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Milli Virtual Kitabxananın təqdimatında
Bu elektron nəşr Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu http://www.kitabxana.net - Milli Virtual
Kitabxananın Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə
dəytəyilə “Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativ-innovativ e-akademiya” adlı kulturoloji
ədəbiyyat layihəsini çərçivəsində nəşrə hazırlanıb və yayılır. E-kitab N 03 (148 - 2013)
Kulturoloji layihənin bu hissəsini maliyyələşdirən qurum:
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yanında
Azərbaycan Gənclər Fondu: http://youthfoundation.az

Çağdaş dünya ədəbiyyatı
Bədii nəsr.
ROMANLAR. POVESTLƏR
Ədəbi-poetik, kulturoloji-kreativ
tərcümə e-Antologiyası

Üçüncü buraxılış - III cild
Ədəbi redaktoru, toplayanı, işləyib hazırlayanı : Aydın Xan (Əbilov)
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu sentyabrın sonundan başlayaraq Azərbaycan Respublikası Prezidenti
yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə dəytəyilə “Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq. Kreativinnovativ e-akademiya” adlı kulturoloji ədəbiyyat layihəsini həyata keçirərək çağdaş dünya ədəbiyyatının
ən dəyərli nümunələrindən ibarət silsilə e-antologiya nəşrə hazırlayıb. Üçüncü buraxılışda dünya
ədəbiyyatının ən böyük ədəbi növü – müasir xarici nasirlərin azərbaycancaya tərcümə olunmuş müxtəlif
səpkili romanları daxil edilib. Elektron kitaba yaxın XX və XXI əsrin görkəmli yazıçıların müxtəlif
mövzulara həsr olunmuş irihəcmli modern, intellektual, populyar, postmodern kimi pyeslərin elektron
variantları daxil edilib. Peşəkar mütərcimlər və yazıçılar tərəfindən, orijinal, eləcə də rus və başqa
dillərdən tərcümə olunmuş bu səhnə əsərlərinin mətnlərin əsas hissəsi ilk dəfə geniş oxucu kütləsinin
sərbəst istifadəsinə verilir. Bütün tərcüməçilərə, yaradıcı heyətimizə və dəstək verənlərə xüsusi
minnətdarlığımızı bildirirk.
E-kitab YYSQ tərəfindən e-nəşrə hazırlanıb. AR “Müəlliflik və Əlaqəli Hüquqlarla haqqında qanunu,
beynəlxalq konvensiyalarla müəllif haqları qorunur. Bütün hüuqular Yeni Yazarlar və Sənətçilər
Qurumuna, müəlliflər və mütərcimlərə, eləcə də e-nəşr hüququ http://www.kitabxana.net - Milli Virtual
Kitabxanaya aiddir: onların razılığı olmadan e-antologiyadan kommersiya məqsədi ilə hər hansı bir
formada yayım və istifadə qəti qadağandır.
YYSQ - Milli Virtual Kitabxana. Bakı – 2013. Elektron Kitab N 02 (148 – 2013)
Virtual redaktoru və e-nəşrə hazırlayanı: Aydın Xan (Əbilov), yazar-kulturoloq
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Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında
Gənclər Fondu dünya ədəbiyyatını dəstəkləyir
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun “Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq.
Kreativ-innovativ e-akademiya” kulturoloji ədəbiyyat layihəsi haqqında məlumat

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu sentyabrın sonundan başlayaraq Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Gənclər Fondunun (AzGF) maliyyə dəytəyilə “Dünya ədəbiyyatını gənclərə
tanıdaq. Kreativ-innovativ e-akademiya” adlı kulturoloji ədəbiyyat layihəsini həyata keçirməyə
başlayıb. YYSQ sədri, yazıçı-kulturoloq Aydın Xanın (Əbilov) rəhbərlik etdiyi layihə iki ay
ərzində İnternet vasitəsilə və sosial şəbəkələrüstü həyata keçiriləcəkdir.
Layihənin qısa təsviri
Layihə müasir dünya ədəbiyyatının ən maraqlı nümunələrini Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək
elektron formatda nəşrə hazırlanmasına, onları İnternetdəki milli resurslarda yerləşdirməsinə,
gənclərə kreativ-estetik dəyərləri aşılamasına, virtual - sosial şəbəkələrüstü akademik məsafəli
kurs və e-laborotoriya təşkil etməklə yaradıcı istedadların kulturoloji biliklərini artırılmasına,
xarici müəlliflərin əsərlərindən ibarət azərbaycanca e-kitabların hazırlanmasına, bu rəqəmsal
nəşrlərin İnternetdə sərgisinin və tanıtımının təşkilinə, yeni nəslin bədii yaradıcılığını inkişafına,
eləcə də müxtəlif ali təhsil ocaqlarında, başqa yerlərdə, kitabxanalarda real görüşlər vasitəsilə
kulturoloji dəyərlərin təbliğinə yönəldilib.
Problemin qoyuluşu
Gənclər arasında kitab mütaliəsinin səviyyəsi aşağı düşüb, müasir dünya ədəbiyyatının ən
maraqlı nümunələri dilimizdə yoxdur, İnternet və sosial şəbəkələrüstü məsafəli kulturolojikreativ yaradıcılıq kursu, eləcə də estetik-innovativ e-labaratoriyaya ciddi tələbat var.
Azərbaycanda deyil, bütün dünyada, xüsusən Türkiyə, Rusiya, İran, Gürcüstanda yaşayan
soydaşlarımız, xüsusən də dil bilməyən yeni nəslin nümayəndələrinin intellektual-estetik
səviyyəsini artırmaq vacibdir. Milli tərcümə sənətinə gənclərin diqqətini cəlb eləmək əsas
məsələlərdən biridir. Yeni e-oxu və e-yazı mədəniyyətini formalaşdırmaq, virtual ədəbiyyat,
şəbəkə yazarlığını təbliq eləmək, fərqli, qabaqcıl dünya düşüncə-estetik texnologiyaları haqqında
geniş gəncliyin məlumatlanmasına böyük ehtiyac duyulur.
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Mədəniyyət, ədəbiyyat və kitabla, İnternet texnologiyaları, şəbəkə resursları, elektron
kitabxanalarla bağlı apardığı illik sorğu və monitorinqlərin nəticələrindən, eləcə də saytımıza və
elektron ünvanlarımıza gələn müraciət, istək və təkliflərdən, təşkilatımız tərəfindən hazırlanaraq
ictimai müzakirə və istifadəyə verdiyimiz www.kitabxana.net – e-itabxanadan 2 ildə 2 260 000
yaxın İnternet istifadəçilərinin şərhləri, müraciətləri əsasında müəyyənləşdirilib ki, oxucular,
xüsusən də müasir gənclik yazını, kitabı, mətni, bilgini daha çox innovativ saydıqları İnternet
resurslarından – elektron kitabxanadan alır. Kitabın tirajı min ədədi keçmədiyi vaxtda saysız
insanın yararlandığı e-kitabların toplandığı İnternetdəki e-itabxananın dəyərini izah etməyə
ehtiyac yoxdur.
Layihənin məqsədi
İnternet, eləcə də yatratmış olduğumuz elektron resurslar və sosial şəbəkələrdəki 20-yə yaxın
səhifə, qruplarda apardığımız kulturoloji araşırmalar zamanı, eləcə də www.kitabxana.net - Milli
Virtual Kitabxanaya gələn sorğular göstərir ki, yaradıcı gənclər, həmçinin, yeni nəsil oxucular
Azərbaycan dilində dünya ədəbiyyatını, eləcə də elmi-mədəni, ədəbi-estetik fikrinin qabaqcıl
nümunələri ilə tanış olmaq istəyirlər. Bu tanışlıq isə qiyməti baha olan kağız kitablar deyil,
elektron resurslarda, e-kitabxanalarda sərbəst istifadəyə verilmiş e-kitablar formasında tələbat
duyulur. Bədii yaradıcılıqla məşğul olan kreativ gənclər, xüsusən də bölgələrdə yaşayan və
dünyaya səpələnmiş diasporumuzun gənc nümayəndələri üçün ana dilimizdə kreativ-kulturoloji,
məsafəli-innovativ

kursa,

e-laborotoriyaya

böyük

ehtiyac

hiss

olunmaqdadır.

Dünya

ədəbiyyatından ibarət slsilə e-kitabların rəqəmsal nəşrinə ehtiyac duyulur, belə bir fəaliyyəti isə
dəstəkləməklə həm də gənc tərcüməçilərin yetişməsinə şərait yaratmış oluruq. Layihə bu
sahədəki boşluqları doldurmaqla eyni zamanda gənclər üçün müasir dünya ədəbiyyatı sahəsində
mini-kitabxana, sosial şəbəkələrdə isə e-kitabların davamlı şəbəkə sərgisi təşkil edir. Kulturoloji
kurs, e-laborotoriyada isə gənc kreativlər öz təcrübələrini bölüşür, muasir dünya estetikkulturoloji düşüncə texnolojiyalarını öyrənir, həmyaşıdları ilə şəbəkələşərək həm öyrənir, həm
də öyrədirlər, istedadlarını inkişaf etdirirlər. layihə nəticəsində yeni nəsil kreativlər layihəsonrakı
bilgilərini həmyaşıdları arasında yaymaqla ümumən cəmiyyətimizdə yüksək dəyərlərin təbliğinə
xidmət etmiş olurlar...
Layihənin vəzifələri
1. Azərbaycan dilində "Çağdaş Dünya ədəbiyyatı elektron antologiyası" rəqəmsal nəşrə
hazırlamaq. Elektron antologiya aşağıdakı cildlərdən və müxtəlif dillərdən azərbaycancaya
tərcümə edilən cürbəcür ədəbi-elmi əsərlərdən ibarət olacaq:
a) Çağdaş Dünya poeziyası;
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b) Çağdaş Dünya bədii nəsri;
c) Çağdaş Dünya dramaturgiyası;
d) Çağdaş Dünya essesi;
z) Çağdaş Dünya publisistikası;
q) Çağdaş Dünya elmi-filoloji düşüncəsi;
y) Çağdaş Dünya ədəbi söhbətləri;
f) Kulturoloji kurs materialları: virtual ədəbiyyat.
2. İnternetdə - sosial şəbəkələrdə "Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq" kreativ-innovativ eakademiya (innovativ kurs və e-laborotoriya) yaratmaq və fəaliyyətini genişləndirmək.
3. www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxanada ayrıca "Müasir Dünya ədəbiyyatı" bölümünü
yaratmaq, oxucuların sərbəst istifadəsinə buraxmaq.
4. Sosial şəbəkələrdə dünya ədəbiyyatı və mədəniyyətini təbliğ etmək.
5. Gənclərə, o cümlədən uşaqlarla yeniyetmələrə yeni e-oxu və e-yazı vərdişlərini aşılamaq.
6. Real tədbirlər silsiləsi vasitəsilə layihənin və kreativliyin təbliğini aparmaq, çağdaş dünya
ədəbiyyatını, yüksək estetik dəyərləri tanıtmaq.
Layihədən faydalananlar
Azərbaycanda, eləcə də xaricdə yaşayan gənclər və yeniyetmə soydaşlarımız, gənc və orta nəsil
yazarları, tərcüməçilər, eləcə də İnternet istifadəçiləri, müxtəlif nəsil yazıçı və şairlər,
tərcüməçilər, ədəbiyyatçılar, kulturoloqlar, mədəniyyət sahəsinin mütəxəsisləri, jurnalistlər,
tələbələr, kitabxanaçılar, dilçilər, filoloqlar, ədəbiyyatı mütəxəsisləri, xalqşünaslar, sosioloqlar,
siyasətçilər və b.
Layihənin çərçivəsində görüləcək işlər
1. Azərbaycan dilində "Çağdaş Dünya ədəbiyyatı elektron antologiyası" rəqəmsal nəşrə
hazırlamaq. Elektron antologiya aşağıdakı cildlərdən və müxtəlif dillərdən azərbaycancaya
tərcümə edilən cürbəcür ədəbi-elmi əsərlərdən ibarət olacaq:
a) Çağdaş Dünya poeziyası;
b) Çağdaş Dünya bədii nəsri;
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c) Çağdaş Dünya dramaturgiyası;
d) Çağdaş Dünya essesi;
z) Çağdaş Dünya publisistikası;
q) Çağdaş Dünya elmi-filoloji düşüncəsi;
y) Çağdaş Dünya ədəbi söhbətləri;
f) Kulturoloji kurs materialları: virtual ədəbiyyat.
2. İnternetdə - sosial şəbəkələrdə "Dünya ədəbiyyatını gənclərə tanıdaq" kreativ-innovativ eakademiya (innovativ kurs və e-laborotoriya) yaratmaq və fəaliyyətini genişləndirmək.
3. www.kitabxana.net - Milli Virtual Kitabxanada ayrıca "Müasir Dünya ədəbiyyatı" bölümünü
yaratmaq, oxucuların sərbəst istifadəsinə buraxmaq.
4. Sosial şəbəkələrdə dünya ədəbiyyatı və mədəniyyətini təbliğ etmək.
5. Gənclər arasında yeni e-oxiu və e-yazı vərdişlərini aşılamaq.
6. Real tədbirlər silsiləsi vasitəsi ilə layihənin və kreativliyin təbliğini aparmaq, çağdaş dünya
ədəbiyyatını, yüksək estetik dəyərləri tanıtmaq.
7. Gənclər üçün e-kitablardan ibarət mini elektron kitabxana – İnternetdə ədəbiyyat resursu
yaradılacaq, sosial şəbəkədə gənc ədəbiyyatsevərlərin köməyilə dünya kulturoloji dəyərləri
təbliğ olunacaq, orta və ali məktəblərdə, müxtəlif yerlərdə ictimai təqdimatları keçiriləcək.
Yaradıcı

gənclərimiz

və

soydaşlarımızı

milli

İnternet

resurslarını

zənginləşdirməyə

həvəsləndiriləcək, çağdaş dünya mədəniyyəti, ədəbiyyatı, düşüncə texnologiyası ölkəmizdə və
azərbaycandilli məkanlarda yaymaqda ən yeni texnologiyalardan yararlanacaq, yeni nəslin
nümayəndələrində innovativ şəbəkə - elektron oxu və yazı mədəniyyətinin aşılanacaq, çağdaş
estetik-bədii söz sənətimizin zənginləşməsinə təkan veriləcək, dünyanın ictimai-mədəni,
kulturoloji-intellektual ictimaiyyətinin tanınmış nümayəndələrinin yaradıcılığı mili estetikintellektual, ədəbi-kulturoloji xəzinəsinə əlavə ediləcək.
Layihənin monitorinqi və qiymətləndirilməsi
Aktual kulturoloji-innovativ layihə ilə bağlı yekun hesabat həm yazılı və elektron KİV-də
yayımlanacaq, həm də YYSQ-nin saytında yerləşdiriləcək. Azərbaycan Gənclər Fondu, Milli
QHT Forumu, ARPY QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurası, AR Mədəniyyət və Turizm, Gənclər və
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İdman, Təhsil Nazirliyi, AR Diaspora Komitəsi, AYB kimi qurumların ekspertləri tərəfindən
layihənin qiymətləndirilməsinə şərait yaradılacaq.
Layihənin yetərincə təbiği və ictimaiyyətə çatdırılması işi düzgün işlənmiş media-plan vasitəsilə
gerçəkləşdiriləcəkdir. Layihənin təqdimi və təbliğinə xüsusi önəm veriləcəkdir: istər ölkə
daxilində, istərsə də dünyada Azərbaycanın multi-mədəniyyəti geniş yayılmasına səbəb olacaq.
Televiziyada və mətbuatda («525-ci qəzet», “Ədalət”, “Bakı-xəbər”, “Mədəniyyət” kimi ölkənin
nüfuzlu mətbu orqanlarında, “Space” TV,

İctimai Televiziyada və digər KİV-də, İnternet

saytlarında) kulturoloji layihə, Elektron Şəbəkə Resursu, Virtual Kİtabxana haqqında rəylər,
fikirlər, məqalələr çap olunacaq, müzakirə xarakterli reportaj və süjetlər hazırlanacaqdır.
Layihə başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Gənclər Fonduna və əlaqədar qurumlara layihənin
nəticələri haqqında ətraflı hesabat-arayış təqdim ediləcək, Fondun mühasibatlıq sektoruna isə
maliyyə hesabatı təqdim ediləcək. Eyni zamanda AR Maliyyə Nazirliyinə (maliyyə hesabatı),
Vergilər Nazirliyinə (vergi hesabatı), Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə, KİV, İnternet portalarına
və ictimaiyyətin nümayəndələrinə geniş məlumatlar, hesabatlar təqdim ediləcək.
Layihədən gözlənilən nəticələr və davamlılıq
Ana dilimizə çevrilmiş və rəqəmsal formada hazırlanan elektron kitablar İnternetdə
yerləşdirildiyinə görə gənclər və yeniyetmələrlə yanaşı, dünya ədəbiyyatı, çağdaş mədəniyyəti,
estetik-mədəni düşüncəsi,

kitabıyla maraqlanan istənilən istifadəçi üçün açıq olacaqdır.

Azərbaycan Yazıçılar Birliyində mətbuat və televiziyanın, habelə layihədə yaradıcı-texniki
əməyi olan şəxsləri, tənqidçi və ədəbiyyatşünasların, kitabхana və təhsil işçilərinin, eləcə də
QHT nümayəndələrinin, hökumət rəsmilərinin də dəvət olunduğu konfrans və təqdimat mərasimi
keçiriləcək, ədəbi resurs geniş ictimaiyyətə təqdim olunacaq, M.F.Aхundov

adına Milli

Kitabхanaya, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və Təhsil Nazirliyinin şəbəkələrində
yaymaqdan ötrü, həmçinin, Bakı Dövlət Universitetinin, eləcə də AMEA-nın elmi-tədqiqat
İnstitutlarının, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin kitabхanalarına, xarici ölkələrin
Bakıdakı səfirliklərinə, dünyanın aparıcı elm və ali təhsil ocaqlarına, Azərbaycanın xarici
ölkələrdəki elçiliklərinə, diaspora qurumlarına layihə barədə geniş elektron məlumatlar
göndəriləcəkdir. Kreativ kurs və e-laborotoriya İnternetdə, eləcə də sosial şəbəkələrdə onlaynoflayn yayımlanacaq - məsafəli fəaliyyət göstərəcəkdir. Elektron kitablardan ibarət virtual sərgi
təşkil olunacaqdır. Eyni zamanda ədəbiyyat mütəхəssisləri tərəfindən bu layihənin həm peşəkar
ədəbi, həm geniş ictimai tərəfdən müzakirəsi, mətbuatda işıqlandırılmasına şərait yaradacaqdır.
Gələcəkdə elmin və ədəbiyyatın müxtəlif sahələrinə aid sahə elektron kitabxanaları, eləcə də
şəbəkə nəşrlərini özündə birləşdirəcək Portallar yaradılacaq, Milli Virtual Kitabxana daha da
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genişləndiriləcək, eyni zamanda ölkəmizin daxilində və xaricdəki anoloji İnternet Kitabxanaların
şəbəkəsinə qoşulması, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa xüsusi əhəmiyyət veriləcək. Layihənin
sonrakı mərhələsində şeir, nəsr, elmi-kütləvi əsərlər, eləcə də tərcümə əsərləri, milli folklor
nümunələri portalda xüsusi yer ayrlacaq. Sonuncu mərhələ kimi kitablarınn elektron versiyası
hazırlanır ki, bu layihə bitdikdən sonra gerçəkləşdirilir və saytın hazırlanması yerli resurslar
hesabına gerçəkləkləşdirilir. Gənclər sektoru, müxtəlif nəsil gəncləri, gənclər QHT-lərini əhatə
etməklə, təhsil müəssisələri, elm ocaqları, xarici ölkələrdəki diaspor və milli mədəniyyət
mərkəzləri ilə geniş bilgi, e-kitab, ədəbiyyat, intellektual əlaqələr yaradılacaq, Azərbaycan
haqqında, onun milli-mənəvi, ədəbi-mədəni, tarixi-kulturoloji dəyərlərinin, sərvətlərinin dünyada
tanıdılması istiqamətində ən yeni texnologiyalardan bəhrələnərək geniş fəaliyyət göstəriləcək.
Risklər
Layihə həyta keçirilərkən kiçik risklər ola bilər, bu yaradılan resursların dağıdılması, elektron
kitabların pozulması və b. Buna görə də peşəkar İT xidmətlərindən yararlanılacaq. Eləcə də
müəlliflik və əlaqəli hüquqlarla bağlı müəyyən beynəlxalq tələblər - standartlara riayət edilməsi
lazım olacaq.
YYSQ-nin fəaliyyət sahəsi və uyğun təcrübəsi
YYSQ milli və dünya mədəniyyət və ədəbiyyat hadisələrinin,

təlim və kursların

təşkili,

Azərbaycan ədəbiyyatını, mədəniyyətini inkişaf etdirmək, zənginləşdirmək və dünyada tanıtmaq
istiqamətində yeni nəsil yaradıcı insanları səfərbər etmək və b. sahələrdə fəaliyyətini qurub.
Təşkilat 15 ildir ki, respublika əhəmiyyətli və beynəlxalq səviyyəli mədəniyyət, ədəbiyyat, sənət,
kitab nəşri və təbliği, qəzetçilik, yeni mass-media və İnternet fəaliyyəti ilə məşğul olur. 12 dəfə
Bakı Kitab Bayramı – illik Milli Kulturoloji layihə həyata keçirmiş, 7 kitab nəşr etmiş, çoxsaylı
mətbuat-ədəbiyyat layihələri həyata keçirmişdir. Hazırda İnternetdə və ictimai düşüncədə
“Virtual Azərbaycan” Layihəsini gerçəkləşdirir. YYSQ-nun bu dəyərli layihəsi əsasında
www.kitabxana.net ünvanlı Virtual Milli Elektron Kitabxana İnternet portalı yaradılıb və
fəaliyyət göstərir. internetdə və sosial şəbəkələrdə 20-yə yaxın resursları fəaliyyət göstərir.
İndiyəcən bir neçə kur yaradıb və 200-dən artıq elektron kitabı hazırlayaraq İnternet
istifadəçilərinin azad istifadəsinə təqdim edib.

YYSQ İctimai Qurumlarla Əlaqə və Analitik İnformasiya bölümü
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Oskar Uayld
Dorian Qreynin portreti
Roman

İngilis dilindən tərcümə edəni: Kamran Nəzirli

TƏRCÜMƏÇİDƏN

Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, irland əsilli ingilis yazıçısı, dramaturqu və
publisisti Oskar Uayldın həyatı da ədəbi fəaliyyəti kimi ziddiyyətli olub. Lakin
ədəbiyyatşünaslar onun şəxsi həyatından daha çox bədii-estetik görüşlərinə, sanballı
ədəbi fikirlərinə, xüsusilə aforizmlərinə önəm veriblər. Oskarın ədəbi düşüncələri,
aforizmləri xüsusilə böyük maraq kəsb edir. Onun şəxsi həyatı isə qalmaqallar, dediqodular, ailə-məişət və məhkəmə çəkişmələri ilə müşayiət olunub, türmə divarları
arasında keçərək bədbəxt bir sonluqla bitib.
Oskar Uayld (Oskar Finqal O’Flarti Uilz Uayld) 16 oktyabr 1854-cü ildə İrlandiyanın
Dublin şəhərində anadan olmuşdur. Oskar Uilyam və Ceyn Françesko Uayldlar ailəsinin
ikinci oğlu idi. Anası Ceyn “Speranza” təxəllüsü ilə İrlandiya azadlıq hərəkatı haqqında
şeirlər yazırdı. Atası Uilyam Uayld İrlandiyanın tanınmış həkim-oftalmoloqu və tibb üzrə
bir neçə elmi əsərin müəllifiydi. O, həm də arxeologiya və folklora dair kitablar
yazmışdı. Beləliklə, hələ uşaqlıqdan Oskar Uayld poeziya və ədəbiyyat mühitində
böyüyürdü; ailədəki yaradıcı ruh onun gələcək taleyinə çox böyük təsir etdi.
Oskar 9 yaşına kimi evdə təhsil alıb. Sonralar orta təhsilini kollecdə davam etdirmiş,
müəllimi Con Pentlənd Mahaffidən yunan ədəbiyyatına dair bilgilər əldə etmişdir. O,
məktəbi qızıl medalla bitirdikdən sonra təhsilini Oksfordun Maqdalen kollecində davam
etdirir. Bir neçə il kollec təhsili alır, daha sonra Oksford Universitetinə daxil olur. O,
burada ingilis yazıçıları Con Reskin və Volter Paterin təsiri altına düşür. Onlar sənətin
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həyatda əhəmiyyətli rolu ideyasını müdafiə edirdilər. Sonralar Oskar bu ideyaya
güləcəkdi və özünün “Dorian Qreyin portreti”əsərində yazacaqdı ki, “sənət əhəmiyyətsiz,
boş bir şeydir”.
Oskar ilk şeirlər toplusunu Oksford Birliyinə təqdim edir və debatlarda Oliver Elton adlı
bir nəfər onu plagiatlıqda suçlayır və beləliklə, kitab əlyazma şəklində geri qaytarılır.
Təhsilini başa vurduqdan sonra Oskarın düşüncələri və fəlsəfi görüşləri tamamilə dəyişir;
o, yeni - yeni əsərlər yazır və mədəniyyət tarixində ilk dəfə olaraq ritual və mərasimlərdə
danışıq tərzinə və intonasiyasına yeni forma gətirir. Oskara görə, sənətkar, ədəbiyyat
adamı həyata estetik bir akt kimi baxmalıdır.
Oskar Uayldın ilk şeirlər kitabı 1881 - ci ildə işıq üzü görür. Elə ilk kitabda onun estetik
dünyagörüşündəki pessimist notlar, fərdilik, mistik əhval - ruhiyyə sezilməyə başlayır;
bu, onun dramaturgiyasına da təsir edir. O, başqa janrlarda da - esse, nağıl, ədəbi - tənqidi
manifestlər və s. qələmini sınayır və uğurlar qazanır.
Bir qədər sonra Oskar Uayld Nyu-Yorka gedir və burada ədəbiyyatdan mühazirələr
oxumağa başlayır. Yazıçı ilk dəfə olaraq dekadent hərəkatının əsas prinsiplərini işləyib
hazırlayır. O, sənətin sosial funksiyasını inkar edir; həqiqətə uyarlığını, solipsist
konsepsiyanı rədd edir.
Oskar Uayld “Dorian Qreyin portreti”(The Picture of Dorian Gray, 1890) romanını
yazmaqla özünün bütün mövzu dairəsinin üstündən qara xətt çəkdi. Sonrakı dövrdə
komediya janrında yazdığı pyeslərdə (“İdeal ər”, “Diqqətdən kənar qalan qadın” və s.) o,
kübar təbəqəyə mənsub təmtəraqlı məclislərdə və salonlarda əxlaqsızlığın
estetikləşdırılməsını, abırsız hedonizmi, fahişəliyə birbaşa rəğbəti təsvir etdi. Lakin bütün
bunlar, istər-istəməz, “Dorian Qreyin portreti”ndəki paradoksal dialoqlarda yumordan
daha çox satiraya çevrildi.
Oskar Uayldın 1890-cı illərdə yazdığı, demək olar ki, bütün əsərləri İngiltərədə ictimai
qınaq və qalmaqallarla müşayiət olundu. Lakin onun həyatında əsas qalmaqal təkcə
yaradıcılığı ilə deyil, şəxsi həyatı ilə də bağlı idi. Qeyd edək ki, hələ Oksford
Universitetində oxuyarkən Oskar Uayld Mason Lojasına üzv olmuşdu və daha sonralar
masonların usta dərəcəsini almışdı. Həyatının faciə ilə bitməsində də məhz bu amilin rolu
oldu və yazıçı çox sonralar anlayacaqdı ki, masonların “toru”na düşmək nə deməkdir.
Yazıçı Oksfordu bitirdikdən sonra Dublində Florens Balkomba adında bir qıza vurulur.
Lakin Florens yazıçı Bram Stokerlə ailə həyatı qurduqda, bu, Oskara pis təsir edir və o,
Florensə İrlandiyanı birdəfəlik tərk edəcəyini bildirir. Belə də edir və 1878 - ci ildə ölkəni
tərk edir və doğma vətəninə yalnız ikicə dəfə qısa müddətə qayıdır. Oskar London və
Paris şəhərlərində altı il yaşayır. Londonda olarkən varlı bir adamın Konstansa Lloyd adlı
qızıyla tanış olur, ona evlənməyi təklif edir və onlar 29 may 1884 - cü ildə Londonda
evlənirlər. Onların iki oğlu olur: Siril və Vivyan.
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1895 - ci ildə Oskarı homoseksuallıqda suçladılar. O, buna görə yaxın dostu Alfred
Duqlasın atasını məhkəməyə verdi. Lakin təxminən üç il Oskarın himayəsində olan və
Oskarı ailəsindən ayıran Duqlas məhkəmədə ona qarşı şahid kimi çıxış etdi. Beləliklə,
Oskar əxlaqsızlığa görə həbs edildi. Onun bütün pyesləri dərhal səhnədən yığışdırıldı,
afişalar götürüldü. Onu müdafiə edən, lakin azad olunmasına nail ola bilməyən yeganə
dostu Bernard Şou idi.
Oskar Uayldın mənəvi - əxlaqi süqutundan sonra Konstansa özünün və oğlanlarının
familiyasını dəyişib Holland etdi. Bu qadın 1898 - ci ildə belindən cərrahiyyə olunduqdan
sonra vəfat etmiş, İtaliyada dəfn olunmuşdur. 1897 - ci ildə həbsdən çıxandan sonra
Oskar Uayld Fransaya köçür, burada o, səfil, yoxsul və tənha bir həyat sürür; nəticədə 30
noyabr 1900 - cü ildə Parisdə vəfat edir.
Oskarın böyük oğlu Siril Birinci dünya müharibəsində Fransada öldürülmüşdür. Vivyan
da müharibədə iştirak edir və müharibədən sonra yazıçılıq və tərcüməçiliklə məşğul olur.
1954-cü ildə Vivyanın “Oskar Uayldın oğlu” (Son of Oscar Wilde, 1954) adlı xatirələr
kitabı çapdan çıxır. O, xatirələrində atasının həbsdə olduğu müddətdə ailələrinin necə
əziyyətlər çəkdiyindən yazıb. Vivyanın oğlu, Merlin Holland da babası Oskar Uayld
haqqında bir neçə kitab yazıb.
Oskar Uayldın bütün həyat və yaradıcılığında qəbul olunmayan məqamlar və dəyərlər
olsa da, onun yaradıcılığı, xüsusilə aforizmi 20 - ci əsrin Avropa ədəbiyyatı üçün qiymətli
xəzinə kimi qəbul edilir; qeyd etmək lazımdır ki, vaxtilə İngiltərənin qəbul etmədiyi
dəyərləri (məsələn, Salvador Dalinin həyat tərzi kimi) bu gün Avropa müdafiə edir.
Bir məqamı xüsusilə qeyd etmək vacibdir: bütün dövrlərdə yaradıcı adamı, əsl sənətkarı
“başa düşmək” problemi mövcud olub. Hər zaman cəmiyyət üçün Belinskinin sözləri ilə
desək, “sənətkarı sevmək başa düşməkdən daha asan olub”. Oskarın dərin fəlsəfəsini də
cəmiyyət “həzm” edə bilmirdi, ayrı- ayrı qruplar, ictimai - siyasi, hətta ədəbi cərəyanlar
da ona yerli - yersiz hücumlar edirdi. Yazıçının çox geniş yaradıcılıq diapazonuna aid
olan müxtəlif janrlar - roman, povest, poema, hekayə, nağıl, pyes, ədəbi məktublar, esse
və məqalələrdə dərin məzmunla yanaşı, incə yumor, hədsiz istehza, habelə cəmiyyətin
kübar təbəqələrinə, onların həyat tərzinə qarşı ifşaedici, tənəli satira var; Oskar həm də
bir çox həyati vacib məsələlərə orijinal münasibəti ilə seçilən bir müəllifdir. Onun,
demək olar ki, bütün əsərlərində dil və üslub orijinallığı ilə yanaşı, qeyri - adi həssas
yanaşma və mövzunun ustalıqla bədii həlli özünü göstərir.
Oskar Uayld yazır: ”Mənim üçün Gözəllik möcüzələr möcüzəsidir. Yalnız dayaz adamlar
xarici görkəmə önəm vermirlər, insanı zahiri görkəminə görə dəyərləndirə bilmirlər.
Dünyanın əsl sirri onun görünən tərəfindədir, görünməyən şeylərdən danışmağa
dəyməz!” Bu paradoks Oskarın əsas yaradıcılıq qayəsini və ideyasını müəyyənləşdirir,
təqdim olunan əsərlərin də ana xəttini təşkil edir.
Yazıçı gözəlliyi çox həssaslıqla dərk edir, duyur; həyatdakı bütün eybəcərliklərdən və
iyrəncliklərdən qaçan Oskar, yarızarafat, yarıciddi, hətta yoxsul təbəqəyə məsləhət
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görürdü ki, “şairanə cır - cındır geysinlər”. Oskar əsl sənət tərəfdarı idi, yəni “sənət sənət
üçündür” ideyasını bəyənirdi. O hesab edirdi ki, sənət bütövlükdə insanı formalaşdırır,
sənət həyatı təqlid etmir, həyat sənəti təqlid edir. İnsanlar sevimli ədəbi qəhrəmanlarını
təqlid edirlər, yalnız sənətkara görə gözəlliyi dərk edirlər; məsələn, insan rəssamın
çəkdiyi şəklə görə gözəlliyi dərk edir, ondan gözəlliyi dərk etməyi öyrənir. Yazıçı
çalışırdı ki, onun əsərləri insanlara öz gözəlliyi ilə zövq versin.
Həqiqətən də, Oskar çox gözəl və səlis yazıçıdır; lakin bəzən bu əsərlərdə gözəllik
əvəzinə “bəlağət” də müşahidə edirik; bununla belə, bu “bəlağət” onun böyük dühasına
xələl gətirmir. Doğrudur, Oskar Uayld qaranlıq və pis ehtirasları da təsvir etməyi sevir;
məsələn, “Dorian Qreyin portreti” romanında o, az da olsa, əxlaqsız ehtiraslara, şəhvətin
dərin qatlarına enmiş, onları ifrat dərəcədə qabartmışdır. Onun məhsuldar yaradıcılıq
dövründə (1887-1895 - ci illər) yazdığı “Lord Savilin cinayəti” (Lord Savile’s crime),
ikicildliyi, “Xoşbəxt Şahzadə və digər nağıllar”(The Happy prince and Other Tales),
dialoqlar və məqalələrdən ibarət publisistik kitabları “Yalanın tənəzzülü” (The Decay of
Lying), “Tənqidçi rəssam kimidir” (The Critic as Artist), “Ledi Vindermerin yelpiyi”
(Lady Windermere’s Fan), “Diqqətdən kənar qalan qadın”(A Woman Of No
Importance), “İdeal ər” (An Ideal Husband), “Ciddi olmağın vacibliyi” (The Importance
Of Being Earnest), “Salome” (Salome), “Ridinq türməsi haqqında ballada” (Ballade of
Reading Gaol), “Sosializmdə insanın qəlbi” (The soul of man under socialism),
“Kantervil kabusu” (The Canterville ghost), “Düşüncələr” (Intensions), “Müdriklik
müəllimi”(The Teacher of Wisdom), “Rəssam”(The Artist) və s. əsərlərində də gözəllik
yüksək qiymətləndirilir; Oskara görə, Gözəllik azad surətdə mövcuddur, həqiqət və əxlaq
isə, bir - birilə yola getmir. Cəmiyyətin əxlaqi hesab elədiyi şey həqiqətə uyğun gəlməyə
bilər! Oskarın bu müşahidəsi xudbin kübar cəmiyyətində reallığı əks etdirirdi. Oskar
dəyərlərlə real həyat təcrübəsi arasında ziddiyyətləri açıq şəkildə ortaya qoydu.
Cəmiyyətdə görüntü xatirinə olan şeylərlə yanaşı, onun içindəki eybəcərlikləri də göstərə
bildi.
Oskar Uayldın belə maraqlı mövqeyi öz dövrünün kübar cəmiyyətinə bir çağırış kimi
səslənirdi. Oskar həm də meşşan təbiətinə qarşı qısqanclıqla mübarizə aparırdı; kübar
cəmiyyətin çirkin həqiqətləri və əxlaqı onu ağrıdırdı və o, buna gülürdü.
Oskar Uayld istedadının ən gözəçarpan məziyyətlərindən biri və deyərdim ki, elə
birincisi onun çevik təfəkkürlü olması və hazırcavablığındadır. Yazıçının yumoru
təbiətinə görə əsl irland yumorudur: dərin və çevik zəka, incə və nəzakətli yumor,
aforizm. Ədəbiyyatçılar haqlı olaraq qeyd edirlər ki, ingilis dramaturgiyasının
zənginləşməsində Oskar Uayldla Bernard Şounun xidmətləri eyni dərəcədədir.
Azərbaycan oxucusuna ilk dəfə təqdim olunan bu romanda müəllif qəbul olunmayan
dəyərləri obrazların dili ilə elə incə formada təqdim edir ki, düşünürsən: sən demə, bizə
pis görünən dəyərlər, yaxşı olmasa da, hardasa xoşagələndir, yaxud əksinə. Oskar
Uayldın paradokslarının duzu da məhz bundadır. Bu paradokslar özünəməxsus tərzdə, bir
tərəfdən incə və maraqlı formada xudbinliyə, şöhrətpərəstliyə gülür, onu lağa qoyur,
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cahilliyi, alçaqlığı top atəşinə tutur, digər tərəfdən isə, bu “pis keyfiyyətlər”i bəzən elə
tərzdə təqdim edir ki, sadəcə, adamın “xoşuna” gəlir, oxucuda ilıq təbəssüm oyadır.
“Dorian Qreyin portreti”nə həm ədəbi tənqid, həm də digər aspektlərdən yanaşıb onu
təhlil etmək, dəyərləndirmək və müəyyən nəticələrə gəlmək mümkündür. Lakin biz bu
“əməliyyat”a ehtiyac duymuruq və bu qənaətdəyik ki, romanın bütün “əxlaqi” dəyəri
bəlkə də adi və bayağı aforizm təsiri bağışlaya bilər; lakin burada son nəticədə Xeyir
qalib gəlir və alçaqlıq, şər cəzalandırılır. Romanda ictimai - siyasi həyat, əxlaq,
mənəviyyat, ədəbiyyat, mədəniyyət, ailə - məişət, izdivac və s. məsələlərə yazıçının incə
və ustalıqla yanaşması onun müəllif kimi dərin biliyindən, dünyagörüşündən xəbər verir
və həm də yaşadığı dövrün, cəmiyyətin norma və qaydalarına, prinsip və dəyərlərinə
peşəkar yazıçı münasibətini ortaya qoyur. Cəmiyyət də bunu istəyir, istəyir ki, onun
özünə və problemlərinə ciddi münasibət bəsləsinlər.
Oskar Uayld dünya ədəbiyyatında həyatın Böyük müəllimləri sırasında yer ala bilmişdir;
o, sosial Şərə qarşı heç vaxt qəzəblə çıxış edə bilməsə də, insan və onu əhatə edən
mühitin bütün incəliklərini qüsur və gözəllikləri ilə birlikdə ustalıqla qələmə alan
sənətkardır.
Aşağıda Oskar Uayldın bu unikal romanının ingilis dilindən tərcüməsini Azərbaycan
oxucularına təqdim edirik. Əsər ilk dəfədir azərbaycanca çap olunur.
K.NƏZİRLİ
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Müəllifin ön sözü
Rəssam estetik gözəllik yaradan adamdır. Sənətin məqsədi özünü və sənətkarı cəmiyyətə
tanıtmaqdır. Tənqidçi isə estetik gözəllikdən aldığı təəssüratını yeni forma, yaxud yeni
vasitələrlə bölüşdürmək bacarığına malik adamdır.
Tənqidin ali, ya da aşağı forması- avtobioqrafiya növlərindən biridir. Estetik gözəlliyi
olan şeylərdə eybəcər mənalar axtaran adamlar - əxlaqsız adamlardır; və bu tərbiyəsizlik
heç də onları cazibəli göstərmir. Bu, böyük qüsurdur.
Estetik gözəlliyi olan şeylərdə ali məna tapanlar mədəni adamlardır. Onlara ümid etmək
olar. Onlar seçilmiş adamlardır və estetik gözəllikdə yalnız bir şeyi görürlər: Gözəlliyi!
Yaxşı və yaxud pis kitab olmur; yaxşı və yaxud pis yazılan kitablar olur. Vəssalam.
XIX əsr Realizmə nifrət bəsləyir; bu, öz əksini güzgüdə görən Kalibanın qəzəbinə
bənzəyir.
XIX əzr Romantizmi sevmir; bu da öz əksini güzgüdə görməyən Kalibanın qəzəbidir.
Sənətkar üçün insanın əxlaqi həyatı onun yaradıcılıq mövzularından yalnız biridir, amma
sənətin əxlaqiliyi natamam, qeyri-mükəmməl vasitələrin mükəmməl ifadəsindən
ibarətdir. Sənətkar heç nəyi sübut etməyə çalışmır. Hətta danılmaz həqiqətləri də sübut
etmək olar. Sənətkar əxlaq dərsi demir. Əgər sənətkarın belə bir niyyəti və cəhdi varsa,
onda onu bağışlamaq olmaz; o, süni üslub yolu tutan adamdır. Sənətkarı qeyri-sağlam
meyillərə vadar etməyin; o, azaddır, hər şeyi təsvir edə bilər.
Sənətkar üçün Fikir və Dil vasitədir. Xeyir və Şər isə onun yaradıcılığı üçün sənət
materialıdır. Forma baxımından bütün sənətlərin örnəyi musiqi sənətidir. Hissiyyat
baxımından götürsək, aktyorluq sənəti ən həssas sənətdir. Hər bir sənətdə üst qat və rəmz
olur. Kim ki üstqatın dərinliyinə varmaq istəyir, riskə getmiş olur. Kim ki rəmzləri açmaq
istəyir, o da risk etmiş olur. Sənət həyat deyil, güzgüdür və o güzgüyə baxanların əksidir.
Əgər sənət əsəri mübahisə doğurursa, deməli, onda nəsə təzə bir şey, mürəkkəb və
əhəmiyyətli bir şey vardır. Qoy tənqidçilər müxtəlif fikirlər söyləsinlər, onsuz da sənətkar
özünə sadiq qalacaqdır.
Biz insanı faydalı işlər gördüyünə və bundan heç də məmnun qalmadığına görə bağışlaya
bilərik. Faydasız iş görən adamı da o zaman bağışlamaq olar ki, o bu işi sevə-sevə, özü də
ehtiraslı sevgi ilə görsün.
Hər bir sənət tamamilə faydasızdır.

Oskar Uayld
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Birinci fəsil

Qızıl güllərin kəsif ətri emalatxananı bürümüşdü; bağçadan xəfif yay küləyi qalxanda bu
qoxu açıq qapıdan içəri girir, bihuşedici yasəmənlə yemişan kollarının al-qırmızı
güllərinin zərif rayihəsinə qarışaraq otağa dolurdu.
Lord Henri Votton fars dərili divanın üstündə uzanmışdı, adəti üzrə papirosu papirosa
calayırdı; tüstü buludlar arasından yalnız nəfəsotunu görmək olurdu; bal ətirli bu qızılı
tütün topası günəş şüaları altında alışıb yanırdı; adama elə gəlirdi ki, otun titrəşən xırda
budaqcıqları bu közərən əzəmətin ağırlığına güclə tab gətirir. Hərdən iri pəncərənin uzun
ipək pərdəsi arxasından o yan - bu yana uçuşan quşların şıltaq kölgələri görünür, havada
ani olaraq yapon cizgi elementlərini xatırladırdılar; və bu zaman lord Henri öz sabit
üslublarına uyğun hərəkət və hərəkətsizliyi sənət əsəri vasitəsiylə verməyə çalışan uzaq
Tokionun sarıbəniz rəssamlarını yadına salırdı. Alaq edilməmiş hündür otların arasına
baş vuran, yaxud qızılı tozcuqlara bələnmiş əyri-üyrü doqquzdon kollarının böyür-başına
inadla və əsgəri intizamla dolanan arıların hirsli vızıltıları sanki sükutu bir qədər də üzücü
edirdi; Londonun boğuq səs-küyü buraya sanki ərğənun alətinin uzaq sədaları kimi gəlib
çatırdı.

Emalatxananın ortasındakı molbertdə qeyri-adi gözəllikdə boylu-buxunlu gənc bir
oğlanın portreti vardı; molbertin qarşısında, bir az aralıda rəssam özü oturmuşdu; bu,
Bazil Holvard idi. Bir neçə il bundan qabaq onun qəfil itməsi London ictimaiyyətini
həyəcana gətirmiş və demək olar ki, ağlagəlməz, qəribə fərziyyələrin yaranmasına səbəb
olmuşdu.
Rəssam öz möhtəşəm əsərinə- füsunkar gəncin portretinə tamaşa edirdi; üzünə məmnun
bir təbəssüm qonmuşdu. Lakin o, qəflətən yerindən sıçradı və gözlərini yumdu,
barmaqları ilə kirpiklərini sıxdı, sanki gözəl bir yuxu görürdü və onu yaddaşında
saxlamaq üçün əlləşirdi, oyanmağa qorxurdu.
– Bazil, bu sənin ən gözəl əsərindir,- lord Henri tənbəl-tənbəl dilləndi,- mən deyərdim ki,
sən heç vaxt belə gözəl əsər yaratmamışdın… Əlbəttə, bunu mütləq gələn il sərgiyə Qrosvenora göndərməlisən. Akademiyaya göndərmə, ora qarışıq və gediş-gəlişi çox olan
yerdir. Nə vaxt gedirsən o qədər adam görürsən ki, şəkillər itib-batır, yaxud əksinə, o
qədər şəkil olur ki, heç adamları da görə bilmirsən… Hər iki halda adam özünü narahat
hiss edir. Buna görə də Qrosvenor daha münasib yerdir…
– Bu portreti heç bir yerə göndərməyəcəm,- deyə rəssam başını arxaya özünəməxsus
tərzdə döndərib cavab verdi; onun bu adətinə vaxtilə Oksfordda oxuyan tələbə yoldaşları
gülərdi. - Yox, yox, mən onu heç hara göndərməyəcəm…
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
18

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

Lord Henri təəccüblə qaşlarını çatdı; papirosundan çıxan girdə mavi tüstü buludcuqları
arasından Bazilə baxdı.
– Nə dedin? Heç yerə göndərməyəcəksən? Axı niyə, əziz qardaşım? Bir səbəb varmı? Siz
rəssamlar necə də qəribə adamlarsız! Siz məşhurlaşmaq üçün əlləşib-vuruşursuz, ad-san
qazanırsız; şöhrət əldə edəndən sonra onu atmaq istəyirsiz, elə bil o, sizə ağırlıq edir.
Necə axmaq bir hərəkətdi! Səndən çox danışırlarsa, əlbəttə, yaxşı hal deyil, amma heç
danışmırlarsa, lap pisdir. Bax, bu portret sənə daha çox şöhrət gətirəcək; sən İngiltərənin
bütün cavan rəssamlarından yüksəkdə duracaqsan. Qoca sənətkarlar sənə qısqanclıqla
baxacaqlar, əlbəttə, əgər hər hansı bir hisslə yaşamağa taqətləri qalıbsa...
– Bilirəm, mənə güləcəksən, - deyə rəssam cavab verdi,- amma doğru sözümdü, mən bu
əsəri sərgiyə çıxarmaq istəmirəm. Mən bu əsərə həm də öz canımı qoymuşam, özü də lap
çox.
Lord Henri divanda yerini bir qədər rahatlayaraq güldü.
– Elə bilirdim güləcəksən! Amma qəti sözümdür, vallah doğru deyirəm...
– Canını qoymusan? Sən allah, bəsdi görüm! Bilmirdim sən bu qədər lovğasan. Mən bu
şəkildə sənə oxşar olan heç nə görmürəm; Bazil, mənim qarasaçlı, qaşqabaqlı dostumla
bu cavan Adonis arasında heç bir bənzərlik yoxdur; bu gənc sanki fil sümüyü və qızıl gül
yarpaqlarından yaradılıb. Başa düş, Bazil, o, sanki Narsisdir, sənsə... Əlbəttə, sənin
sifətində intellektual ifadə var... lakin, gözəllik, əsl gözəllik o yerdə bitir ki, orda
düşüncə, idrak başlanır. Düşüncə, fikir özü-özlüyündə şişkinliyin bir növüdür və hər
hansı bir sifətin harmoniyasını pozur... İnsan düşünməyə başlayanda istər-istəməz burnu
uzanır, yaxud alnı tarım çəkilir, üzü eybəcər hala düşür. Sən bir fikir ver hər hansı bir elm
sahəsinin tanınmış xadiminə, gör onların sifəti necə eybəcərdir! Əlbəttə, istisnalar da var
- bunları kilsə xadimləri haqqında demək olmaz! Axı onlar kilsədə sən deyən bir elə
düşünmürlər. Məsələn, səksən yaşlı yepiskop danışır ki, cavan vaxtı, on səkkiz yaşında
ona necə təsir ediblər, dinə-imana gəlməyindən ağız dolusu danışır- belə olan halda,
əlbəttə ki, onun üzü, sifəti nuraniliyini saxlayar. Portretə gəlincə, sənin təsvir etdiyin
cavan oğlan (onun adını nə üçünsə gizli saxlayırsan!) çox qəşəngdir, füsunkardır, deməli,
o, heç vaxt heç nə barədə düşünmür. Buna tam əminəm. Görünür, onun heç beyni də
yoxdur, Allahın yaratdığı cazibəli bir varlıqdır; gərək həmişə qabağımızda ola - qış vaxtı
tamaşa etməyə gül tapmayanda ona baxaq, yay vaxtı isə ona baxarkən qızmış beynimizi
sərinlədək. Bazil, sən allah, özünə təsəlli vermə: sən o şəkildəkinə azca da olsa
oxşamırsan.
– Sən məni başa düşmürsən, Harri,- rəssam dedi.- Əlbəttə, mən ona bənzəmirəm. Bunu
səndən də yaxşı anlayıram. Bir də axı mən heç ona oxşamaq da istəməzdim. Nədir,
çiyinlərini dartırsan? İnanmırsan mənə? Mən səmimi deyirəm. Fiziki və mənəvi cəhətdən
mükəmməl olan adamların taleyində nəsə bir qaçılmaz şey olur - elə bir məşumluq olur
ki, adama elə gəlir ki, o, bütün tarix boyu kralların ayaqlarını büdrədib. Sənə elə
gəlmirmi ki, elə ən salamatı budur ki, başqalarından fərqlənməyəsən. Bu dünyadan
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həmişə axmaqlar və eybəcərlər fayda götürürlər. Onlar rahatca bardaş qurub sakitcə
özgələrin mübarizəsinə tamaşa edə bilirlər. Onlar qələbə sevincinin nə demək olduğunu
belə bilmirlər; onlar məğlubiyyət kədərindən də azad olunublar. Bu adamlar bizim
hamımızın yaşamalı olduğumuz kimi yaşayırlar; həyəcansız-filansız, dinc, hər şeyə
laqeyd. Onlar heç kəsi məhv etmir və heç kəs də onlara əl qaldırmır. Sən məşhursan,
varlısan, Harri, mənim isə istedadım və təfəkkürüm var; hər halda, hansı dəyərə malik
olur-olsun, sənətim var, Dorian Qreyin isə gözəlliyi var! Allahın bizə bəxş etdiyi bütün
bu qabiliyyətlərə görə biz nə vaxtsa cavab verəcəyik, ağır məhrumiyyət və əziyyətlərlə
cavab verməli olacağıq.
– Dorian Qrey dedin? Hə, deməli, portretdəki adam Dorian Qreydir?- lord Henri
Holvarda tərəf gələrək soruşdu.
– Bəli. Mən onun adını demək istəmirdim...
– Niyə ki?
– Necə deyim e?... çox sevdiyim adamların adlarını gizli saxlayıram, heç kəsə demirəm...
Bu ona bənzəyir ki, sənə əziz olan adamın hansısa parçasını özgələrə verirsən. Bilirsən,
mən anadan olandan sirliyəm, gizli qalmağı xoşlayıram. Mənə elə gəlir ki, bu, müasir
həyatı bizim üçün sirli və maraqlı etməyin yeganə yoludur. Mən şəhəri tərk edəndə hara
getdiyimi heç kəsə bildirmirəm. Desəm, vəssalam, bil ki hər ləzzətdən məhrum
olacağam. Bu, əlbəttə, səfeh bir adətdir, bilirəm; lakin bu, mənim həyatıma hansısa
şəkildə bir romantiklik də qatır. Yəqin deyəcəksən ki, bu lap axmaqlıqdır, hə?
– Əlbəttə yox!- deyə lord Henri etiraz etdi.- qətiyyən yox, əziz dostum! Görünür, yaddan
çıxarmısan ki, mən evliyəm. Və evliliyin bir yaxşı cəhəti də budur ki, o, hər iki tərəf
üçün, həm arvad, həm ər üçün yalançı bir həyatı vacib hesab edir. Mən arvadımın harda
olduğunu heç vaxt bilmirəm, mənim arvadım da mənim nə işlə məşğul olduğumu heç
vaxt bilmir. Biz görüşən zaman (hərdənbir bir yerə qonaq gedəndə, ya da Hersoqun
qəbulunda olanda görüşürük onunla!) bir-birimizə çox ciddi şəkildə hər cür absurd
nağıllar söyləyirik. Arvadım bunu məndən daha yaxşı bacarır; o, heç vaxt tarixləri
qarışdırmır, çaşmır, mən isə əksinə, aləmi qarışdırıram. Lakin o, mənim yalan dediyimi
tutanda heç də özündən çıxmır, mənə acıqlanmır. Bu, hətta mənim pisimə gəlir bəzən.
Lakin o, demək olar ki, məni ələ salır, mənə gülür.
– Harri, ailə həyatın barədə belə danışmağın xoşuma gəlmir, - deyə Bazil Holvard bağça
qapısına sarı yeridi.- Mən inanıram ki, həqiqətdə sən yaxşı ərsən, lakin öz
comərdliyindən utanırsan. Sən qeyri-adi oğlansan! Heç vaxt əxlaqi şey danışmırsan, heç
vaxt qeyri-əxlaqi hərəkətlər də etmirsən. Sənin ədəbsizliyin sadəcə riyadır.
– Təbii olmaq sadəcə riyadır; və deyim ki, bu riya insan tayfasının ən çox zəhləsini tökən
pozadır,- deyə lord Henri ucadan güldü; hər ikisi baxçaya çıxıb hündür dəfnə kolluğunun
kölgəsi altındakı bambuk skamyasında oturdu. Günəşin şəfəqləri işıldayan dəfnə
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yarpaqları üzərində oynaşırdı. Otların üstündə görünən ağ qızçiçəkləri titrəşirdi. Ani
sükutdan sonra lord Henri saatına baxdı. Dedi:
– Bazil, bağışla, mən getməliyəm. Amma mənim sualıma cavab vermədin...
– Hansı sualına?
– Özün yaxşı bilirsən.
– Yox, Harri, bilmirəm... Yadıma sal...
– Nolar, yadına salaram. De görüm Dorian Qreyin portretini niyə göndərmək istəmirsən?
Mən əsl səbəbi bilmək istəyirəm.
– Axı əsl səbəbi sənə dedim.
– Yox, demədin. Dedin ki, sən bu əsərə canını qoymusan, vəssalam. Uşaq başı
aldadırsan?
– Harri, - deyə Bazil Holvard Henrinin düz gözlərinin içinə baxdı.- Sevgiylə çəkilən hər
bir portret rəssamın öz portretidir; demək olar ki, onu öz balası kimi sevir; əslində, bu
portret rəssamın baxıb çəkdiyi adamınkı deyil; rəssam, əslində, pozada olan adama
baxmır, o, özünü çəkir, kətan parçada özünü yaradır; buna görə də qorxuram ki, bu
portret mənim sirrimi, içimi faş eləyə. Səbəb budur...
Henri güldü. Soruşdu:
– Bu sirr nədir belə?
– Hmmm, indi deyərəm, - deyə Holvardın üzünə qayğılı bir çaşqınlıq qondu.
– Hə, de görüm, Bazil, səbrim tükənir...
– Əslində, burda deyiləsi bir şey də yoxdu, əziz dost, onsuz da sən məni başa
düşməyəcəksən... Bəlkə də buna inanmayacaqsan.
Lord Henri güldü, əyilib otların üstündəki çəhrayı qızçiçəklərdən birini dərdi, sonra ona
diqqətlə baxdı, üzünü dostuna tutub:
– Əminəm ki, səni anlayacam, - dedi, sonra gülün qızılı-ağ dairələri olan deşiciklərinə
nəzər yetirdi. -Mən hətta ən inanılmaz, mürəkkəb şeyləri də başa düşürəm...
Xəfif külək ağacların çiçəklərini qoparıb yerə səpələyir, sanki ulduzcuqlardan toxunmuş
yasəmən kollarından qopan ağır salxımlar yuxulu sükunətin bu həssas havasında oynayaoynaya yerə düşürdülər. Divarın dibindən cırcıramanın səsi eşidildi; qəhvəyi qanadlı
iynəcə havada dövrə vurdu... Lord Henriyə elə gəldi ki, o, Bazilin ürək döyüntülərini
eşidir və söhbətin ardını dinləməyə tələsdi.
Nəhayət, rəssam bir qədər sükutdan sonra danışmağa başladı:
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– Deməli, belə... Əhvalat sadəcə bundan ibarətdir ki, iki ay bundan öncə mən Ledi
Brandongildə ziyafətdə idim; sən bilirsən də, biz kasıb rəssam tayfası hərdənbir
cəmiyyətdə görünürük ki, heç olmasa camaat bilsin ki, vəhşi deyilik. Sənin sözün
olmasın, qara kostyumda və ağ qalstukda hər kəsi, hətta birja maklerini də ziyalı, mədəni
adam kimi qəbul edirlər. Ledi Brandonun qonaq otağında mən təxminən on dəqiqə
başdan-ayağa bəzənib-düzənmiş tanınmış dul qadınlarla, maraqsız alimlərlə söhbət
etdim; birdən mənə elə gəldi ki, kimsə mənə baxır. Mən başımı azca çevirib ilk dəfə
olaraq onu - Dorian Qreyi gördüm. Bizim baxışlarımız toqquşdu və mən hiss etdim ki,
rəngim ağarır. Mənim canımı istinkt olaraq hansısa qorxu hissi bürüdü və bu zaman
anladım ki, qarşımdakı adam elə bir nüfuz və cazibə qüvvəsinə malikdir ki, əgər mən
onun təsir dairəsinə düşsəm, o, məni baş-bütöv udacaq; o, mənim qəlbimi, hətta sənətimi
də belə əlimdən alacaq. Mənsə həyatıma heç bir yad təsiri buraxmaq istəmirdim. Özün
bilirsən, Harri, təbiətcə mən necə azad adamam. Heç kəsdən asılı olmaq istəmirəm və
ömrüm boyu da özüm özümün ağası olmuşam; hər halda, Dorian Qreyə rast gələnədək
mən həmişə azad sənətkar olmuşam. Amma birdən-birə bu.... bilmirəm, necə izah edim...
elə bil hansısa daxili bir səs mənə pıçıldadı ki, mən həyatımın dəhşətli bir dönüşü
ərəfəsindəyəm. Qəribə hisslər çuğladı canımı: sanki duymağa başladım ki, tale mənə
qeyri-adi kədər və sevinc yaşantıları hazırlayır. Özümü son dərəcə pis hiss etməyə
başladım və qapıya tərəf getdim ki, oradan uzaqlaşım. Bunu, demək olar ki, qeyri-ixtiyari
etdim, görünür, qorxmuşdum... Əlbəttə, ordan qaçıb getmək mənə yaraşmazdı. Bu,
qorxaqlıq idi. Bu məsələyə vicdanla yanaşsaq...
– Bazil, əzizim, vicdan və qorxaqlıq ikisi də mahiyyətcə eyni şeylərdir. “Vicdan”
qorxaqlığın rəsmi adıdır. Vəssalam.
– İnanmıram buna, Harri, və düşünürəm ki, sən özün də buna inanmırsan... Bununla belə,
bilmirəm necə deyim, ola bilsin ki, bu mənim həddən artıq qürurlu olmağımdan irəli
gəlir; mən qapıya sarı tələsdim ki, çıxıb gedim ordan... Lakin qapının ağzında ledi
Brandon məni gördü və ucadan müraciət etdi:
– Cənab Holvard, cənab Holvard, məncə, siz bu tezlikdə çıxıb getməzsiniz, elə deyilmi?
Bilirsən də, Ledi Brandonun necə nüfuzedici səsi var?!
– Əlbəttə...,- deyə lord Henri qızçiçəyinin xırda ləçəklərini uzun əsəbi barmaqları
arasında ovaladı, - o qadın əsl tovuz quşudur; tovuz quşunun gözəlliyindən başqa o
qadında hər şey var...
– Hə... mən də ondan qurtula bilmədim. O məni kübar dostlarının yanına apardı, məni
ordenli-ulduzlu yüksək mənsəb sahiblərinə təqdim etdi, sonra hansısa iri diademalı və
qarmaqburun yaşlı xanımlarla tanış etdi. Ledi Brandon məni hamıya əziz və yaxın dostu
kimi təqdim edirdi, halbuki mən onunla yalnız ikinci dəfə idi ki, görüşürdüm və görünür,
o, məni öz “məşhurlar kolleksiyası”na daxil etmişdi. Mənə elə gəlir ki, həmin dövrdə
mənim hansısa rəsm əsərim uğur qazanmışdı; hər halda, o əsər barədə ucuz qəzetlər hayküy qaldırmış, təriflər yağdırmış, ona on doqquzuncu əsrin ölməzlik patentini
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yapışdırmışdılar. Nə isə, mən qəflətən həmin o gənclə üzbəüz qaldım; o, ilk baxışdan
mənim qəlbimi qəribə duyğularla doldurmuşdu. O, mənə elə yaxın məsafədə durmuşdu
ki, az qala biri-birimizə toxunacaqdıq. Bu zaman qeyri-ixtiyari olaraq Ledi Brandona
dedim ki, bizi tanış etsin. Buna şüursuz bir hərəkət, ya da düşüncəsizlik demək olmazdı;
onsuz da biz vasitəçisiz də tanış olacaqdıq, biri-birimizlə söhbətləşəcəkdik. Mən buna
əmin idim. Bunu sonradan Dorian da mənə dedi. O da dərhal belə hesab edib ki, bizim
görüşümüz təsadüfün yox, taleyin işiymiş.
– Bəs ledi Brandon bu gözəl oğlanı necə təqdim etdi sənə?- lord Henri soruşdu, sonra
əlavə etdi:- Mən onun xasiyyətinə bələdəm, hər bir qonağı barədə səthi məlumat verir;
yadımdaı ki, bir dəfə o məni ordenli, lentli, qırmızısifət qoca bir əyanla tanış etdi; məni
onun yanına aparanda yolda ayaqüstü qulağıma onun tərcümeyi-halı barədə elə sarsıdıcı
təfərrüatlar pıçıldadı ki, bunu az qala ziyafətdəki qonaqların hamı eşitdi. O vaxt mən
sadəcə o qadından uzaqlaşdım. Mən adamları özgə köməyi olmadan tanımağı
xoşlayıram. Ledi Brandon isə elə bil auksionda mal satır, qonaqlarını elə tərifləyir ki,
adamın əti tökülür; ya onlar barədə ən məhrəm şeyləri üzə çıxarır, ya da sizin bilmək
istədiyinizdən savayı hər şeyi söyləyir.
– Yazıq ledi Brandon! Harri, sən ona qarşı çox ciddisən!- deyə Holvard dalğın halda
bildirdi.
– Əzizim, o qadın öz evində “salon” açmağa çalışırdı, amma sadəcə “restoran” alındı.
Mən ona necə məftun ola bilərdim? Nə isə, sözüm onda yox, de görüm Mister Dorian
Qrey barədə nə dedi sənə?
– Nəsə donquldadı, nə bilim “əntiqə oğlandı... biz onun yazıq anasıyla ayrılmaz rəfiqələr
idik...indi yadımda deyil nə işlə məşğul olur.... nə bilim, deyəsən, heç nə ilə məşğul
olmur,... yox... royalda çalır...ah, əzizim mister Qrey, anan skripkada çalır, elə deyil?”
Bizim hər ikimiz gülməkdən özümüzü güclə saxladıq; və bu da bizi biri-birimizə dərhal
yaxınlaşdırdı.
– Həəə, gülüş dostluğun başlanğıcı üçün pis deyil; sonu da gülüşlə qurtarsa daha yaxşı
olar,- deyə gənc lord Henri növbəti gülü qopartdı. Holvard başını buladı.
– Harri, sən bilmirsən əsl dostluq necə olur! - rəssam sakitcə cavab verdi.- Əlbəttə, əsl
düşmənçiliyin nə olduğu da sənə yaddır. Sən hamını sevirsən, hamını sevmək isə heç kəsi
sevməmək deməkdir. Sənin üçün hamı eyni cürdü, hamıya qarşı səndə eyni cür
etinasızlıq var.
– Sən mənə qarşı necə də ədalətsizsən!- lord Henri çımxırdı, şlyapasını bir qədər arxaya
çəkib buludlara baxdı; yay səmasının firuzəyi dərinliklərində buludlar ötüb keçir, parlaq
ipək dolamasının dağılmış tellərinə bənzəyirdi.- Hə, hə, sən mənim haqqımda düz
fikirləşmirsən. Mən adamların hamısına bir gözlə baxmıram, onları fərqləndirməyi
bacarıram. Mən təfəkkür adamlarını düşmənlərim, nüfuzlu adamları tanışlarım,
görünüşcə ən gözəl adamları isə yaxın dostlarım hesab edirəm. Düşmənləri seçmək daha
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çox diqqət və ehtiyatlı olmağı tələb edir. Mənim düşmənlərim arasında bir nəfər də olsun
axmaq adam yoxdur; hamısı düşüncə, təfəkkür adamlarıdır, kifayət qədər ziyalıdırlar və
buna görə də məni qiymətləndirməyi bacarırlar. Elə bilirsən mənim seçimim
şöhrətpərəstliklə bağlıdır? Bir halda ki, belə düşünürsən, qoy belə də olsun, elə belədir ki
var...
– Harri, elədir, mən də belə düşünürəm. Yeri gəlmişkən, sənin kateqoriyalarına görə mən
gərək ki tanışların sırasında olmalıyam, hə?
– Əzizim Bazil, sən mənə tanışdan da artıqsan; dostdan bir balaca əskik, tanışdan artıq.
– Dostdan bir az əskik dedin? Belə çıxır ki, qardaş kimi bir şey, hə?
– Qardaş? Ah, belə demə, Bazil! Qardaşlarıma qarşı məndə heç bir zərif duyğular
qalmayıb; böyük qardaşım ölmək istəmir, kiçiklər isə bu barədə heç fikirləşmək belə
istəmirlər.
– Harri!- deyə Holvard qaşlarını çataraq onun sözünü kəsdi.
– Əziz dostum, əlbəttə zarafat edirəm! Lakin mən həqiqətən qohumluq münasibətlərinə
yaxşı baxmıram; bəlkə də bu ona görədir ki, nöqsanları eynilə bizdəki kimi olan adamları
görməyə gözümüz yoxdur! Mən ingilis demokratlarını yaxşı başa düşürəm; onlar, belə
deyək də “yüksək təbəqəyə mənsub” adamların eyblərindən hiddətlənirlər. Aşağı
zümrənin adamları anlayırlar ki, sərxoşluq, axmaqlıq, əxlaqsızlıq onların üstünlükləri və
imtiyazları olmalıdır; və əgər bizlərdən birimiz bu imtiyazlardan birinə malik olmuşuqsa,
yaxud bu eyblərdən birinə qurşanmışıqsa, deməli, həmin adam onların hüquqlarını pozur.
Yazıq Soufark, məhkəmədə arvadından ayrılanda camaatın böyük narazılığına səbəb
oldu; bu, demək olar ki, əntiqə bir səhnəydi. Lakin mən proletarların heç olmasa on
faizinin düzgün yaşadığına da əmin deyiləm.
– Harri, sənin bu danışdıqlarının heç biri ilə razı deyiləm; əlbəttə, sən özün də bunlara
inanmırsan!
Lord Henri qəhvəyi saqqalına sığal çəkdi; sonra qara əl ağacının ucunu dəri
ayaqqabısının burnuna toxundurdu. Dedi:

– Sən əsl ingilissən, Bazil! Artıq ikinci dəfədir ki, mənə irad tutursan. Belədi də, hünərin
var, tipik bir ingilisə hansısa fikrini, ya bir düşüncəni söylə (mən sizə deyim ki, bu, çox
böyük ehtiyatsızlıq olardı!), o, bu ideyanın düz, ya səhv olmasının fərqinə varmayacaq!
Heç vaxt! Onu bircə şey düşündürür: sən öz dediklərinə özün əminsənmi? İdeyanın
əhəmiyyəti, yaxud dəyəri onun üçün heç nədir; onun üçün ən əsası budur ki, ideya
müəllifi nə dərəcədə səmimidir, öz ideyasına nə dərəcədə inanır, vəssalam. Belə ki,
ideyanın özü sözün əsl mənasında müstəqil əhəmiyyət kəsb edirsə də, onun müəllifi bu
ideyaya inanmırsa, o, dəyərini itirir; çünki bu ideya onun arzu və istəklərini, ya da ehtiyac
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və zərərini ifadə etmir. Bir sözlə, mən səninlə siyasi, sosioloji və metafiziki məsələləri
müzakirə etməyə hazırlaşmıram. Məni prinsiplərindən daha çox adamların özləri
maraqlandırır, ən maraqlısı bilirsən nədir- prinsipsiz insanlar! Gəl yaxşısı budur Dorian
Qreydən danışaq. Tez-tez görüşürsüz onunla?
– Hər gün. Mən onu bir gün görməsəm özümü yaxşı hiss etmərəm. O, mənim üçün
havadır, onsuz yaşaya bilmərəm...
– İşə bir bax! Möcüzədi, vallah! Mənsə elə bilirdim sən bütün ömrün boyu bircə öz
sənətini sevəcəksən!
– İndi mənim sənət əsərim təkcə Doriandır, bütün sənətim odur!- rəssam ciddiyyətlə
dedi.- Harri, bilirsən, bəzən düşünürəm ki, bəşər tarixində iki ən vacib məqam var:
birincisi, sənətdə yeni ifadə vasitələrinin peyda olmasıdır, ikincisi isə, sənət üçün yeni
obrazların yaranmasıdır. Venetsiyalılar üçün yağlı boya ilə çəkilən əsərlər necə qiymətli
olubsa, yaxud antik yunan heykəltəraşlığında Antiniosun üzü necə əbədiyyətə dönübsə,
nə vaxtsa mənim üçün də Dorian Qreyin siması elə olacaq! Əlbəttə, mən onu yağlı boya
ilə çəkirəm, onun eskizlərini yaradıram, rənglərlə işləyirəm... məsələ heç də bunda deyil.
O, mənim üçün naturadan çəkilən model, ya da adi bir varlıq deyil, daha üstündür.
Demirəm ki, öz işimdən xoşum gəlmir; səni inandırıram ki, belə bir füsunkar gözəllik
qarşısında sənət acizdir. Sənətin həyatda əks etdirə bilmədiyi bir şey yoxdu; və mən
bilirəm ki, Dorian Qreyə rast gəldiyim gündən bəri çəkdiyim rəsm yaxşı əsərdir, mənim
yaradıcılıq həyatımda, demək olar ki, ən yaxşısıdır. Bilmirəm necə izah edim, görəsən
məni başa düşəcəksənmi? Onun şəxsiyyəti ilə tanışlıqdan sonra mənim sənətimdə
tamamilə yeni bir üslub yarandı; o, mənim yeniliyimin açarı oldu! Mən indi ayrı cür
çəkirəm, ayrı cür görürəm; həyatda hər şeyi ayrı cür təsəvvür edirəm, hər şey barədə ayrı
cür düşünürəm. Mən indi incəsənətdə elə həyat yarada bilərəm ki, əvvəllər onu yaratmaq
yollarını heç ağlıma belə gətirmirdim. “Düşüncə hakimlik edən zaman gündüzlər forma
barədə xəyala dalırsan”. Bu sözləri kim deyib? Unutmuşam. Lakin bax, eynilə beləcə,
Dorian Qrey də mənim xəyalım və arzum oldu. Bu oğlanı bircə dəfə görmək (o, mənim
gözümdə oğlandır, baxmayaraq ki, onun iyirmi yaşı var) mənim üçün bilirsən nə
deməkdir! Ah, sən bunu bilməzsən! Onu görmək mənim üçün dünyaya bərabərdir. O, heç
özü də bilmədən mənim üçün hansısa yeni məktəbin çizgilərini yaradır. Elə bir məktəb
ki, romantizmin və mükəmməl ellinizmin bütün ehtiraslarını özündə cəmləşdirir. Ruhun
və bədənin harmoniyası necə də gözəldir! Biz dəli olmuşuq, onları bir-birindən
ayırmışıq! Biz gör nə yaratmışıq- vulqar realizm və boş, mənasız bir idealizm! Eh, Harri,
Harri! Sən Dorian Qreyin mənim üçün nə olduğunu anlasaydın! Yadına gəlirmi, peyzaj
vardı ha, o peyzaja görə Aqnyu mənə külli miqdarda pul təklif etmişdi, lakin mən onu
satmadım! Yadına düşdü? O mənim ən yaxşı şəkillərimdən biridir. Niyə, bilirsən? Mən
onu çəkəndə Dorian Qrey mənim yanımdaydı. Onun hansısa gözəgörünməz təsiri oldu
mənə! Mən ilk dəfə olaraq məhz o yanımda olanda adi meşə peyzajında möcüzə hiss
etdim; o möcüzəni hey axtarırdım, amma tapa bilmirdim.
– Bazil! Sən məni heyrətləndirirsən! Mən Dorian Qreyi görməliyəm!
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Holvard ayağa durdu, bağçada gəzişməyə başladı. Bir qədər sonra Henriyə yaxınlaşıb
dedi:
– Bura bax, Harri, Dorian Qrey sadəcə sənətdə mənim üçün hərəkətverici bir qüvvədir.
Sən onda, ola bilsin ki, heç nə görməyəsən, mən isə görürəm, hər şey görürəm... Və
mənim Dorianın təsviri olmayan o biri şəkillərim də var; o şəkillərdə Dorianın təsiri daha
güclü hiss olunur. Sənə dediyim kimi, o, az qala mənə yeni üslub pıçıldayır. Mən ona bir
kəşf kimi baxıram, mən ona bir çox çizgilərin, zərif ton və rənglərin harmonik gözəlliyi
kimi baxıram. Vəssalam.
– Onda bəs nə üçün sən onun portretini sərgiyə qoymaq istəmirsən?- lord Henri yenə
soruşdu.
– Çünki mən qeyri-ixtiyari olaraq bu portretdə sənətkarın elə bir əlçatmaz məhəbbətini
izhar etmişəm ki, heç Dorianın özünə bu barədə bir kəlmə belə deməyə cürət etməmişəm.
Dorian bunu bilmir. Və heç vaxt da bilməyəcək. Lakin başqaları ola bilsin ki, bunu
anlasınlar və mən də ürəyimi onların bəsirətsiz və hər şeyi bilməyə can atan gözləri
qarşısında süfrə kimi açam. Yox! Mən heç vaxt razı olmaram ki, onlar mikroskopla
qəlbimə baxsınlar. İndi anladınmı, Harri? Bax, bu kətan parçadakı şəklə mən qəlbimi
qoymuşam, canımı qoymuşam...
– Amma bu şairlər ki var, onlar sənin kimi vicdanlı deyillər! Onlar yaxşı bilirlər ki,
sevgidən, məhəbbətdən yazmaq sərfəlifdir, buna tələbat çoxdur. Bizim günlərdə sınmış
qəlb haqqında yazılara nəşriyyatlar daha çox maraq göstərir.
– Mən o şairlərə nifrət edirəm!- Holvard ucadan dedi.- Sənətkar gözəl sənət əsəri
yaratmalıdır, ora öz şəxsi həyatını soxmamalıdır. Bizim zəmanədə insanlar fikirləşirlər ki,
sənət əsəri hardasa tərcümeyi-hal xarakteri daşımalıdır. Biz gözəlliyi dərk eləmək
qabiliyyətimizi itirmişik. Ümidvaram ki, nə vaxtsa dünyaya göstərəcəyəm ki, estetik
gözəlliyi abstrakt hiss etmək nə deməkdir; və buna görə də dünya heç vaxt Dorian Qreyin
Portretini görməyəcək.
– Məncə, sən düz demirsən, Bazil, amma mən səninlə mübahisə etməyəcəyəm.
Mübahisəni yalnız çarəsiz adamlar edir. De görüm, Dorian Qrey səni çoxmu sevir?
Rəssam fikrə getdi.
– Dorian mənə bağlanıb, - deyə rəssam bir qədər sükutdan sonra cavab verdi.- Bilirəm ki,
mənə bağlanıb. Aydın görünür; mən ona hər vasitə ilə yarınıram. Mən ona lazım olmayan
şeylər söyləyəndə qəribə məmnunluq duyuram. Doğrudur, bilirəm ki, sonradan peşiman
olacağam, amma sözlərimi deyirəm. Nə isə, mənə münasibəti yaxşıdır, biz bəzən bütün
günü bir yerdə oluruq və min cür mövzudan danışırıq. Lakin hərdən o mənə qarşı çox
diqqətsiz olur, adama elə gəlir ki, o, mənə əzab verməkdən ləzzət alır. O zaman mən hiss
edirəm ki, Harri, qəlbimi elə bir adama vermişəm ki, sanki bu qəlb onun üçün dibçəkdəki
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gül kimidir, bəzək əşyasıdır və o da öz şöhrətpərəstliyini orada yalnız bircə yay mövsümü
əyləndirib gedəcək.
– Bazil, yayda günlər uzun olur,- deyə lord Henri dodaqucu pıçıldadı.- Yəqin ki, sən
Doriandan əvvəl yorulub əldən düşürsən. Nə qədər kədərli olsa da, şübhəsiz, Dahi
Gözəllikdən daha əbədidir. Buna görə də biz həddən artıq çalışırıq ki, ağlımızı, idrakımızı
inkişaf elətdirək. Yaşamaq uğrunda amansız mübarizədə biz istəyirik ki, heç olmasa nəsə
əbədi, möhkəm, davamlı bir şey saxlayaq; başımızı faktlarla və hər cür zir-zibillə
doldururuq; belə bir mənasız ümidlə ki, həyatda yerimizi tutub saxlayaq. Yüksək təhsil
görmüş məlumatlı insan- bax, budur müasir ideal! O antikvar dükanına bənzəyir; burda
hər cür zir-zibil və toz basmış antik əşyalar var ki, əsl dəyərlərindən qat-qat artığına
satılır. Hə, Bazil, hər halda, düşünürəm ki, dostundan ilk olaraq sən doyacaqsan, gözəl
günlərin birində sən ona nəzər yetirib görəcəksən ki, onun gözəlliyinin harmoniyası
sovuşub və qəflətən onun dərisinin rəngi səni bezikdirəcək, ya da boş bir şeyi sənə xoş
gəlməyəcək. Sən onu ürəyində məzəmmət edəcəksən, bunda onun özünü günahkar hesab
edəcəksən; və günlərin bir günü ən ciddi şəkildə fikirləşəcəksən ki, o, sənin dostun,
nədəsə səninlə pis davranıb. Onunla növbəti dəfə görüşəndə isə sən ona qarşı soyuq və
laqeyd olacaqsan. Çox təəssüf ki, bu belə olacaq və gələcək dəyişkənliyə yalnız acı
təəssüf etmək olar. Sənin mənə indi danışdıqların bilirsən nədir? Xalis roman! Belə də
demək olar ki, incəsənət kökənli roman! Və insan öz əvvəlki həyat romanını yaşayandan
sonra bayağılaşır; və çox təəssüf ki, maraqsız adam olur.
– Harri, sən Allah, belə demə! Mən bütün həyatım boyu Dorianın əsiriyəm! Sən məni
başa düşə bilməzsən; axı, sabit adam deyilsən!
– Eh, əziz Bazil, elə buna görə də mən sənin hisslərini daha yaxşı anlamağa qadirəm.
Sevgiyə sədaqətli olan adamlar onun yalnız bayağı varlığıyla ilgilənirlər. Sevginin
faciəsini isə xəyanət edənlər dərk edirlər.
Lord Henri zərif, gümüşü siqar qutusunu çıxartdı, papiros yandırıb özündənrazı və
məmnun bir görkəm aldı; o, sanki bütün həyat fəlsəfəsini bircə ifadəyə yerləşdirmişdi.
İşıldayan yaşıl sarmaşıq yarpaqları üstündə sərçələr dolaşır, civildəşir, buludların mavi
kölgələri sürətlə uçuşan qaranquş dəstələrinin kölgəsi kimi otların üstündə qaçırdı.
Bağçada həyat necə də gözəl idi! “Adamların hissləri onların düşüncələrindən daha
maraqlı görünür!” Hər halda, bu, Henriyə elə gəlirdi. Henri düşünürdü ki, həyatda ən
önəmli iki şey var- sənin qəlbin və dostlarının ehtirasları!”
O, xəlvəti bir məmnunluqla yadına saldı ki, Bazil Holvardın yanında ləngidi və bununla
da öz xalasının dəvət etdiyi darıxdırıcı səhər yeməyi mərasimini unutmuşdur. Yəqin ki,
indi onun xalasının stolu ətrafında bu gün Lord Qudbodi oturub; və bütün söhbətlər o
barədə gedir ki, kasıblar üçün nümunəvi yeməkxana və yataqxanalar açmaq lazımdır. Hər
kəs öz xeyriyyəçilərini tərifləyir, halbuki onlar boş-boş guruldamaqdan başqa heç nə
etmirlər; varlılar qənaətcilliyi təşviq edir, əllərindən heç bir iş gəlməyən adamlar da
əməyin şərəfli olduğundan ağız dolusu danışırlar. Nə yaxşı oldu ki o, bu darıxdırıcı
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ziyafətə getmədi! Lord Henri xalası barədə düşünərkən nəsə xatırladı və üzünü Holvarda
tutub dedi:
– Əziz dostum, yadıma bir şey düşdü...
– Nə?
– İndicə xatırladım... Dorian Qreyin adını harda eşitdiyimi...
– Harda eşitmisən?- deyə Bazil qaşlarını çatdı.
– Mənə elə baxma, Bazil! Xalam Aqatagildə eşitmişəm... O deyirdi ki, bir cavan oğlan
tapıb, guya o da söz verib ki, İst Enddə xalama kömək edəcək. Və o gəncin adı da Dorian
Qreydir. Amma deyim ki, o, mənimlə söhbətdə bir dəfə də Dorianın gözəl olduğunu
demədi. Qadınlar, hər halda, səxavətli və xeyirxah qadınlar, gözəlliyə bir o qədər
əhəmiyyət vermirlər. Xalam ancaq onu dedi ki, bu oğlan ciddi adamdır, xeyirxah ürəyi
var; mən də dərhal təsəvvür etdim ki, bu adam eynəklidir, düz saçları, çil-çil bədəni və iri
ayaqları var. Heyif, onda bilməmişəm ki, həmin Dorian sənin dostundur.
– Harri, elə mən də sevinirəm ki, sən bunu bilməmisən.
– Niyə belə deyirsən?
– İstəmirəm ki, siz tanış olasınız.
– Necə? İstəmirsən biz tanış olaq?
– Yox, istəmirəm!
Bu vaxt nökər bağçaya girib:
– Ser, Mister Dorian Qrey gəlib, - deyə bildirdi.
– Bax belə.... yaxşı oldu, sən məni elə indicə onunla tanış etməlisən...- Henri gülə-gülə
dedi.
Rəssam nökərə sarı dönüb dedi:
– Parker, xahiş edin ki, mister Qrey bir qədər gözləsin. Bu saat gəlirəm...
Nökər təzim edib çıxdı; Holvard Lord Henriyə dedi:
– Dorian Qrey mənim ən yaxşı dostumdur; onun təmiz qəlbi, işıqlı ürəyi var. Sənin xalan
düz deyib. Bax, Harri, onu korlama! Ona təsir eləməyi də ağlına gətirmə! Sənin ona
təsirin pis nəticə verə bilər. Dünya genişdir, o qədər maraqlı adamlar var ki orda! Mənim
yeganə sevimli dostumu əlimdən alma; o mənim sənətimin ilhamverici mənbəyidir.
Mənim rəssam kimi gələcək həyatım ondan asılıdır. Yadda saxla, Harri, mən sənin
vicdanlı olmağına inanıram!
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O, asta-asta danışırdı; adama elə gəlirdi ki, sözlər qeyri-ixtiyarı onun ağzından süzülüb
gəlir; o, heç özü də bilmirdi nə danışırdı.
– Nə boş-boş danışırsan?- deyə Lord Henri gülə-gülə dostunun sözünü kəsdi və Bazilin
əlindən tutub onu evə dartdı.

İkinci fəsil

Dorian Qrey emalatxanada royalın arxa tərəfində oturmuşdu, onları görmürdü və
Şumanın “Meşə mənzərələri” albomunu vərəqləyirdi.
– Bazil, bunu mənə bir neçə günlüyə verin!- deyə o, ucadan səsləndi.- Mən bunları
öyrənmək istəyirəm! Əla şeylərdir!
– Verərəm, amma siz gərək bu gün yaxşı pozada durasınız!
– Eh, mən oturmaqdan təngə gəlmişəm; bilirsiz, mən öz rəsmimin natural formasını heç
istəmirəm!- deyə Dorian şıltaqcasına geriyə döndü və Lord Henrini görən kimi bir anlıq
yanaqları qızardı və tələsik ayağa durdu.
– Bazil, üzr istəyirəm! Bilmirdim ki, sizin qonağınız var!
– Dorian, tanış olun, Lord Henri Vottondur! Oksfordda bir yerdə oxumuşuq... Elə indicə
ona deyirdim ki, siz yaxşı, sözəbaxan pozaçısınız, amma işləri korladınız...
– Mister Qrey, sizinlə tanış olmaq məmnuniyyətinin işlərin korlanmasına heç də dəxli
yoxdur,- deyə Lord Henri dərhal dilləndi və yaxına gəlib əlini Doriana uzatdı,- Mən sizin
barənizdə xalamdan çox eşitmişəm, siz onun sevimlisisiniz... və qorxuram ki.... onun
qurbanlarından biri olasınız...- əlavə etdi.
– Oyy, mən indi Ledi Aqatanın qara kitabına düşmüşəm, - deyə Dorian uşaq
sadəlövhlüyü ilə Henriyə baxdı.- Ona söz vermişdim ki, ötən çərşənbə axşamı onunla
birgə Vaytçapel klubuna gedək; unutdum... Biz onunla duet çalmalıydıq orda, üç duet...
Bilmirəm, indi noolacaq? Onun gözünə görünməkdən çəkinirəm... Görəsən məni necə
qarşılayacaq?!
– Eybi yox, mən sizi barışdıraram. Aqata xala sizi çox sevir. Və sizin onunla birlikdə
konsertdə çıxış etməməyiniz də məncə, bir elə vacib deyil. Yəqin tamaşaçılar düşünüb ki,
elə duet çalınır; axı Aqata xala çalanda, adam elə bilir iki nəfər çalır...
Dorian gülümsədi.
– Mən tərəfdən heç də yaxşı olmadı, - dedi.- Bu, əlbəttə, Ledi Aqata üçün də pisdir...
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Lord Henri baxışlarıyla Dorianı süzdü. Bəli, o, doğrudan da qəşəng, yaraşıqlı cavan idi;
incə büküşlü al dodaqları, aydın mavi gözləri və qıvrım qızılı saçları vardı. Onun üzündə
nəsə bir sehir vardı ki, adam dərhal ona inanmaq, etibar etmək istəyirdi; orda gəncliyin
bütün səmimiyyəti və paklığı, məsumiyyət coşğunluğu vardı. Ona baxan adama elə
gəlirdi ki, həyat hələ bu gəncin təmiz qəlbini çirkaba bulaşdırmayıb. Bazil Holvardın onu
ilahiləşdirməsi təsadüfi deyilmiş!
– Sizin kimi gözəl bir gəncin xeyriyyəçiliklə məşğul olması mümkündürmü? Xeyr,
Mister Qrey, məncə, mümkün olan iş deyil! Siz belə bir iş üçün çox zərifsiniz!- deyə
Lord Henri portsiqarını çıxarıb divanda əyləşdi.
Rəssam taxta parçası üstündə boyaları qarışdırır, fırçasını hazırlayırdı; onun üzündə
narahatlıq vardı və Lord Henrinin sonuncu eyhamlarını eşidən kimi dönüb ona baxdı və
bir anlıq tərəddüddən sonra dedi:
– Henri, mən bu şəkli bu gün bitirmək istəyirəm... Bilmirəm, mənim barəmdə nə
fikirləşirsən-fikirləş, kobud olsa da, sənin getməyin yaxşı olardı...İncimə, xahiş edirəm...
Lord Henri təbəssümlə Doriana baxdı. Soruşdu:
– Mister Qrey, mən gedimmi?
– Oooo, yox, yox, Lord Henri, getməyin, xahiş edirəm... Görürəm, Bazilin bu gün kefi
yoxdu, mənsə... o hirslənəndə dözə bilmirəm... Həm də axı, siz izah eləmədiniz: mən nə
üçün xeyriyyəçiliklə məşğul olmamalıyam, hə?
– Bunu izah etməyə lüzum varmı, Mister Qrey? Belə darıxdırıcı mövzu barədə gərək
ciddi söhbət edəsən. Əlbəttə, bir halda ki, siz mənim qalmağımı istəyirsiz, onda mən
getmirəm. Bazil, məncə sən də etiraz etməzsən, yox? Sən özün mənə dəfələrlə demisən
ki, şəklini naturadan çəkdiyin adamı kiminsə söhbətə tutmasını xoşlayırsan.
Holvard dodağını dişlədi. Dedi:
– Əlbəttə, qal; bir halda ki, Dorian istəyir, getmə... Dorianın şıltaqlığına görə qanun onun
özündən başqa hamı üçündür...
Lord Henri şlyapa və əlcəklərini götürdü.
– Bazil, təkidinə rəğmən, mən sizi tərk etməliyəm,- dedi.- Mənim bir nəfərlə Orlean
Klubunda görüşüm var. Sağ olun, Mister Qrey. Bir gün vaxtınız olsa, Kurson Stritə gəlin,
görüşək. Mən, demək olar ki, hər gün günortadan sonra saat beş üçün evdə oluram.
Gəlmək istəsəniz, xahiş edirəm əvvəlcədən mənə yazıb bildirin, yoxsa məni evdə
tapmasanız, narahat olaram...
– Bazil!- deyə Dorian Qrey qışqırdı.- Əgər Lord Henri getsə, mən də çıxıb gedəcəyəm!
Siz işləyəndə heç vaxt ağzınızı açıb danışmırsız və mən də səhnədə taxtanın üstündə
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durub qalmaqdan yoruluram; bütün günü gülümsəyib durmaq məni boğaza yığıb. Ondan
xahiş edin ki, getməsin!
– Harri, getmə! Dorian məmnun olar, qalsan, məni də məmnun edərsən,- deyə Holvard
rəsmə baxa-baxa bildirdi. - Düz deyir, mən işləyəndə heç vaxt danışmıram, hətta qulaq
asmıram da... və bu, mənim bədbəxt pozaçılarım üçün dəhşətli dərəcədə darıxdırıcı olur.
Xahiş edirəm, getmə, qal...

– Bəs Orlean Klubunda görüş təyin etdiyim adam necə olsun?
Rəssam gülümsədi. Dedi:
– Bunun vacib görüş olduğunu düşünmürəm, Harri. Xahiş edirəm, getmə, otur. Siz isə,
Dorian, platformada əməlli oturun, çox da tərpənməyin, Lord Henrinin dediklərinə də
fikir verməyin; o, məndən başqa bütün dostlarına mənfi təsir göstərir.
Dorian Qrey əzabkeş görkəm alaraq platformanın üstünə çıxdı və narazı halda ah çəkərək
Lord Henriyə tərəf boylandı; Bazilin dostu onun xoşuna gəlmişdi. Bazillə Henri tamam
ayrı-ayrı adamlar idi. Henrinin elə qəlbə yatan səsi vardı ki! Bir qədər sükutdan sonra o,
Henriyə müraciətlə dedi:
– Lord Henri, siz doğurdanmı Bazilin dediyi kimi, adamlara mənfi təsir göstərirsiz?
– Müsbət təsir ümumiyyətlə yoxdur, Mister Qrey! Bütün təsirlər özü-özlüyündə qeyriəxlaqidir- yəni elmi nöqteyi-nəzərdən onları ədəbsiz saymaq olar.
– Nəyə görə?
– Ona görə ki, başqasına təsir etmək o deməkdir ki, sən qəlbini ona verirsən. O da öz ağlı
ilə düşünmür, öz ehtirasları ilə yaşamır. Onun yaxşı cəhətləri də özününkü olmur,
günahları da - əgər dünyada günah deyilən bir şey mövcuddursa - özgədən gələn
günahlardır. Bir növ o, özgə bir musiqinin əks-sadası olur; sanki onun üçün yazılmayan
bir rolu oynayan aktyor olur. İnsan həyatının məqsədi özünü ifadə etməkdir. Biz ondan
ötrü yaşayırıq və burda mövcuduq ki, özümüzü göstərək, özümüzü ifadə edək. Amma
bizim zəmanədə insanlar özləri özlərindən qorxmağa başlayıblar. Onlar unutmuşlar ki,
insanın ən ali vəzifəsi onun öz qarşısındakı vəzifəsidir. İnsan gərək öz vəzifəsini anlaya.
Əlbəttə, onlar iltifat və xeyirxahlıq göstərirlər; acları yedizdirir, lütləri geyindirirlər.
Lakin, əslində, onların öz qəlbləri ac-yalavac və çılpaqdır. Biz cəsurluq deyilən bir dəyəri
itirmişik. Ola bilsin ki, bu keyfiyyət heç əzəldən bizlərdə olmayıb. İctimai fikirdən
qorxmaq - bu, əxlaqın əsasıdır- Allahdan qorxmaq deməkdir və din də bu qorxu üstündə
bərqərar olub; bax, bu iki şeydi bizi idarə edən, bizə hakimlik edən. Və bununla belə...
– Dorian, xahiş edirəm, başınızı yana, bir qədər sağa əyin,- deyə rəssam onun sözünü
kəsdi.-Sənətkar o qədər özünü unutmuşdu ki, Henrinin dediklərini eşitmirdi, lakin o,
Dorianın üzündə bu vaxta qədər sezmədiyi ifadələri müşahidə etdi.
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– Hə, deməyim odu ki, - deyə Lord Henri özünəməxsus yumşaq, alçaq tonla davam etdi;
onu tanıyanların hamısı Henrinin danışanda incə əl hərəkətlərini yaxşı xatırlayırdı.- Mənə
elə gəlir ki, əgər hər kəs öz həyatını dolğun yaşasa və hər bir arzusunu həyata keçirən
zaman hər bir hissinə, hər bir düşüncəsinin ifadəsinə dolğunluq qatsa, onda dünya
nəşənin yeni bir impulsunu qazanar, biz də orta əsrlərin bütün xəstəliklərini unudar,
Ellinizm ideallarına qayıdarıq; bəlkə də daha dəyərli və önəmli ideallarla yaşayarıq.
Lakin təəssüf ki, bizim aramızdakı ən cəsur adam belə özü-özündən qorxur. Fədakarlıq
bilirsiz nədir? O, bizim həyatımızı faciəyə döndərən vəhşi dövrlərdən qalma bir şeydir.
O, bizim həyatımızı kədərə, hüznə bələyir. Biz özümüz-özümüzü məhdudlaşdırdığımıza
görə cəzalandırılmışıq. Boğmaq istədiyimiz hər cür istəyimiz qəlbimizdə dolaşır və bizi
zəhərləyir. Və insan yanıb-qovrulanda günaha batmaqdan qurtulur, çünki istəyi həyata
keçirmək- təmizlənməyə aparan yoldur. Bundan sonra təəssüf və peşimançılığın yalnız
şirin ehtirası və şəhvətləri barədə xatirələr qalır. Nəfsdən azad olmağın yeganə yolu- ona
meydan verməkdir. Əgər onunla mübarizə aparmaq ağlına gəlsə, qəlbin hər zaman
qadağan olmuş şeylərin üstündə qalacaq və sənə istək və arzuların əzab verəcək; çünki o
istək və arzuları qadağan edən dəhşətli qanunları sən yaratmısan və o qanunlar həmin
istək və arzuları günah və cinayət kimi sayır. Kimsə deyib ki, dünyada ən böyük
hadisələr insanın beynində baş verir. Mən də deyirəm ki, dünyanın ən böyük günahları
beyində, yalnız insan beynində doğulur. Siz də, Mister Qrey, özünüz gəncliyinizdə,
yeniyetməlik çağlarınızda, öz ehtiraslarınızdan, istək və arzularınızdan qorxmusunuz;
düçüncələriniz, ağlınıza gələn fikirləriniz sizi dəhşətə gətirib; siz bəzən elə istəklərlə
yaşamısınız, elə yuxular görmüsünüz ki, onları xatırlayanda utandığınızdan qızarırsınız...
– Bircə dəqiqə, bircə dəqiqə!- deyə Dorian Qrey donquldandı,- dayanın! Siz məni
həyəcanladırırsınız. Mən bilmirəm indi sizə nə cavab verim! Sizinlə mübahisə də eləmək
olar, mülahizələrinizə cavab da vermək olar; amma bu dəqiqə mən buna hazır deyiləm.
Danışmayın! Qoyun bir qədər fikirləşim. Ya da, nə isə... Yaxşısı budur bu barədə
düşünməyim!
O, təxminən on dəqiqə hərəkətsiz durdu; ağzı açıq, gözləri heyrətdən bərələ qalmışdı.
Dorian dumanlı şəkildə hiss edirdi ki, onun içində hansısa yeni duyğular və fikirlər
oyanır. Ona elə gəlirdi ki, bu duyğular çöldən yox, məhz onun içinin dərinliyindən baş
qaldırıb. Bazilin dostunun dedikləri, həm də təsadüfən, elə belə söylədikləri sözlər,
paradokslarla dolu sözlər, onun qəlbinin “sarı simləri”nə toxundu və bu vaxta qədər
onlara beləcə toxunan olmamışdı; və indi o simlər titrəyir, çoşğun təkanlarla yerindən
oynayırdı.
İndiyə kimi onu yalnız musiqi riqqətə gətirmişdi; bəli, musiqi onun qəlbində dəfələrlə
təlatümlər oyatmışdı və bu təlatümlər qarışıq və qayğısız həyəcanlarla müşaiyət
olunurdu. Lakin bu musiqi aydın deyildi, orda yeni dünyanın nəfəsi duyulmurdu, əksinə,
qəlbdə xaos yaradırdı. Burda deyilən sözlər isə! Ah! Necə sadə və... dəhşətli sözlərdir!
Onlardan qaça bilməzsən! Bu sözlər necə aydın, necə rəvan, necə çevik və amansız idi!
Heç kəs onlardan canını qurtara bilməz! Bu sözlərdə şeytani bir ovsun var! Onlar insanın
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qeyri-müəyyən istəklərinə gözə çarpacaq, hiss ediləcək bir forma verir; onların öz
musiqisi var, lyutnya və violanın şirin səsləri var! Yalnız sözlər! Deyin görüm həyatda
sözdən sanballı və real qüvvə nəsə varmı? Yox! O, Dorian, hələ yeniyetməlik çağlarında
çox şeyləri başa düşmürdü! İndi isə anlayır. Həyat birdən-birə onun üçün rəngarəng
boyalarla parladı. Ona elə gəlirdi ki, od-alovun içiylə addımlayır. Necə olub ki, bu vaxta
qədər bunu hiss etməyib?
Lord Henri onu incə bir təbəssümlə izləyirdi; hansı məqamda, nə vaxt susmaq lazım
olduğunu yaxşı bilirdi. Dorian Qrey onu daha çox maraqlandırmağa başladı; Henri
sözlərinin gənc oğlana necə təsir etməsi təəssüratından özü də heyrətə gəldi. On altı yaşı
olanda oxuduğu bir kitab yadına düşdü; həmin kitab onun gözlərini açmışdı, əvvəllər
bilmədiyi şeyləri ona öyrətmişdi. Ola bilsin ki, Dorian da eyni anları yaşayır! Necə oldu
ki, onun elə belə, qarasına havaya atdığı ox hədəfə dəydi? Ah! Bu oğlan necə də
sevimlidir!
Holvardın başı şəklə qarışmışdı; o, həmişəki kimi, parlaq və füsunkar boyalardan istifadə
edir, sənətdə parlaq istedadın əlaməti sayılan - möcüzəli və təbii boya elementlərindən
incəlik və ustalıqla istifadə edirdi. Araya çökən sükutu hiss etmirdi.
– Bazil, mən belə durmaqdan yoruldum, - deyə Dorian Qrey birdən sükutu pozdu. Havaya çıxmaq istəyirəm, bura boğanaqdır, ürəyim sıxılır...
– Bağışlayın, dostum, mən şəkil çəkəndə hər şeyi unuduram. Bu gün siz yaxşı durdunuz,
tərpənmədiniz. Mən də istədiyim cizgiləri götürdüm. Siz heç vaxt belə yaxşı
durmamışdınız. Nə gözəl tapıntı- yarıaçıq dodaqlar, gözlərdə parlaqlıq... Bilmirəm Harri
nədən naqqallıq eləyirdi, amma deyim ki, sizin üz cizgilərinizin dəyişilməsinə o səbəb
oldu. Heyrətedici ifadələr vardı sifətinizdə! Görünür, sizə komplimentlər yağdırırmış, hə?
Siz onun heç bir sözünə inanmayın.
– Yox, o mənə ayrı şeylər söyləyirdi. Bəlkə buna görə də mən onun heç bir sözünə
inanmıram.
– Amma qəlbinizdə inandınız,- deyə Lord Henri dalğın-dalğın ona baxdı. - Elə mən də
bağçaya çıxmaq istəyirəm. Studiya çox istidir. Bazil, de bizə sərin bir şey versinlər
içməyə... Meyvə şirəsi olsa pis olmaz...
– Əlbəttə, əlbəttə... Harri, zəngi bas, qoy Parker gəlsin, mən deyərəm bir şey gətirər... Bir
azdan mən də sizə qoşularam, qoy fonu qurtarım... Amma Dorianı çox yubatma. Bu gün
nəsə işləmək istəyirəm... Bu portret mənim şedevr əsərim olacaq. Hətta bu formada da
artıq o, heyrət doğurur...
Lord Henri bağçaya çıxdı və gördü ki, Dorian Qrey başını yasəmən kolları arasına soxub,
üzünü gül topalarının sərin qoxusu içində gizlədib; sanki cavan oğlan yasəmən güllərinin
ətrini sərin, qırmızı şərab kimi içinə çəkirdi. Henri Doriana yaxınlaşdı, əlini onun çiyninə
qoydu. Astaca dedi:
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– Əsl işi siz görürsüz, belə yaxşıdı... Adamın qəlbini belə şeylər sakitləşdirir; qəlbi yalnız
güllərdən aldığın duyğular sağalda bilir.
Dorian diksindi və geri çəkildi. O, papaqsız idi və yarpaqlar onun qıvrım, sarışın
saçlarına qarışıb onları oxşayırdı. Gözləri yuxudan qəfil oyanan adamın gözləri kimi
qorxu içində idi; zərif burun pərələri gərginlik içində qalxıb-enir, çəhrayı dodaqları
hansısa sirli həyəcanla titrəyirdi.
– Hə, bax belə, Mister Qrey,- Lord Henri davam etdi,- həyatın belə bir böyük sirrini
bilmək lazımdır - öz qəlbinizə duyğularla şəfa verin, duyğularınız isə qoy qəlbiniz
vasitəsilə şəfa tapsın. Siz füsunkar bir varlıqsınız. Siz düşündüyünüzdən çox, bilmək
istədiklərinizdən az bilirsiz.
Dorian Qrey tutuldu və baxışlarını yerə dikdi. Belə bir hündürboy, yaraşıqlı cavan
adamın onun yanında durması xoşuna gəlmişdi. Onun romantik, zeytun rəngli gözləri və
yorğunluq ifadə edən səsi Dorianı maraqlandırdı. Onun yumşaq və həlim səsində nəsə
vardı və bu, ovsuna bənzəyirdi. Onun soyuq, ağ, çiçək kimi zərif əllərində qəribə və gizli
bir cazibə vardı. O danışanda əlləri də sanki musiqi kimi danışırdı; onun səsi, hərəkətləri
zərif musiqi ahəngini xatırladırdı; adama elə gəlirdi ki, bu adamın əlləri də, hərəkətləri də
bir dildə danışır, zərif, incə bir dildə. Lakin Dorian ondan qorxdu və daha sonra bu
qorxudan özü də utanmağa başladı. Nə üçün yad bir adam onun qəlbinə aid olan şeyləri
ona açıb izah etməliydi? Axı o, Bazillə aylardır dostluq edir, bu müddət ərzində onların
arasında olan dostluq onu heç dəyişdirməyib! Və birdən bu yad adam peyda olur, və...
demək olar ki, həyatın sirrini ona açır! Hər halda, axı ondan nə üçün qorxsun ki? O ki
məktəbli oğlan, ya da məktəbli qız deyil! Lord Henridən qorxmaq sadəcə mənasız bir
şeydir!
– Gəlin bir az kölgədə əyləşək, -Lord Henri dedi.- Budur, Parker də bizə sərinləşdirici
içki gətirir. Əgər siz günün altında dursanız, dəriniz korlanar və Bazil də sizi daha
çəkməz… Gərək özünüzü gündən qoruyasınız, sizə yanmaq olmaz.
– Nolacaq ki?- deyə Dorian Qrey güldü və bağın qurtaracağındakı skamyanın küncündə
əyləşdi.
– Hər şey ola bilər, Mister Qrey, hər şey!
– Niyə ki?
– Çünki siz füsunkar gəncliyinizi yaşayırsınız və gənclik ən dəyərli var-dövlətdir, onu
gərək qoruyasınız.
– Lord Henri, mən belə düşünmürəm.
– Əlbəttə, siz indi belə düşünmürsüz. Vaxt gələcək, qocalanda, ya da siz qırış basmış
çirkin bir qocaya dönəndə, alnınızda qırışlar çoxalanda, ehtiraslar isə öz işgəncəli
alovuyla dodaqlarınızı qurudanda, bax, onda siz bunu daha yaxşı başa düşəcəksiniz. İndi
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siz harda olursunuzsa, dünyadan ləzzət alırsız və hamını da öz gözəlliyinizlə heyran
edirsiz. Lakin bu, həmişə olmayacaq… Mister Qrey, sizin əsrarəngiz və füsunkar simanız
var. Qaş-qabağınızı sallamayın, mən düz deyirəm. Gözəllik Dahinin görünüş
formalarından biridir və mənə elə gəlir ki, o, dahilikdən də yüksəkdə durur; çünki
gözəllik başa düşülmək, izahat tələb etmir. Bu bizi əhatə edən aləmin ən nəhəng hadisəsi
sayılan günəş işığı kimi bir şeydi; yaxud bahar fəslidir, tutqun suların üstünə düşən ayın
gümüşü qalxanıdır; biz ona Ay deyirik. Gözəllik müzakirə olunmur. Onun ən yüksək
hakimlik hüququ var və ona malik olan adamları kral edir. O, ən böyük hökmdardır. Siz
gülürsüz? Eh, siz o gözəlliyi itirəndə daha gülməyəcəksiniz. Bəzən deyirlər ki, Gözəllikyalnız səthi bir şeydir; ola bilsin bu belədir! Lakin o, Düşüncə, Fikir kimi səthi, bihudə
deyil. Mənə elə gəlir ki, Gözəllik möcüzələr möcüzəsidir. Bilirsiz, yalnız boş, dar
düşüncəli adamlar xarici görünüşə əhəmiyyət vermirlər; xarici görünüşə görə adamlara
qiymət verməyənlər dayaz adamlardır. Əslində isə, həyatın və dünyanın ən böyük sirri
gözlə görünən şeylərdədir, yəni gözə görünməyən şeylər deyil. Bəli, Mister Qrey,
Allahlar sizə iltifat göstərib. Lakin Allahlar tezliklə verdiklərini alırlar. Sizin qarşınızda
əsl həyat, dolğun və gözəl həyat yaşamağa o qədər də çox vaxtınız qalmayıb. Sizin
gözəlliyiniz gəncliyinizlə birgə gedəcək; və siz günlərin bir günü qəflətən anlayanda ki,
gənclik uçub gedib və o gözəllikdən doyunca istifadə etməmisiniz, bu ötən xatirələr sizi
ən ağır məğlubiyyət işgəncəsindən də pis incidəcək. Hər ötən ay sizi bu ağır gələcəyə
sürükləyir. Zaman sizi qısqanır; o, Allahların sizə bəxş etdiyi qızılgüllərə, zanbaqlara
hücum edir. Yanaqlarınız saralıb solacaq, sallanacaq, gözləriniz dumanlanacaq… Siz
dəhşətli dərəcədə əzab çəkəcəksiniz… Ah! Nə qədər ki, gəncliyiniz sizinlədir, onu
anlayın! Ömrünüzün qızıl günlərini yelə verməyin, cansıxıcı möminlərə qulaq asmayın,
düzəlməz şeyləri düzəltməyə çalışmayın! Həyatınızı dövrümüzün yalançı idealları və
sısqa məqsədlərinə qurban verməyin. Yaşayın! Gözəl həyat yaşayın! Öz həyatınızı
yaşayın! Heç nəyi əldən buraxmayın, həmişə, hər zaman təzə bir duyğu axtarıb tapmağa
çalışın. Heç nədən də qorxmayın! Yeni Gedonizm - bax, bizim əsr bizdən bunu tələb
edir! Siz onun görünən simvolu ola bilərsiniz! Sizin kimi adam üçün qeyri-mümkün olan
heç bir şey yoxdur! Həyat, dünyayi-aləm qısa müddətə sizə məxsusdur. Mən elə ilk
baxışdan anladım ki, siz hələ özünüzü tanımırsız, özünüzü başa düşmürsüz! Sizdəki çox
şey məni əsir-yesir etdi və mən duydum ki, sizə özünüzü dərk etməkdə kömək
etməliyəm. Düşündüm: ”Əgər bu həyat faydasız və səmərəsiz ötüşsə, faciə olar!” Axı,
sizin gəncliyiniz sürətlə ötüb keçir! Sadə çöl gülləri quruyur, sonra yenə tumurcuqlayır,
çiçək açırlar. Gələn yay iyunda nəfəsotu yenə indiki kimi qızılı rəngdə olacaq. Gələn ay
ağ əsmə kolları üstündə yenə ulduz-ulduz qönçələr allanacaq, hər il yaşıl gecələrdə
yarpaqları arasından ulduz tumurcuqlar boylanacaq. Biz isə gəncliyimizi geri qaytara
bilməyəcəyik. Heç vaxt! İnsan iyirmi yaşında olanda onun nəbzi bərkdən, sevinclə
döyünür, qocalanda o nəbz zəifləyir, bədən gücdən düşür, hisslər sönür. Biz bir zaman
qorxduğumuz ötən illərin ehtiraslı, odlu-alovlu xatirələri əlində dözülməz marionetlərə
dönürük; o zaman biz bizi şirnikləndirən, başdan eləyən şeylərə güzəştə getməyə cürət
etmirdik. Gənclik! Ah, Gənclik! Dünyada ona tay ola biləcək ikinci bir ömür varmı?!
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Dorian Qreyin heyrətli baxışları Henriyə zillənmişdi və o, müsahibini acgözlüklə
dinləyirdi. Yasəmən budağı onun barmaqları arasından sürüşüb çınqıl torpağın üstünə
düşdü. Bu an azğın bir arı vızıldaya-vızıldaya budağın başına dolanmağa başladı. Sonra
budağın ləçəkləri arasında eşələndi, ulduz çiçəkləri bir-bir sordu. Dorian bu mənzərəni
elə diqqətlə seyr etdi ki, elə bil orda nəsə maraqlı bir şey tapmışdı; hərdən biz də ən vacib
şeylər haqqında düşünməkdən qorxanda, ya da bizə naməlum olan yeni duyğular
təlatümünə düşəndə belə edirik; belə vaxtlarda hansısa qorxunc fikir beynimizə girir və
bizi təslim olmağa vadar edir. Arı uçub getdi. Sonra Dorian gördü ki, arı sarmaşıq
gülünün gövdəsinə girdi. Gül əsdi, titrədi, sonra zərif-zərif yellənməyə başladı.
Birdən Holvard emalatxana qapısı ağzında göründü və çox yüksək əhval-ruhiyyə ilə öz
qonaqlarını studiyaya çağırdı. Lord Henri və Dorian bir-birlərinə baxıb gülümsədilər.
– Hə, sizi gözləyirəm, - deyə rəssam qışqırdı.- Gəlin bura! Bu saat iş üçün ən münasib
vaxtdır. Otaq işıqlıdır. İçkilərinizi də götürün özünüzlə.
Onlar durub yavaş-yavaş emalatxanaya sarı yeridilər. İki ağ-yaşıl kəpənək yanlarından
uçub getdi; bağın küncündəki armud ağacının üstündə oturan qaratoyuq oxumağa başladı.
Lord Henri dedi:
– Mister Qrey, mənimlə tanışlıqdan məmnunsunuzmu? - və düz Dorianın gözünün içinə
baxdı.
– Əlbəttə, çox şadam buna. Lakin bilmirəm, həmişəmi belə məmnun olacağam, ya yox?!
– Həmişə! Bu, nə qədər dəhşətli bir sözdür! Mən bu sözü eşidəndə diksinirəm. Bu sözü
daha çox qadınlar xoşlayır. Onlar hər hansı bir romanı uzatmağa, əbədi etməyə can
atdıqları üçün korlayırlar onu! Mənası yoxdur bu sözün! Şıltaqlıqla əbədi sevgi ehtirası
arasındakı yeganə fərq ondadır ki, şıltaqlıq ondan bir qədər uzunömürlü olur.
Onlar emalatxanaya girdilər. Dorian Qrey əlini Lord Henrinin çiyninə qoydu.
– Belədirsə, onda qoy bizim dostluğumuz da şıltaqlıq olsun,- deyə pıçıldadı və öz
cəsarətindən qızardı. Sonra platformaya qalxıb pozada durdu.
Lord Henri hörmə kresloda oturub Dorianı müşahidə etməyə başladı. Otağın sükutunu
yalnız Holvardın tez-tez kətan parçaya toxundurduğu fırçasının yüngül səsi və arabir
molbertdən aralanaraq gah sağa, gah da sola atdığı addım səsləri pozurdu; bunu ondan
ötrü edirdi ki, çəkdiyi əsərinə bir qədər uzaqdan baxsın. Günəşin zərrin şəfəqləri açıq
qapıdan içəri düşürdü; havada oynaşan qızılı toz dənəciklərini günəş işığı zolaqlarında
görmək olurdu. Otağın içini büsbütün qızılgüllərin xoş ətri bürümüşdü. Təxminən bir
saatdan sonra Holvard dayandı; beləcə səssiz-səmirsiz uzun müddət Dorian Qreyə baxdı,
daha sonra yenə şəklə baxdı; uzun fırçasının ucunu dişləyib qaşlarını çatdı, nəhayət,
ucadan dedi:
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– Tamam! Hazırdı!- və portretin sol küncünə əyilib uzun, qırmızı hərflərlə öz imzasını
qoydu.
Lord Henri yaxın gəldi, şəkli daha yaxşı görmək istəyirdi; bu doğrudan da gözəl bir sənət
əsəri idi və canlıydı; rəsmdəki Dorianla həyatdakı Dorian arasında heyrətedici oxşarlıq
vardı; adam buna lap mat qalırdı.
– Əzizim Bazil, səni ürəkdən təbrik edirəm!- deyə Lord Henri sevincək bildirdi.- Müasir
rəssamlıqda mən hələ belə gözəl əsər görməmişəm. Bura gəlin, Mister Qrey, özünüz
baxın, özünüz də qiymət verin.
Dorian yuxudan qəflətən oyanan adam kimi səksəndi və platformadan düşərək:
– Doğrudan hazırdı?- soruşdu və yaxına gəldi.
– Əlbəttə, şəkil tamamlanıb, - rəssam cavab verdi,- və bu gün siz çox gözəl durdunuz.
Buna görə sizə sonsuz təşəkkürümü bildirirəm.
– Buna görə mənə təşəkkür eləmək lazımdı,- deyə Lord Henri müdaxilə etdi.- Düz
demirəm, Mister Qrey?
Dorian cavab vermədi; molbertin yanından sakitcə ötüb geriyə boylanıb şəklə baxdı. O,
şəkli görəndə qeyri-ixtiyari olaraq dala çəkildi, məmnunluqdan alışıb yandı. Onun gözləri
bəxtəvərcəsinə gülür, işıq saçırdı; elə bil o, ilk dəfə idi ki, özünü görür və tanıyırdı.
Dorian sanki donmuşdu, düşüncələrə qərq olmuşdu və dumanlı şəkildə dərk edirdi ki,
Holvard ona nəsə deyir, lakin o, rəssamın sözlərinin mənasına varmırdı; öz möhtəşəm
gözəlliyinin duyğusu sanki ona bir kəşf kimi gəlirdi, elə bil indicə öz gözəlliyini dərk
elədi. Əvvəllər heç vaxt bunu hiss etməmişdi. Bazil Holvardın komplimentləri ona
dostluğun ecazkar qüdrətindən doğan məstlik kimi görünürdü. O, bu sözlərə qulaq asırdı,
gülürdü, onları unudurdu. Bu sözlər ona təsir etmirdi. Sonra Lord Henri Votton peyda
oldu və onun gənclik haqqındakı qəribə, təntənəli himnini dinlədi; gəncliyin su kimi axıb
tezliklə gedəcəyi barədə amansız xəbərdarlıqlarını eşitdi. Bu, əlbəttə, onu
həyəcanlandırdı, yatmış duyğulıarını oyatdı və indi, bax burda o, öz şəklinə baxanda, öz
gözəlliyinin sevimli əksini görəndə onun qarşısında sanki heyrətedici bir gələcək bütün
çılpaqlığı ilə qarşısında canlandı; o, lord Henrinin dediyi gələcək barədə düşündü. Bəli,
gün gələcək, onun sifəti qırışlanıb sallanacaq, gözlərinə duman çökəcək, onların rəngi də
solacaq, mütənasib bədən quruluşu itəcək, korlanıb əcaib bir görünüş alacaq. İllər onun
dodaqlarının al rəngini və saçlarının qızılı rəngini də sovurub aparacaq. Onun qəlbini və
ruhunu formalaşdıran həyat, bədənini məhv edəcək. O, eybəcər hala düşəcək, hamı ondan
qaçacaq; o, qorxunc və miskin bir varlığa dönəcək.
Bütün bunları düşündükcə elə bil kimsə qəflətən onun ürəyinə xəncər soxdu; Dorian
qəlbində dəhşətli bir ağrı hiss etdi və içindəki bütün tellər sanki birdən-birə əsməyə
başladı; gözləri qaraldı, göz yaşları baxışlarını dumanlatdı. Ona elə gəldi ki, kiminsə buz
əli düz onun ürəyinin başına qoyuldu.
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– Nədir, bəyənmədiniz?- deyə Holvard Dorianın başa düşülməyən sükutunu görüb
soruşdu.
– Əlbəttə, bəyənir,- deyə Lord Henri onun əvəzinə cavab verdi.- Onu kim bəyənməz ki?
Müasir incəsənətdə bu portret ən gözəl əsərlərdən biridir. Nə qədər desən bu əsərə
verərəm. Bu portreti mən almalıyam.
– Henri, bunu sənə verə bilmərəm, o, mənimki deyil...
– Kiminkidi bəs?
– Dorianındır...
– Xoşbəxt adamdır vallah...
– Necə kədərlidir!- deyə gözlərini hələ də öz portretindən çəkməyən Dorian Qrey ah
çəkdi.- Necə böyük bir kədərdi, aman Allah! Mən qocalacağam, qorxunc bir məxluq
olacağam, amma mənim portretim əbədi cavan qalacaq! Bu portret hətta bu yay
günündən də cavan qalacaq, həmişəlik cavan olacaq! Ah, necə böyük bir dərddi! Kaş
əksinə olaydı hər şey! Kaş bu portret qocalaydı, mənsə əbədi cavan qalaydım! Bundan
ötrü mən hər şeyimi verərdim, hər şeyimi! Heç nəyimi əsirgəməzdim! Qəlbimi də
verərdim bundan ötrü!
– Bazil, əlbəttə, belə bir şeyin baş verməsi sənin ürəyincə olmaz!- deyə Lord Henri
ürəkdən güldü.- Onda rəssamın işləri zor olardı!
– Əlbəttə, mən bunun qəti əleyhinə olardım!- Holvard cavab verdi.
Dorian Qrey dönüb düz onun gözlərinin içinə baxdı.
– Hə, Bazil, mənə də elə gəlir ki, siz bunun əleyhinə olarsınız! Çünki siz öz sənətinizi
dostlarınızdan çox istəyirsiniz. Mən sizin üçün yaşıl bürünc heykəlcikdən başqa bir şey
deyiləm! Yox, yox, məncə, siz o heykəlciyi də məndən çox sevirsiz! Mən bunu cəsarət
edib sizə deyirəm!
Rəssam təəccüblə Doriana baxdı; sanki o, əvvəlki adam deyildi, gözlərinə inana bilmirdi.
Ona nə olmuşdu belə? Dorian hirsli görünürdü, sifəti alışıb yanırdı, yanaqları qıpqırmızı
qızarmışdı.
– Əlbəttə, əlbəttə, mən heç də sizin üçün dəyərli deyiləm, - Dorian davam etdi,- bax, siz
fil sümüyündən olan Hermesi, ya da elə Favnı məndən daha çox sevirsiz. Siz onları
həmişəlik sevəcəksiniz. Bəs məni? Siz məni nə vaxta kimi sevəcəksiniz, hə? Çox güman
ki, üzümdə peyda olan ilk qırışığı görənədək... Bəli, mən indi başa düşürəm ki, insan öz
gözəlliyini itirən zaman hər şeyini itirir, hər şeyini! Lord Henri tamamilə doğru deyir-

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
38

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

bizim ömrümüzün yeganə qiymətli dəyəri gənclikdir. Görsəm ki, qocalıram, özümü
öldürəcəyəm!
Holvardın rəngi ağardı və o, Dorianın qolundan tutdu.
– Dorian, özünüzə gəlin!- qışqırdı.- Siz nə danışırsız! Belə şeyləri dilinizə gətirməyin!
Mənim sizdən başqa əziz dostum olmayıb və olmayacaq! Bu nədir, birdən-birə o cansız
əşyalara qısqanırsız? Siz onlardan da qiymətlisiniz, eşidirsizmi!?
– Gözəlliyi əbədi olan hər şeyə paxıllığım tutur! Hətta bax, bu portretə, sizin çəkdiyiniz
bu rəsm əsərinə də paxıllığım tutur, onu qısqanıram özümə! Axı nə üçün bu cansız şəkil
itirməyə məhkum olduğum gözəlliyimi özündə əbədi saxlamalıdır, nə üçün? Hər ötən an
mənim ömrümdən nəyisə alır və aparır verir bax, bu şəklə! Ah, bu nədir belə?! Kaş
əksinə olaydı, Allah! Kaş mən şəkil olaydım, biz onunla yerimizi dəyişə biləydik! Mən
əbədi cavan olmaq istəyirəm axı! Siz onu nə üçün çəkmisiniz? Vaxt gələcək o, mənə
güləcək, məni ələ salacaq!
Dorianın yanaqlarından isti göz yaşları axırdı; o, Holvardın əlini itələdi, divana sərələndi
və üzünü balışın altında gizlətdi.
– Harri, bax, bu, sənin işindi! Sən elədin!- deyə rəssam hirslə çımxırdı. Lord Henri
çiyinlərini çəkdi, dedi:
– Bu, sadəcə, həqiqi Dorian Qreyin sözləri idi, vəssalam!
– Düz deyil!
– Düz deyilsə, bəs mənim günahım nədir axı?
– Gərək sən gedəydin burdan...
– Mən ki sənin xahişinlə qaldım...- deyə Lord Henri etiraz etdi.
– Harri, mən eyni vaxtda iki əziz dostumla münasibətlərimi korlamaq istəmirəm, başa
düşürsən? Lakin hər ikiniz mənim bu gözəl əsərimi gözümdən saldınız. Mən bu portretə
nifrət edirəm! Mən onu məhv edəcəyəm! Onsuz da bu şəkil kətandan və rəngdən
ibarətdir, vəssalam! Razı olmaram ki, bu portret bizim hamımızın həyatını zəhərləsin!
Dorian Qrey balışın altından başını çıxarıb nəmli gözlərini rəssama dikdi; onun rəngi
ağarmışdı. Rəssam hündür, pərdəli pəncərə yanındakı iş stoluna tərəf yeridi. Görəsən nə
etmək fikrindədir? Stolun üstü səliqəsiz idi; burda üst-üstə yığılmış boya qabları, quru
fırçalar hara gəldi səpələnmişdi. Görünür, o, nəsə axtarırdı. Hə. budur, o, uzun, ağzı iti
rəssam bıçağını axtarırdı, tapdı! O, portreti doğram-doğram etmək istəyir!
Dorian hıçqıra-hıçqıra divandan dik atıldı, Holvarda sarı yürüdü və əlindən bıçağı qapıb
onu emalatxananın uzaq bir küncünə tolazladı.
Qışqırdı:
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– Bazil, lazım deyil! Eləmə, bu, cinayət olar!
– Dorian, siz hər halda mənim əsərimi dəyərləndirirsiniz, buna sevinirəm,- rəssam
soyuqqanlıqla dedi və sanki təəccübdən və heyrətdən ayıldı. - Elə bilirdim xoşunuza
gəlməyib...
– Dəyərləndirmək nədir? Mən ona vurulmuşam! Bazil, o mənim bir parçamdır! Elə bil
mən onu içimdə hiss edirəm!
– Çox yaxşı oldu! Onda siz hələ yaşsınız! Quruyan kimi sizə lak çəkərlər, ramkaya
salarlar, sonra da evə göndərərlər. Bax, o zaman özünüzlə nə istəsəniz edərsiniz.
Rəssam qapıya tərəf yeridi və zəngi basdı ki çay gətirsinlər.
– Dorian, çay gətirsinlər də sizə, hə? Henri, sənə də? Yoxsa sənə çay-zad lazım deyil, hə?
– Mən adi ləzzətləri çox xoşlayıram, - Lord Henri dilləndi.- Onlar mürəkkəb xarakterlər
üçün sonuncu sığınacaq yeridir. Amma mən dramatik səhnələri yalnız teatrda xoşlayıram.
Sizin hər ikiniz nə qədər mənasız, boş adamlarsız! Maraqlıdır, görəsən kim icad eləyib ki,
insan ağıllı heyvandır?! Gör nə tələsik verilən tərifdir! İnsanın ağıldan başqa nəyi desən
var! Mahiyyətcə, mən buna sevinirəm, bu elə də pis cəhət deyil! Lakin sizin portret
üstündə dalaşmağınız mənim xoşuma gəlmir! Bazil, yaxşı olar ki, siz onu mənə verəsiniz.
Bu axmaq cavan oğlan onu istəmir, amma mən həqiqətən bu şəkli götürmək istərdim!
– Bazil, əgər siz o şəkli mənə verməsəniz, mən sizi heç vaxt bağışlamayacağam!- Dorian
qışqırdı.- Və heç kəsin də mənə “axmaq oğlan” deməyə haqqı yoxdur!
– Dorian, axı mən dedim ki, şəkil sizinkidir, mən onu sizə vermişəm, bunu hələ işə
başlamamışdan qərara almışdım.
– Mister Qrey, inciməyin, - Lord Henri dedi, - siz özünüz də bilirsiniz ki, özünüzü gic
kimi apardınız. Və axı bir də... siz özünüz də etiraz eməzsiniz ki, sizə çox gənc desinlər.
– Lord Henri, bu gün səhər bəlkə də beləydi. Amma innən belə mənə gənc deyənlərə
möhkəm etiraz edəcəyəm...
– Ah! Hə, bu gün səhər... Amma görün, səhərdən bəri nələri yaşadınız!..
Qapı döyüldü, xidmətçi çay sinisi ilə içəri girdi və ortalıqda xırda bir Yapon stolu açdı.
Fincan və boşqabların cingiltisi eşidildi, Georq dövründən qalma iri çaydanın cızıltısı
gəldi; xidmətçinin dalınca gələn oğlan əlindəki yumru çini qabları stolun üstünə düzdü.
Dorian Qrey stola yaxınlaşdı, özünə çay süzdü. Bazil və Lord Henri də tələsmədən stola
sarı əyilib maraqla boşqabların qapağını qaldırıb baxdılar.
– Gəlin axşam teatra gedək, - deyə Lord Henri təklif etdi.- Maraqlı tamaşalar çoxdur, biz
hansınasa gedə bilərik. Doğrudur, mən bir nəfərə söz vermişdim ki, onunla Uaytın
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restoranında nahar edəcəyəm, lakin ona xəbər verib naharı təxirə salmaq olar, ya da
deyərəm ki, nasazam; o, mənim köhnə dostumdur, elə bilirəm məni düzgün başa düşər.
– Mənim sürtuk geyinməkdən zəhləm gedir,- Holvard mızıldandı.- Adam onu geyəndə
darıxır!
– Elədir, - Lord Henri təsdiq etdi,- indiki kostyumlar çox pisdir, adamın canını sıxır. İndi
qüsurdan başqa həyatımızda nə var ki!
– Harri, Dorianın yanında belə şeylər danışma.
– Hansı Dorianı deyirsən? Şəkildəkini, yoxsa bizə çay süzən Dorianı?
– Hər ikisini!
– Lord Henri, mən böyük məmnuniyyətlə sizinlə teatra gedərdim...- deyə gənc oğlan
bildirdi.
– Çox gözəl, deməli, gedirik.... Bazil, sən necə, gəlirsənmi?
– Yox, yox, mən gələ bilmərəm....İşlərim çoxdur.
– Onda biz, Mister Qrey, ikimiz gedirik.
– Hə, çox istərdim.
Rəssam dodağını dişlədi, çay fincanını ağzına aparlb portretə yaxınlaşdı.
– Mən həqiqi Dorianla qalacağam burda, - deyə kədərlə şəklə baxdı.
– Həqiqi Dorian odur bəyəm?- deyə Dorian Qrey də narazı halda portretə yaxınlaşdı.Yəni doğrudanmı mən ona oxşayıram?
– Əlbəttə, bu elə sənin özünsən!
– Ah, Bazil, necə gözəldir!
– Hər halda, zahirən oxşarsınız...Və porteretdə siz həmişəlik belə qalacaqsınız,- deyə
Holvard ah çəkdi.- Elə bunun özü də az iş deyil.
Lord Henri ucadan dedi:
– Bu adamlar axı nə üçün sabitlik dalınca qaçır, bilmirəm! Aman allah, axı hətta sevgidə
belə bir sabitlik yoxdur! Bu, olsa-olsa fizioloji bir məsələdir! Bizim iradəmizdən heç bir
asılılığı yoxdur! Cavan adamlar sədaqətli olmaq istəyirlər, amma ola bilmirlər; yaşlı
adamlar sevgiyə xəyanət etmək istərdilər, amma o halları qalıbmı? Bax, məsələ yalnız
bundadır, vəssalam...
– Dorian, siz teatra getməyin,- Holvard dedi.- Mənmlə qalın, birlikdə nahar edərik.
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– Yox, Bazil, qala bilmərəm.
– Niyə?
– Çünki Lord Henriyə söz vermişəm, onunla gedəcəyəm.
– Elə bilirsiz, siz sözünüzün üstündə durmasanız, Vottonun sizə münasibəti dəyişəcək?
O, özü heç vaxt verdiyi sözə əməl etmir. Çox xahiş edirəm, onunla getməyin.
Dorian Qrey güldü, başını yellətdi.
– Sizə yalvarıram, Dorian, getməyin!- Bazil bir daha təkrar etdi.
Dorian tərəddüdlə Lord Henriyə baxdı; Henri bic-bic gülümsəyir, onların söhbətinə qulaq
asırdı.
Dorian pıçıldadı:
– Bazil, mən getməliyəm!
– Özünüz bilərsiniz, - Holvard stola yaxınlaşdı və fincanını stolun üstünə qoydu.- İndi ki
belədir, onda vaxt itirməyin. Gecdi, siz hələ əyninizi dəyişməlisiniz. Xudahafiz, Harri.
Sağ ol, Dorian. Sabah gələrsiz, hə?
– Mütləq!
– Yadınızdan çıxmaz ki?
– Yox, əlbəttə!
– Hə, bir də... Harri!
– Nə var, Bazil?
– Səhər bağda səndən bir şey xahiş etmişdim... Onu yaddan çıxartma!
– Nə barədə? Tamam yadımdan çıxıb...
– Bax a! Mən sənə etibar edirəm.
– Elə mən özüm də özümə etibar etmək istərdim!-deyə Lord Henri hırıldadı.- Gəlin
gedək, Mister Qrey, arabam bayırda gözləyir, sizi evinizə apara bilərəm. Hələlik, Bazil.
Bu günkü görüşümüz çox maraqlı oldu.
Qonaqlar gedəndən sonra rəssam sanki ağırlaşdı, özünü divanın üstünə atdı; onun üzünə
əzablı bir ağrı qonmuşdu.

Üçüncü fəsil
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Növbəti gün saat birin yarısında Lord Henri Votton Kurzon küçəsini burulub Albani
küçəsinə döndü; o, dayısı Lord Fermora baş çəkmək istəyirdi; Lord Fermor yumşaq
xasiyyətli adam idi, lakin bu qoca subayın sərtliyi də vardı; camaat arasında o, xudbin
kimi ad çıxarmışdı, çünki bu adamdan heç bir xeyir görmürdülər; amma yüksək
təbəqənin adamları arasında Lord Fermor səxavətli və xeyirxah kimi tanınırdı; ona görə
ki, Lord onu əyləndirən hər kəsə böyük həvəslə qonaqlıq verirdi. Onun atası Madriddə
İngiltərənin səfiri olmuşdu; hələ o vaxt kraliça İzabella cavan idi, heç Prim o vaxt
gündəlikdə yox idi; ani şıltaqlıq ucbatından Lord Fermorun atası istefa verdi və
diplomatik ximətdən uzaqlaşdı; əslində buna səbəb onun Parisə səfir göndərilməməsi
olmuşdu və o da buna etiraz edərək işdən getdi; bu vəzifəyə onun tam hüququ çatırdı;
mənsəbi, adı-sanı, tənbəl həyatı, diplomatik xəbərlərin hazırlanmasında yaxşı təcrübəsi,
əyləncələrə hədsiz meyilli olması buna əsas verirdi.
Atasının katibi olmuş oğul Fermor da işdən getdi; o vaxt hamı bunu ağılsızlıq hesab etdi
və bir neçə ay sonra irsi titul qazanan oğul böyük zadəganlıq sənəti sayılan bekarçılığı
ciddi şəkildə öyrənməyə başladı. Onun şəhərdə iki böyük evi vardı, lakin o, kirayələdiyi
mebelli mənzildə yaşamağa üstünlük verdi; çünki belə bir mənzildə yaşamaq daha
qayğısız idi; o, səhər yeməyini və naharını tez-tez klubda edirdi. Mərkəzi qraflıqda
özünün bir neçə kömür mədəni vardı, onlara diqqəti artırmağa başladı; sənayenin bu
sahəsinə onun qeyri-sağlam marağı sübut etdi ki, belə bir sahibkarlıq məşğuliyyəti ona
imkan verəcək ki, öz sobasını odunla yandırsın; əsl centlmenlərə xas xüsusiyyətdir!
Siyasi əqidəsinə görə o, mühafizəkar idi, lakin bu, mühafizəkarların hakimiyyətdə
olduqları dövrdə deyildi; həmin dövrdə o, mühafizəkarları qızğın söyür, onları
radikalların güruhçu dəstəsi adlandırırdı. O, öz otaq xidmətçisi ilə çox böyük
qəhrəmanlıqla dalaşır, onunla çox sərt rəftar edirdi. O, öz növbəsində qohum-əqrabasını
da qorxudur, onları tədhiş edirdi. Belə bir adamı yalnız İngiltərə doğa bilərdi; buna
baxmayaraq o, heç də İngiltərədən razı deyildi və həmişə deyirdi ki, ölkə məhvə doğru
gedir. Onun prinsipləri əskidənqalma prinsiplər idi, lakin bəzi mülahizələri ilə razılaşmaq
da olardı.
Lord Henri otağa girəndə dayısını qalın ov gödəkçəsində gördü; qoca, ağzında siqar,
“Tayms” qəzetini oxuyur, bəzən isə qəzetin yazdığına etiraz əlaməti olaraq dodaqaltı
donquldanırdı.
– Harri, sənsən?- qoca təəccübləndi,- Belə tezdən nə əcəb gəlmisən? Mən elə bilirdim siz
modabazlar yuxudan günorta saat ikidən tez durmursuz və saat beşə kimi gözə
görünmürsüz?!
– Corc dayı, inanın, məni bura belə tez çəkib gətirən yalnız qohumluq hissləridir. Sizdən
bir şey istəyəcəyəm...
– Yəqin pul olar, hə?- Lord Fermor üz-gözünü turşutdu.- Yaxşı, gəl otur görüm, nə
istəyirsən? İndiki cavanlar elə bilirlər ki, pul hər şey deməkdir.
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– Elədir,-- Lord Henri təsdiqlədi və pencəyinin düyməsini açdı,- və onlar böyüyə-böyüyə
bunu daha yaxşı anlayırlar. Lakin mən pul istəmirəm. Corc dayı, pul o adamlara lazım
olur ki, onlar borc ödəməyə adət ediblər, amma mən heç vaxt borcumu ödəmirəm. Kredit
ailədə kiçik oğulun yeganə kapitalıdır; bu kapitalla da yaxşı yaşamaq mümkündür.
Bundan başqa mənim işim Dartmur ticarətçiləri ilədir, təbii ki, onlar məni təchizat
məsələlərində heç vaxt incitmirlər. Sizin yanınıza məlumat almaqdan ötrü gəlmişəm,
əlbəttə, əhəmiyyətlisindən ötrü yox, əhəmiyyətsiz informasiyadan ötrü gəlmişəm...

– Sən məndən hansı informasiyanı ala bilərsən axı? İngiltərənin Mavi Kitabında hər şey
yazılıb da... Doğrudur, indi bu kitabda ağızlarına gələni yazırlar, amma necə olsa...Harri,
bilirsən də, mənim vaxtımda, diplomat olanda bu məsələlər daha yaxşı həll olunurdu. İndi
eşitmişəm ki, diplomatları işə götürməmişdən onları imtahan edirlər... İmtahanı verən
adamlar işə qəbul olunur... Hə də, onlardan nə gözləyirsən bəs? İmtahan boş seydi, ser,
başdan-ayağa mənasız bir işdir. Əgər sən həqiqətən centlmensənsə, sənə nəyi
öyrədəcəklər ki? Elə öz bildiklərin bəsdi. Əgər centlmen deyilsənsə, onda biliklərə
yiyələnmək sənin üçün zərərlidir.
– Mister Dorian Qrey Mavi Kitaba düşməyib, Corc dayı,-deyə Lord Henri ehtiyatsız bir
cümlə işlətdi.
– Mister Dorian Qrey kimdir?- Lord Fermor ağarmış əyri qaşlarını çataraq soruşdu.
– Elə mən də bunu sizdən öyrənmək istəyirəm, Corc dayı! Əslində, onun kim olduğu
mənə bəllidir. O, sonuncu Lord Kelsonun nəvəsidir. Anası Devero olub, Ledi Marqaret
Devero. Mən istərdim ki, siz onun anası barədə mənə məlumat verəsiz. O qadın haqqında
nə bilirsiz? O kimə ərə getmişdi? Axı siz vaxtilə Londonun bütün yüksək mənsəb
sahiblərini tanıyırdınız?! Ola bilsin o qadını da tanıyasınız. Mən Mister Qreylə çox
maraqlanıram, onunla təzəcə tanış olmuşam.
– Kelsonun nəvəsi deyirsən?- qoca ucadan dedi.- Kelsonun nəvəsi! Hə, əlbəttə! Əlbəttə!
Mən onun anasını çox yaxşı tanıyırdım! Hətta onun xaç suyuna salma mərasimində də
iştirak etmişəm. Marqaret Devero! O qeyri-adi gözəl bir qız idi! O, ağzından süd iyi
gələnin birinə qoşulub qaçanda bütün kişiləri qəzəbləndirmişdi. Özü də yoxsulun biriylə
qaçmışdı! Oğlan piyada alayının zabitiydi deyəsən, ya da nə bilim, ona oxşar bir şey
idi… Əlbəttə! Yadıma düşür! Elə bil dünən olub! Yazıq oğlan, bir neçə ay idi ki,
evlənmişdilər, dueldə öldürüldü…O vaxt çirkin şayiələr də gəzirdi bu barədə. Deyirdilər
ki, guya Kelso hansısa belçikalı bir avaranı, əclafın birisini tutub qəsdən göndərib ki, öz
kürəkənini təhqir etsin; başa düşürsən, onu satın alıbmış ki, gedib qızının ərini ictimai
yerdə təhqir etsin…Və o əclaf da həmin cavan zabiti dueldə güllələdi, işi də beləcə
bitirdilər… Sonra Kelso qızını qaytarıb gətirmişdi evə; və uzun müddət öz klubunda
yalqızca bifşteksini yeyirdi… Mənə danışırdılar ki, o qızını evə gətirəndən sonra qızı
ölənədək onu dindirməyib. Ah… yadıma gəlir… Necə çirkin bir iş olmuşdu! Və onun
qızı da tez həyatdan getdi, heç bircə il çəkmədi. Deməli, sən deyirsən o qadının oğlu
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qalıb? Mən bunu unutmuşdum. Necə oğlandı? Anasına oxşayırmı? Oxşayırsa, deməli,
gözəl olmalıdır…
– Hə, çox qəşəng oğlandır, - Lord Henri təsdiqlədi.
– Ümidvaram ki, o, yaxşı əllərə düşəcək,- qoca davam etdi.- Mənim bildiyimə görə,
Kelsodan ona yaxşı pul qalıb, əlbəttə, əgər baba həqiqətən ona miras qoyubsa…Onun
anasının da pulu qalmışdı. Bütün Selbi mülkləri babasından qadına qalmışdı. Qadının
babası Kelsoya nifrət edirdi, Kelsoya tamahkar deyirdi. Kelso doğrudan da simicin
biriydi, nəfsdən itiydi. Bir dəfə Madridə gəlmişdi; mən onun əvəzinə utandım, yerə
girdim. Kraliça məndən bir neçə dəfə soruşdu ki, bu ingilis zadəganı kimdir belə? O,
gediş haqqı üstündə daim faytonçularla höcətləşirdi. Onun haqqında hətta lətifələr də
qoşmuşdular. Mən düz bir ay utandığımdan çölə çıxa bilmədim. Ümid edirəm ki, o, öz
nəvəsinə qarşı belə xəsislik etməyib.
– Bunu deyə bilmərəm, - Lord Henri cavab verdi,- Dorian hələ yeniyetmədir. Lakin
düşünürəm ki, o varlı olacaq. Selbi mülkləri onun adına keçib, özü mənə dedi... Deməli,
deyirsiz ki, onun anası çox gözəl idi?
– Çox gözəl idi, Harri! Mən həyatımda onun kimi sevimli qadın görməmişdim. Hələ
indiyə kimi də anlamıram ki, onu belə bir izdivaca girməyə nə vadar etmişdi. Axı o, kimə
istəsəydi ərə gedə bilərdi. Karlinqton ondan ötrü ölürdü. Lakin məsələ bunda idi iki,
qadın çox romantik idi. Onların nəslindən olan qadınların hamısı romantik olub. Kişiləri
isə sən deyən yaraşıqlı olmayıb, amma qadınları çox sevimli olublar. Karlinqton özü
mənə danışırdı ki, o, Marqaretə diz çöküb yalvarıbmış. Qadın ona gülübmüş... O vaxt
Londonun bütün qızları Karlinqtondan ötrü ölürdülər... Hə, yeri gəlmişkən, Harri, bu
evlilik məsələsindən danışarkən yadıma düşdü, atan mənə Dartmur barədə nəsə dedi,
guya o, Amerikalı bir qızla evlənmək istəyir, hə? Məgər ingilis qızları ona azlıq edir?
– Corc dayı, bilirsiz, indi amerikalı qızla evlənmək dəbdədir...
– Amma mən ingilis qızları ilə evlənməyin tərəfdarıyam...- deyə Lord Fermor əli ilə mizi
döyəclədi.
– İndi camaat amerikalılara üstünlük verir...
– Amma mənə deyiblər ki, onlar çox davam gətirə bilmirlər,- deyə dayısı donquldandı.
– Uzun get-gəllər onları yorur; lakin deyim ki, cıdırda at çapanda maneələri veclərinə
almırlar... Nə isə... inanmıram ki, Dartmurun şansı olsun...
– Valideynləri kimdir?- Lord Fermor soruşdu.
– Valideynləri var ki?-Lord Henri başını buladı.- Amerikalı qızlar öz valideynlərini çox
məharətlə gizlədirlər; bizim ingilis xanımları isə öz keçmişlərini gizli saxlayırlar...
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
45

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

– Gərək ki, onun atası donuz əti ixracatı ilə məşğul olur?
– Corc dayı, mən Dartmura görə istərdim belə olsun. Deyirlər, Amerikada siyasətdən
sonra donuz əti ixracatı ikinci yerdə gedən gəlirli bir işdir.
– De görüm onun amerikalı qızı gözəldirmi?
– O, özünü gözəl kimi aparır; Amerika qadınlarının əksəriyyətinin adətidir. Bu da onların
gözəlliyinin bir sirridir.
– Bu amerikalı qadınlar öz evlərində, ölkələrində niyə oturmurlar? Axı, bizə elə hey
təlqin edirlər ki, Amerika qadınlar üçün cənnət məkanıdır.
– Elədir ki var! Elə buna görə də onlar ulu nənələri Həvva kimi cənnətdən çıxmağa
çalışırlar, - Lord Henri izah etdi və xudahafizləşib dedi:
– Hələlik, Corc dayı, mən getməliyəm, bir az da yubansam, lança gecikərəm.İstədiyim
informasiyanı verdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Mən həmişə təzə dostlarım barədə
hər şeyi bilmək, köhnələri barədə isə heç nəyi eşitmək istəmirəm.
– Harri, harda lanç edəcəksən?
– Aqata xalanın yanında. Mən özüm xahiş elədim ki, Mister Qrey və mən lança
gələcəyik. Dorian onun yeni xeyriyyəçilərindəndir.
– Belə de! Onda Aqata xalana de ki, məni öz xeyriyyə məqsədli çağırışları ilə bir də
narahat etməsin. Mən bezmişəm onun xeyriyyəçilik təhriklərindən. Bu qadın elə bilir
mənim ayrı işim-zadım yoxdu; məgər mən onun axmaq-axmaq xeyriyyəçilik işlərinə pul
verməliyəm?
– Oldu, Corc dayı, deyərəm! Qorxuram xeyri olmaya! Filantroplar o qədər xeyriyyəçilik
işlərinə aludə olurlar ki, axırda insaniyyətlərini itirirlər. Onları fərqləndirən xarakterik
cəhət də elə budur.
Qoca zadəgan razılıqla yerində qurcalandı, sonra xidmətçiyə zəng vurub dedi ki, qonağı
yola salsın.
Lord Henri üstüörtülü bazarla Berlinqton küçəsinə çıxdı və ordan Berkeley Meydanı
istiqamətinə döndü. O, Dorian Qreyin valideynləri barədə eşitdiklərini yadına saldı.
Eşitdiyi tarixçə ümumi xarakter daşısa da, qeyri-adiliyinə və az qala müasir
romantikliyinə görə onu vəcdə gətirmişdi. Gözəl bir qız hər şeyi dəli bir sevgiyə qurban
vermişdi! Bir neçə həftəlik xoşbəxtlik xain bir cinayətlə bitmişdi; daha sonra ayların
iztirabları, sarsıntı və məşəqqətlər içində uşağın doğulması baş vermişdi. Ananı ölüm
aparmışdı, uşağın nəsibinə isə yetimlik və qəlbi daş olan qocanın amansızlığı düşmüşdü.
Bəli, bu, maraqlı bir tale qismətidir və o, cavan Dorianı daha sərfəli, daha dolğun əks
etdirir; hər görünən gözəllikdə hansısa faciə gizlənir! Ən gözəl gülü yetişdirmək üçün
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gərək əziyyət çəkəsən; çiçəklərin açılması doğuş ağrıları kimi bir şeydir, gərək onu da
yaşayasan ki, doğula biləsən.
...Dorian dünən gecəki naharda necə füsunkar idi, ilahi! Onlar klubda qarşı-qarşıya
oturmuşdular; oğlanın gözlərində günəş parlayırdı, azca aralanmış dodaqlarına həyəcanla
birgə xəfif təbəssüm qonmuşdu; şamdanların qırmızı abajurlarının kölgəsi onun üzünə
ecazkar qızılgül rəngi qatmışdı, onun füsunkar gözəlliyi bu təntənədən məst olub
oynayırdı. Bu oğlanla söhbət etmək çox nadir skripkada çalmaq kimi bir şey idi;
barmaqların bir balaca toxundusa, səs çıxarırdı, hər toxunuşun öz ahəngi vardı.
...Başqa bir adam üzərində öz təsir gücünü yoxlamaq necə də maraqlıdır! Heç bir iş
bunun qədər maraqlı ola bilməz! Öz qəlbinin qanını başqa bir qəlbə köçürəsən və qəlbini
onun qəlbində yatırasan, düşüncə və fikirlərinin əks-sədasını eşidəsən, bir anlıq duyasan
ki, ordan gənclik ehtirası və musiqisi eşidilir! Öz coşğun həvəs və ehtiraslarını başqa
birisinə ötürmək qəribə rayihə, yaxud zərif bir nəşədir; burda əsl həzz var, bəlkə də bu, ən
böyük səadət sevincidir ki, bizim dardüşüncəli və bayağı əsrimizdə insan övladına onun
qəbahətli hissləri və primitiv arzuları ilə birgə bəxş olunub. Bazilin emalatxanasında
xoşbəxt təsadüf nəticəsində görüşüb tanış olduğu bu oğlan, doğrudan da fövqəladə
gözəlliyə malik bir varlıq idi; hər halda, ondan daha çox nəsə ecazkar bir məxluq çıxardı.
Onda hər şey vardı- cazibə qüvvəsi, lətafət, gəncliyin qar kimi təmizliyi və gözəlliyi; o
gözəlliyi ki, qədim yunanlar onu mərmər üzərinə həkk etmişdilər; ondan nə istəsən
düzəltmək olardı - Allahlarla vuruşan Div də, oyuncaq da! Heyif ki, belə bir gözəllik
saralıb solmağa məhkumdur!
... Bəs Bazil? Psixoloji baxımdan o, çox maraqlı adamdır; rəssamlıq sənətində yeni üslub,
həyatı yeni tərzdə görmək bacarığı! Bütün bunlar onun həyatında bir adamın qəflətən
peyda olmasıyla yaranmışdı; həmin şəxsin özünün bundan xəbəri belə yox idi; mürgülü
meşələrdən sonsuz səhraya uçub gələn lal və görünməz bir ruh qəflətən rəssamın
gözlərinə görünmüşdü; bu ruh lap Driada kimiydi; o, bundan heç də qorxmadı, çünki
uzun illər axtarışda olduğu qəlbinə elə bir ilhamlı bəsirət verilmişdi ki, o, bütün
heyrətedici sirləri belə açmağa qadir idi; şeylərin, əşyaların adi forma və məzmunu sanki
ona dolğun və canlı görünürdü; o indi bunların hamısında hansısa qeyri-adi simvolik
mənalar tapırdı; sanki bütün hər şey rəssam üçün ayrı bir formaya- daha mükəmməl, daha
dolğun formaya, dumanlı xəyallardan reallığa çevrilirdi; bütün bunlar qeyri-adi dərəcədə
qəribə idi. Belə hallar keçmiş zamanlarda da baş vermişdi. Məsələn, “insan təfəkkürü özü
bir sənətdir” deyən Platon ilk olaraq bu möcüzə barədə düşünüb. Bəs Bunarotti necə?
Məgər o, öz silsilə sonetlərini rəngli mərmər daşların üzərində oyaraq əks etdirmədimi?
Lakin bizim günlərdə bu, qəribə görünür...
Bəli, lord Henri bu qənaətə gəldi ki, Dorian, onun mükəmməl portretini yaratmış rəssam
üçün özünün də xəbəri olmadan kim idisə, o da Dorian Qrey üçün elə olmalıdır; o,
Dorianı məftun etməyə çalışır, daha doğrusu, bu işin yarısını, demək olar ki, görüb; və o,
çalışacaq ki, bu ecazkar gəncin ruhu ona məxsus olsun! Bu Məhəbbət və Ölüm oğlunda
nəsə bir ovsun var!
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Birdən Lord Henri dayandı və gözlərini evlərə dikdi. Xalasının evini xeyli ötüb keçmişdi,
öz-özünə güldü və geri döndü. Lord Henri qaranlıq dəhlizə girəndə ev xidmətçisi ona
dedi ki, hamı artıq yemək otağındadır. O, şlyapasını və əl ağacını xidmətçilərdən birinə
verib içəri keçdi.
– Həmişəki kimi gecikirsən, Harri, - deyə xalası onu görcək başını bulaya-bulaya ucadan
dedi.
Henri üzr istədi və dərhal nəsə bir səbəb uydurub xalasının böyründəki boş stulda əyləşdi,
gələn qonaqları gözdən keçirtdi. Stolun küncündə oturan Dorian utana-utana başını
tərpətdi, yanaqlarına məmnunluq qızartısı çökdü. Qarşı tərəfdəki stulda Hersoginya
Harley oturmuşdu; gözəl və ehtiraslı bir xanım idi; öz zümrəsinin sevimlisinə
çevrilmişdi; qadın elə bir memarlıq nümunəsi idi ki, hersoginyadan daha çox şən və
yumşaq xanım təsiri bağışlayırdı; müasir tarixçilər ona əndamlı, ətli-qanlı qadın
deyərdilər. Hersoginyanın yanındakı Ser Tomas Burdon idi, Parlamentin radikal
üzvüydü; ictimai-siyasi həyatda o, öz liderinin sadiq köməkçisi kimi çıxış edirdi, şəxsi
həyatında isə bunu demək olmazdı; o, mətbəx dəlisiydi, daha doğrusu, hamıya məlum
belə bir müdrik qaydaya riayət edirdi: konservatorlarla birgə nahar elə, liberallarla birgə
düşün!
Xanım Harleyin sol tərəfində Tredleydən olan Mister Erskin oturmuşdu, yaşlı centlmen
idi; həddən artıq nəzakətli və səliqəli görünüşü vardı; cəmiyyət arasında onu sakit,
danışmayan adam kimi tanıyırdılar. Hətta bir dəfə özü bu barədə Ledi Aqataya demişdi
ki, o, otuz yaşına qədər deməli olduğu hər şeyi deyib qurtarıb, daha deyiləsi sözü
qalmayıb. Henrinin öz yanında Missis Vandelör oturmuşdu, xalasının köhnə rəfiqəsiydi,
həqiqətən müqəddəs bir qadın idi, lakin zövqsüz, diqqəti cəlb edən paltar geyinmişdi; onu
kitabın yaman gündə düzəldilmiş üz qabığına bənzətmək olardı. Xoşbəxtlikdən qadının o
biri qonşusu Lord Faudel idi; ortayaşlı, ağıllı bir kişiydi, lakin qabiliyyəti orta
səviyyəliydi; primitiv və darıxdırıcı bir adam idi; belə adamlar nazirin Ümumilər
Palatasındakı hesabat məruzəsini xatırladırlar; bu adamla Missis Vandelör arasındakı
söhbət çox ciddi şəkil almışdı; elə lordun sözlərinə görə əslində bütün yaxşı adamlar
bağışlanmaz səhvlər edirlər və bu səhvlərdən heç kəs tamamilə qurtula bilmir.
– Lord Henri, biz yazıq Dartmur barədə danışırıq,- deyə hersoginya başını əyib
mehribancasına səsləndi. - Necə bilirsiz, o, cazibəli amerikalı qızla həqiqətən
evlənəcəkmi?
– Məncə, evlənəcək, Hersoginya; qız ona ərə getməyə qərar verib.
– Bu dəhşətdi ki!- deyə ledi Aqata təəccübləndi.- Buna mütləq mane olmaq lazımdı!
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– Mən mötəbər mənbələrdən eşitmişəm ki, qızın atası qalantereya malları, nə bilim min
cür xırdavat ticarəti ilə məşğul olur,- deyə Ser Tomas Burdon həqarətli bir əda ilə
bildirdi.
– Ser, mənim əmim deyir ki, o, donuz əti idxalı ilə məşğul olur...
– Min cür xırdavata bax! Bu nə deməkdir belə?- deyə Hersoginya əllərini qaldırıb
təəccüblə soruşdu.
– Amerika romanlarıdır,- deyə Lord Henri kəklik ətindən götürüb öz boşqabına qoydu.
Hersoginya karıxdı, bilmədi nə desin.
– Əzizim, ona qulaq asma,- deyə Ledi Aqata yüngülcə Hersoginyaya toxundu,- o, heç
vaxt heç nəyi ciddi söyləmir.
– Amerika kəşf olunanda...- radikal Lord söbətə başladı və... sonra boş və darıxdırıcı
faktlar gətirməyə başladı. Mövzunu başa çatdırmağa çalışan bütün adamlar kimi, o da
ona qulaq asanları üzdü. Hersoginya ah çəkdi, üstünlüyündən istifadə edərək başqalarının
sözünü kəsirdi.
– Kaş heç o Amerika kəşf olunmayaydı!- deyə Hersoginya səsini qaldırdı.- Axı amerikalı
qızlar bizim qızların bütün adaxlılarını əlindən alır! Belə olmaz, bu, rüsvayçılıqdır!
– Mən deyərdim ki, Amerika hələ tamam kəşf olunmayıb,- Mister Erskin qeyd etdi.Amerika təzəlikcə aşkar edilib.
– Ah! Mən o ölkənin qadınlarını görmüşəm, - Hersoginya qeyri-müəyyən tonda cavab
verdi.- Boynuma almalıyam ki, onların əksəriyyəti çox gözəldir. Onlar çox yaxşı da
geyinirlər. Bütün pal-paltarlarını da Parisdən alırlar. Kaş mən də onlar kimi edəydim...
– Belə bir məsəl var: yaxşı amerikalılar öləndən sonra Parisə gedirlər,- deyə ser Tomas
istehza ilə güldü.
– Doğrudan? Bəs pis Amerikalılar öləndən sonra hara gedirlər?- Hersoginya maraqlandı.
– Amerikaya, hara gedəcəklər ki?!- Lord Henri qımıldandı. Ser Tomas qaşlarını çatdı,
üzünü Ledi Aqataya tutub dedi:
– Sizin bacınız oğlu o böyük ölkəyə qarşı yaman yanlış fikirdədir! Mən oranı başdan ayağa maşınla gəzmişəm; inandırıram sizi ki, iltifatlı direktorların sayəsində gəzdiyim o
ölkə çox sivildir və ordan çox şey öyrənmək olar.
– Məgər təhsilli və maarifçi adam olmaq üçün mütləq gərək Çikaqonu görəsən?- deyə
Mister Erskin şikayətləndi.- Belə bir səyahətə özümü layiq bilmirəm.
Ser Tomas əlini yellətdi.
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– Tredleyli Mister Erskin üçün dünya onun kitab rəfləridir. Biz isə praktik adamlarıq,
şeyləri görməyi xoşlayırıq, onlar haqqında oxumağı yox. Amerikalılar həddən artıq
maraqlı adamlardır. Onlar çox böyük sağlam təfəkkürə malik xalqdır. Düşünürəm ki, elə
Amerika xalqını fərqləndirən əsas xarakterik cəhət də budur. Bəli, Mister Erskin, onlar
tamamilə sağlam düşüncəli insanlardır. Sizi əmin edirəm ki, amerikalı heç vaxt axmaq
hərəkətlərə yol verməz.
– Necə dəhşətlidir, aman allah!- deyə Lord Henri səsini ucaltdı.- Mən heyvani gücə
birtəhər dözə bilərəm, lakin mənasız düşüncəyə tamam dözümsüz oluram. Mühakimədən
istifadə etməkdə nəsə bir alçaqlıq var. Bu o deməkdir ki, sən ağlını satırsan, idraka xilaf
çıxırsan.
– Başa düşmürəm, siz bununla nə demək istəyirsiz?- ser Tomas qızardı.
– Mən sizi başa düşdüm, Lord Henri!- Mister Erskin gülümsədi.
– Paradoksların öz gözəlliyi var, amma...- deyə baron söhbətə davam etmək istədi.
– Məgər bunlar paradoks idi?- Mister Erskin soruşdu.- Mən belə düşünmürəm... Nə isə...
ola bilsin düzdü. Paradokslar həyat haqqında həqiqətləri açır. Reallığı görmək üçün gərək
biz görək ki, o, tarım çəkilmiş kanatda necə balans yaradır. Həqiqətin necə akrobatik
gedişlər etdiyini gördükdən sonra biz onun haqqında mühakimə yürüdə bilərik.
– İlahi, bu kişilər mübahisə etməyi necə də sevirlər!- deyə ledi Aqata ah çəkdi.- Nədən
danışdığınızı heç cür anlaya bilmirəm. Harri, sənə isə, çox əsəbiləşmişəm. Nə üçün sən
bizim əziz Dorian Qreyi İst Enddə mənimlə işləmək fikrindən daşındırırsan, hə? Səni
əmin edirəm ki, o, bizə çox gərəkli xidmətlər göstərə bilər. Onun çalmağını hamı
xoşlayar.
– Mənsə istəyirəm ki, o, yalnız mənim üçün çalsın,- Lord Henri güldü və gözü ilə Dorianı
aradı; baxışları küncdə oturan Dorianın sevinc dolu baxışlarıyla toqquşdu.

– Görürsən, Harri, Uaytçappeldə nə qədər bədbəxt var?!- Ledi Aqata davam etdi.
– Mən məşəqqətdən başqa bütün kədərlərə şərikəm,- Lord Henri çiyinlərini çəkərək
bildirdi.- Mən insanın dərdinə şərik çıxa bilmərəm. Bu çox sarsaq bir işdir, eybəcərlik və
rüsvayçılıqdır; adamı dəhşətə gətirir və istismar edir, əzir. Dərdə, kədərə ümumi baxışda
hansısa bir qeyri-sağlam münasibət var. Gərək parlaq rənglərə, gözəlliyə şəfqət
göstərəsən, həyatın sevinclərinə şərik olasan. Və insan gərək həyatın qaranlıq və dumanlı
tərəflərindən mümkün qədər az danışsın.
– Axı İst End çox ciddi bir problemdir,- deyə ser Tomaz nüfuzedici tonla başını buladı.
– Əlbəttə, - cavan Lord Henri cavab verdi,- bu, axı quldarlığın problemidir və biz də
qulların könlünü almaqla, onları əyləndirməklə çalışırıq ki, bu məsələni həll edək.
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Qoca siyasətçi gözlərini Henriyə zillədi, uzun zaman onu nəzərləri altında saxladı.
– Bəs siz, əvəzində nə təklif edirsiz?- qoca soruşdu. Lord Henri güldü, dedi:
– Mən İngiltərədə havadan başqa heç nəyi dəyişmək istəməzdim. Fəlsəfi seyrçilikdən də
tamamilə məmnunam. Lakin on doqquzuncu əsr ona görə iflasa uğradı ki, mərhəməti
həddən artıq səxavətlə israf etdi. Və buna görə də mənə elə gəlir ki, biz həqiqətə yalnız
elmlə çata bilərik. Emosiyalar ona görə yaxşıdı ki, bizi bu həqiqət yolundan sapındırır,
elm isə ona görə yaxşıdır ki, orda emosiya yoxdur.
– Axı bizim üzərimizə ağır məsuliyyət də düşür!- deyə Missis Vandelör söhbətə ürəksiz
girişdi.
– Çox ağır bir məsuliyyət!- Ledi Aqata təsdiq etdi.
Lord Henri Mister Erskinə boylandı, dedi:
– Bilirsiz, bəşəriyyət yer üzündəki rolunu çox şişirdir. Bu, dünyanın elə ilk əsas
günahıdır. Belə deyək ki, ibtidai insanlar gülməyi bacarsaydılar, onda tarix başqa cür
olardı.
– Siz məni sakitləşdirdiniz, - deyə Hersoginya yerində qurcalandı,- hər dəfə mən sizin
xalanızın yanına gələndə özümü günahkar hiss edirdim ki, İst Endlə maraqlanıb
eləmirəm. Deməli, mən onun gözlərinə dik baxa biləcəyəm, qızarıb-eləmədən, hə?
– Qızarmaq qadın şöhrəsinin yaraşığıdır, Hersoginya,- Lord Henri vurğuladı.
– Yalnız gənc qadının,- Herrsoginya etiraz etdi.- Mənim kimi qoca bir qarı qızaranda,
əlbəttə ki bu, pis əlamətdir. Eh, Lord Henri, kaş yenidən cavan olmağın sirrini mənə deyə
biləydiniz!
Lord Henri bir qədər düşündükdən sonra soruşdu:
– Cavanlıqda buraxdığınız ən böyük səhvi yadınıza sala bilərsinizmi, Hersoginya?
– Eh, o qədər səhv buraxmışam ki! Hansını deyim?
– Onda o səhvləri yenə buraxın!- Lord Henri ciddiləşdi.- Gəncliyi qaytarmaq üçün onun
şıltaqlıqlarını təkrar etmək kifayətdir.
– Nə gözəl nəzəriyyədir!- Hersoginya heyrətləndi.- Mən mütləq bunu təcrübədən
keçirəcəyəm.
– Bu nəzəriyyə təhlükəlidir!- ser Tomas dodaqlarını sıxaraq donquldandı. Ledi Aqata
başını buladı və qeyri-ixtiyari gülümsədi. Mister Erskin susmuşdu, qulaq asırdı.
– Bəli,- deyə Lord Henri davam etdi,- bu, elə həyatın ən böyük sirlərindən biridir. Bizim
günlərdə adamların əksəriyyəti qul düşüncəsinin sürüşkən formasından ölürlər; və çox
gec anlayırlar ki, həyatda bizim təəssüf etmədiyimiz yeganə şeylər bizim səhvlərimizdir.
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Hamı gülüşdü.
Lord Henri isə özünəməxsus şəkildə bu fikir ətrafında oynamağa başladı; gah
fantaziyasına güc verir, gah ortaya atdığı ideyanı istədiyi istiqamətə yönəldir, gah da ona
min cür don geyindirib yenidən əvvəlki parlaqlıq qatırdı; o, öz təxəyyülünü paradokslarla
qanadlandırıb onu əlvan boyalarla daha cazibəli etməyə çalışırdı. Bu divanəlik ideyasının
tərənnümü göylərə qalxıb fəlsəfənin zirvəsinə qalxmışdı; fəlsəfə özü gənclik eşqinə
bürünmüşdü və nəşənin dəli avazıyla xumarlanırdı; o, ehtiraslı şərab pərisinə bənzəyirdi
və sarmaşıq çələngi kimiydi; azıb özündən çıxaraq həyat təpələri başına dolanır, ağlı
başında olan astagəl Silenusa lağ edirdi. Faktlar ürkmüş meşə ruhları kimi uçub
getmişdilər uzaqlara. İdeyanın çılpaq ayaqları müdrik Ömər Xəyyamın oturduğu
üzümsıxan nəhəng daşın üstünə çıxmışdı; və üzümün şırıldayan şirəsi bu çılpaq ağ
ayaqların ətrafında al-qırmızı dalğalar yaradır, sonra da maili qara çənin divarları
boyunca axıb gedirdi. Bu bir orijinal, parıltılı improvizə idi. Lord Henri hiss etdi ki,
Dorian Qrey gözlərini ona zilləyib və ona qulaq asanlar arasında elə bir adam var ki,
onun şüurunu əsir etmək istəyir; bu adam onun hazırcavablığını, düçüncəsini daha da
itiləyir, nitqinə bəlağət qatırdı. Henrinin söylədikləri cəzbedici, fantastik və məsuliyyətsiz
idi. O, öz dinləyicilərini yoldan çıxarırdı, lakin onlar Henrinin dediklərinə gülür, ondan
həzz alır və qeyri-ixtiyari olaraq onun fantaziyalarının dalınca uçurdular; Henri ona qulaq
asanları ovsunlamışdı. Dorian Qrey gözünü Henridən çəkmirdi, ona heyranlıqla qulaq
asır, arabir dodaqları qaçırdı; onun qaralan gözlərindəki heyrət arabir dalğınlıqla əvəz
olunurdu.
Nəhayət, reallıq əsrin bürüncəyində xidmətçi formasında otağa daxil oldu; xidmətçi
hersoginyaya dedi ki, xanımın minik faytonu qapı ağzında gözləyir. Hersoginya əllərini
dalına aparıb yellədərək mülayimcəsinə söyləndi:
– Ah! Çox heyif! Mən getməliyəm! Mən kluba ərimin dalınca gedib onu hansısa sarsaq
bir yığıncağa aparmalıyam. Villinin mənzilinə, ərim orda sədrlik edəcək... Geciksəm, o,
hirslənəcək, mənsə qalmaqaldan qaçmağa çalışıram; xüsusilə bu şlyapa başımda olanda;
o çox şişkindir, kəskin bir söz onu partlada bilər. Yox, mən getməliyəm, əzizim Aqata!
Xudahafiz, Lord Henri! Siz çox valehedici insansınız, adamı yaman yoldan çıxarırsınız.
Bilmirəm sizin baxışlarınız barədə nə deyim?! Gərək bizə nahara gələsiniz. Çərşənbə
axşamı necədi? Məşğul deyilsiniz ki?
– Hersoginya, sizin üçün mən hər şeyi təxirə salmağa hazıram, - deyə Lord Henri xanıma
təzim etdi.
– Ah! Çox gözəl! Həm də çox pisdi, Henri!- qadın gülümsədi.- Deməli, danışdıq,
gəlirsiz...
Hersoginya Ledi Aqata və digər xanımların müşayiəti ilə otağı tərk etdi.
Lord Henri yenidən öz yerini tutanda Mister Erskin stolunu ona yaxın çəkdi və əlini
Henrinin çiyninə qoyaraq dedi:
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– Sizin danışdıqlarınız bütün kitablardan maraqlıdır. Niyə də bunları yazmayasınız?
– Mister Erskin, mən kitab oxumağı daha çox sevirəm və buna görə də kitab yazmıram.
Əlbəttə, roman yazmaq yaxşı olardı, əntiqə bir roman yazmaq olardı! Uçan fars xalçası
kimi, fantastik bir şey yazmaq olar! Lakin bizim İngiltərədə yalnız qəzet oxuyurlar,
ensiklopedik lüğət və dərslikləri oxuyurlar, vəssalam. İngilislər ədəbiyyatın gözəlliyini o
biri xalqlardan az başa düşürlər.
– Məncə, düz deyirsiz,- Mister Erskin cavab verdi.- Mən özüm haçansa ədəbiyyata maraq
göstərirdim, yazırdım, sonradan atdım... İndi isə, mənim gənc dostum, icazə verin sizi
belə çağırım, sizə bir sualım var: bizə söylədiklərinizə özünüz də inanırsınızmı?
– Mən nə dediyimi heç özüm də xatırlamıram indi,- Lord Henri gülümsədi.- Nədir,
cəfəngiyyat söyləmişəm?
– Əlbəttə! Məncə, siz çox təhlükəli adamsız! Əgər bizim əziz hersoginyada nəsə bir
dəyişiklik baş versə, onda bütün günahları sizdə görəcəyik... Lakin mən sizinlə həyat
barədə söhbət etmək istərdim. Mənim nəslimdən olan adamlar çox darıxdırıcı bir ömür
sürmüşlər. Nə vaxt gördünüz ki, London bezikdiricidir, gəlin Tredleyə, mənim yanıma.
Orda mənə öz Nəşə Fəlsəfənizi izah edərsiniz, özü də əla Burqundi şərabı içə-içə... bu
şərabdan məndə hələ də var... saxlamışam.
– Böyük məmnuniyyətlə. Tredleydə olmaq xoşbəxtliyinə nəsib olmaq istərdim, özü də
belə bir mehriban, qonaqpərvər ev sahibi və onun kitabxanası ilə tanış olmaq çox xoş
olardı.
– Gəlsəniz yaxşı olar, bizi şərəfləndirmiş olarsınız,- deyə qoca centlmen təzim etdi.- İndi
qoy gedim sizin çox hörmətli xalanızla xudahafizləşim... Mən Atenuma getməliyəm. Bu
vaxtlar biz orda mürgü vururuq.
– Hamınız, eləmi?
– Əlbəttə, qırx nəfərik, qırx dənə də kreslomuz var! Bu minvalla biz İngiltərənin
Akademik Ədəbiyyatı olmağa hazılaşırıq.
Lord Henri qəhqəhə ilə güldü.
– Mən də parka gedirəm, - deyə ayağa durdu.
Qapıya yaxınlaşanda Dorian Qrey onun əlinə toxundu və pıçıldadı:
– Mən də sizinlə gəlmək istəyirəm...
– Məncə, siz Bazil Holvardın yanına getməliydiniz, - deyə Lord Henri sualedici
nəzərlərlə gənci süzdü.

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
53

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

– Mən sizinlə getmək istəyirəm... hə, hə, məncə, sizinlə getmək daha yaxşıdır. İcazə
verirsinizsə... Mənimlə söhbət eləməyə söz verirsinizmi? Heç kəs sizin kimi maraqlı
söhbət eləmir.
– Oooooo! Mən bu gün çox danışdım...- deyə Lord Henri təbəssümlə etiraz etdi.- İndi
yalnız baxmaq istəyirəm, həyata tamaşa eləmək istəyirəm. Vəssalam. Gəlin gedək
birlikdə baxaq, etiraz etmirsinizsə....

Dördüncü fəsil

Bir ay ötdü; günlərin birində, günorta vaxtı Dorian Qrey Lord Henrinin Mayferdəki
evinin kiçik kitabxanasında kresloda oturmuşdu. Bura çox gözəl idi, palıd ağacından
qayrılmış yaşıl zeytun rəngli hündür panellər, sarı haşiyəli və yapma naxışlı tavan otağa
xüsusi yaraşıq verirdi; qırmızı kərpici xatırladan döşəmə boyu ipəkdən toxunmuş
uzunsaçaqlı fars xalçası sərilmişdi. Xırda taxta mizin üstündə kiçik bir statuetka
qoyulmuşdu, onun yanında Klovis Evenin cildlədiyi "Les Cent Nouvelles” kitabı vardı;
kitabın müəllifi hansısa fransız Marqaret Valua idi; üz qabığı qızılı qızçiçəkləri ilə
örtülmüşdü. Bu gülü kraliça özünün emblemi seçmişdi. Daş sobanın üstündə iri mavi çin
vazalarının içində qırmızı zanbaqlar görünürdü. Xırda pəncərə şüşələri boyunca
Londonun yay gününün ərik rəngli işığı düşürdü.
Lord Henri evdə deyildi, hələ qayıtmamışdı. Bir qayda olaraq o, həmişə gecikərdi və
hesab edirdi ki, dəqiqlik vaxtın oğrusudur. Gənc Dorian xeyli pəjmürdə oturmuş, bir
qədər əvvəl kitab rəflərinin birindən götürdüyü Manon Leskotun illüstrasiyalı nəfis
nəşrini dalğın-dalğın vərəqləyirdi. Saat əqrəbləri aram-aram taqqıldayırdı, sanki
ondördüncü Lüdovikin vaxtındakı kimi vururdu. Bu, Dorianı bezdirdi. Hətta bir-iki dəfə
çıxıb getmək istədi.
Nəhayət, o, qapı kandarında ayaq səsləri eşitdi; qapı açılan kimi Dorian donquldandı:
– Harri, nə yaman gec gəldiniz?
– Mister Qrey, təəssüf ki, Harri deyil,- deyə cingiltili bir səs gəldi.
Dorian cəld geri boylandı və ayağa durdu.
– Bağışlayın! Elə bildim...
– Elə bildiniz mənim ərimdir? Onun arvadıdır gələn... İcazə verin özümü təqdim edim...
Mən artıq sizi tanıyıram, şəkillərinizi görmüşəm. Ərimdə sizin, səhv etmirəmsə, on yeddi
şəkliniz var.
– On yeddi olmaz, Ledi Henri!
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– Olsun on səkkiz! Mən bu yaxınlarda sizi onunla birgə operada gördüm.
Qadın danışarkən əsəbiliklə gülürdü və Doriana diqqətlə baxır, oynayan, mavi, çağırışlı
gözlərini ondan çəkmirdi. Qəribə qadın idi; əyin-başı elə idi ki, deyirdin bəs, indicə
kiməsə dəlicəsinə vurulub, ehtirasdan və çılğınlıqdan od-tutub yanır. Ledi Votton tez-tez
kiməsə vurulurdu və oxu dərhal daşa dəyirdi; buna görə də o, hələ də xəyalpərvərliyini
saxlamışdı. Qadın çalışırdı ki, təravətini saxlasın, lakin alınmırdı, əvəzində adamda pinti
təəssürat yaradırdı. Onun adı Viktoriya idi, kilsəyə getməyi çox xoşlayırdı; kilsə onun
səcdə etdiyi yerə çevrilmişdi.
– Görünür, “Lohenqrin” operasında, eləmi?
– Elədir, Lohenqrində gördüm. Mən Vaqnerin musiqisini sevirəm; onunku o
birilərinkindən daha yaxşıdır. O qədər səs-küylü musiqidir ki, adam teatrda bütün gecəni
bir-biriylə söhbət edər və kənar adam da o söhbəti eşitməz. Bu da böyük bir üstünlükdü,
elə deyilmi, Mister Qrey?
Qadının nazik dodaqları yüngülcə və narahat-narahat aralandı və o, uzun tısbağa şəkilli
qayçını götürüb kağız kəsmək istədi. Dorian təbəssümlə başını buladı.
– Bağışlayın, mən sizinlə razı ola bilmərəm, Ledi Henri. Mən həmişə musiqiyə diqqətlə
qulaq asıram, əlbəttə, əgər o, yaxşıdırsa. Lakin, əlbəttə, pis musiqi eşidəndə gərək söhbət
edəsən.
– Aha, belə de! Bu Harrinin fikridir, elə deyilmi, Mister Qrey? Mən həmişə Harrinin
fikirlərini onun dostlarından eşidirəm. Yalnız bu yolla mən onları tanıya bilirəm...
Musiqiyə gəlincə.... Elə fikirləşməyin ki, mən onu sevmirəm. Yaxşı musiqi üçün ölürəm,
lakin o məni həddən artıq romantizmə kökləyir. Pianoçulara Allah kimi baxıram, hətta bir
könüldən min könülə dərhal aşiq oluram onlara... Hər halda, Harri belə deyir. Heç özüm
də bilmirəm onların nəyi məni cəzb edir. Bəlkə onlar xarici vətəndaşlardır, ona görə? Axı
onlar məncə hamısı xaricdən gəliblər? Hətta İngiltərədə doğulanlar da, tədricən əcnəbi
olurlar, düz demirəm? Ağıllı iş görürlər, bu, onların sənətinə yaxşı nüfuz gətirir, onların
sənətini kosmopolit edir. Elədirmi, Mister Qrey? Yəqin siz mənim heç bir gecəmdə
iştirak etməmisiniz? Mütləq gəlin. Mən səhləb çiçəkləri sifariş etmirəm, buna mənim
gücüm də çatmaz; lakin əcnəbilərə qarşı səxavətliyəm; onlar mənim qonaq otağıma
şairanə gözəllik gətirirlər. Ooooo, budur, Harri də gəldi! Harri! Mən sənin otağına girdim
ki, nəsə soruşam səndən- bilmirəm, nəsə soruşacaqdım- gördüm Mister Qrey oturub
burda. Biz onunla musiqi barədə maraqlı söhbətlər etdik. Və fikirlərimiz də tamam üstüstə düşdü... amma... yox, məncə, bizim fikirlərimiz tamam müxtəlifdir. Buna
baxmayaraq, o, çox gözəl müsahibdir, onu burda görməyimə çox şadam...
– Əzizim, mən də çox şadam,- deyə Lord Henri qara əyri qaşlarını qaldırdı, gah arvadına,
gah da Dorian Qreyə gülümsədi. - Bağışlayın, gecikdim, Dorian. Mən Vardor küçəsiylə
gəlirdim, orda qədimi bir zərxara parçası gördüm və istədim onu alam; düz iki saat
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qiymətini öldürməklə məşğul idim. İndi camaat hər şeyin qiymətini yaxşı bilir, lakin
deyim ki, əsl dəyərin nə olduğunu bilmir.
– Təəssüf ki, sizi tərk edəcəyəm,- deyə Ledi Henri araya çökmüş bir anlıq sükutu pozaraq
dilləndi. Qadın həmişəki kimi qəflətən və yersiz güldü.- Mən Hersoginyaya söz
vermişəm ki, onunla birlikdə maşın sürüm. Xudahafiz, Mister Qrey, sağ ol, Harri! Gərək
ki, siz çöldə nahar edəcəksiniz? Elə mən də. Bəlkə Ledi Tornberigildə görüşdük...
– Yəqin ki, əzizim, - Lord Henri cavab verdi və qapını arvadının arxasınca bağladı. Qadın
bütün gecəni yağış altında qalan cənnət quşunu xatırladaraq otaqda özündən sonra yüngül
yasəmən ətri qoyaraq uçub getdi; Henri dərhal papiros yandırıb divana yayxandı.
– Dorian, mənim sizə məsləhətim: heç vaxt saçı saman rəngli qadınla evlənməyin!- Lord
Henri bir-iki qullab vurandan sonra dedi.
– Niyə, Harri?
– Çünki onlar çox sentimental olurlar.
– Axı, sentimental adamlar mənim xoşuma gəlir.
– Ümumiyyətlə, heç evlənməsəniz yaxşıdı... Kişilər yorulduqları üçün evlənirlər; qadınlar
isə hər şeylə maraqlandıqları üçün ərə gedirlər. Axırda izdivac hər ikisinə məyusluq
gətirir.
– Nə vaxtsa evlənəcəyimi ağlıma belə gətirmirəm, Harri. Mən həddən artıq çox sevirəm.
Bu da sizin aforizmlərdən biridir. Mən də sizin bütün məsləhətlərinizi həyata keçirirəm.
– Kimə vurulmusunuz belə?- Lord Henri ani sükutdan sonra soruşdu.
– Bir aktrisaya, - deyə Dorain Qrey qızardı. Lord Henri çiyinlərini çəkdi, dedi:
– Tamam mənasız bir başlanğıcdı...
– Siz onu görsəniz, belə deməzsiniz, Harri...
– O qız kimdir belə?
– Adı Sibil Veyndir...
– Eşitməmişəm.
– Onun haqqında heç kəs heç nə bilmir... Lakin əvvəl-axır onu hamı tanıyacaq... Çox
istedadlı aktrisadır.
– Mənim əziz dostum, qadın dahi olmur. Qadınlar yalnız dekorativ cinsdirlər. Onların
dünyaya deməyə sözləri yoxdu, amma deyirlər, özü də çox gözəl deyirlər. Qadın
materiyanın ruh üzərində qalibiyyət mücəssəməsidir, kişi isə düşüncənin əxlaq üzərində
təntənəsini təcəssüm etdirir.
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– Bunu necə dilinə gətirirsən, Harri?
– Əzizim, Dorian, bu, həqiqətdir, inanın. Mən qadınları təhlil edirəm, ona görə bunu
yaxşı bilirəm. Və onu deyim ki, bu o qədər də çətin predmet deyil, öyrənə bilməyəsən.
Mən bu qənaətə gəlmişəm ki, qadınlar əsasən iki kateqoriyaya bölünürlər: boyasız və
boyalı qadınlar. Birincilər bizə sərf edir, onlar daha faydalıdır. Əgər nüfuzlu adam olmaq
istəyirsənsə, hörmət qazanmaq istəyirsənsə, onları şam yeməyinə dəvət elə. İkinci
kateqoriyadan olan qadınlar çox gözəl olurlar. Lakin onlar bir səhv buraxırlar: onlar
cavan görünmək üçün boyalanır, üz-gözlərinə rəng sürtürlər. Bizim nənələrimiz rəng
sürtürdülər ki, gözəl və hazırcavab müsahib kimi görünsünlər. O dövrdə “rouge” və
“esprit” in hər ikisindən birlikdə istifadə edirdilər. İndi isə belə deyil. Əgər qadın öz
qızından on yaş cavan görünmək xətrinə dəridən-qabıqdan çıxıbsa, yaxud buna nail
olubsa, deməli, o qadın bundan həzz alır. Onlardan ağıllı və zəkalı söhbətlər gözləməyin.
Bütün Londonu axtarsan, söhbət etmək üçün cəmi beş qadın var; hə, onlardan ikisi də
mötəbər cəmiyyətə layiq deyil. Nə isə… o dahi, istedadlı qızınız barədə danışın. Onu nə
vaxtdan tanıyırsınız?
– Ah! Harri, sizin mühakimələriniz məni dəhşətə gətirir…

– Boş verin! Deyin görüm, o qızla neçə müddətdir tanışsınız?
– Üç həftə olar...
– Harda tanış olmusunuz?
– İndi deyərəm, Harri, amma, allah xətrinə, məni ruhdan salmayın... Əslinə qalsa, sizinlə
görüşüb tanış olmasaydım, bu da mənim başıma gəlməzdi...axı siz mənə həyatda hər şeyi
bilməyə ehtirasla can atmağın nə demək olduğunu anlatdınız. Bazilin yanındakı
görüşümüzdən sonra mən rahatlıq tapa bilmirdim; mənim bütün əzalarım yerindən
oynamışdı, damarlarımdakı qan coşmuşdu. Bir gün Pikkadilli parkında gəzirdim; hər
kəsə, yanımdan ötüb keçən hər bir adama acgözlüklə baxırdım; onların hər birinə mənim
dəli bir marağım vardı, bilmək istəyirdim ki, onlar necə yaşayır, bu həyatdan necə nəşə
qoparırlar. Onlardan bəziləri məni özünə cəlb edirdi. Bəziləri isə məndə qorxu hissi
yaradırdı. Elə bil havada şirin bir zəhər vardı. Mən yeni təəssüratlar alovunda yanırdım...
Və budur, bir gün axşamçağı təxminən saat yeddi radələrində mən London küçələrini
yeni macəralar sorağında dolaşırdım; adam axtarırdım, sizin təsvir etdiyiniz kimi, mənfur
və füsunkar günahları olan adamları. Təsəvvürümdə min cür şey canlandırırdım. Hətta
məni gözləyən təhlükənin belə həsrətlə intizarını çəkirdim. Sizin o gecə, birlikdə ilk dəfə
nahar etdiyimiz o gözəl gecə mənə dedikləriniz yadıma düşürdü; siz demişdiniz ki,
həyatın əsl sirri gözəllik axtarışındadır. Heç özüm də bilmirdim nə istəyirəm, nəyi
axtarıram, beləcə həmin gün evdən çıxıb İst End istiqaməti ilə getdim, çirkli küçələrin
dolanbaclarında, yaşıllıqsız hüznlü bulvarlarda azıb qaldım; nəhayət, doqquzun yarısı
olanda mən xırda, miskin bir teatr binasının yanından ötürdüm; binanın girişində böyük
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bir qaz odluğu və zövqsüz afişalar vardı. Əynində gülünc bir jilet olan mənfur bir yəhudi
(ömrümdə belə şey görməmişdim!) giriş qapısının ağzında dayanmışdı, zibil iyi verən
siqar çəkirdi. Onun saçları yağlıydı, buruq-buruq idi və çirkli döşlüyünün üstündə
möhtəşəm bir brilyant parıldayırdı. O, məni görən kimi soruşdu:
– Milord, sizə loja lazım deyil ki?
Sonra dərhal ehtiram əlaməti olaraq şlyapasını çıxarıb təzim etdi. Harri o adamda nəsə
vardı və mənə maraqlı göründü. Təsəvvür edin, Harri, o, eybəcər bir məxluq idi və
bilirəm, mənə güləcəksiniz, lakin mən pul verib bilet aldım və lojaya keçdim. Hələ bu
günə kimi bilmirəm ki, mən bunu nə üçün etdim; amma, əziz Harri, əgər bunu
etməsəydim... əgər bunu etməsəydim mən həyatımın ən böyük romanını itirmiş olardım...
Görürəm, gülürsüz. Bu, yaxşı deyil axı, Harri!
– Mən gülmürəm, Dorian; hər halda, mən sizə gülmürəm! Lakin “həyatımın ən böyük
romanı” demək lazım deyil. Siz deməliydiniz ki, bu mənim həyatımın ilk romanıdır. Sizə
həmişə vurulacaqlar, siz də daim sevgiyə mübtəla olacaqsınız. “A grande passion”- o
insanların üstünlüyüdür ki, onlar heç nə etmirlər, avara həyat sürürlər. Bu da ölkənin
işləməyən sinfinin yeganə yoludur. Bundan qorxmayın. Sizin hələ qabaqda çoxlu gözəl
macəralarınız olacaq. Bu, sadəcə başlanğıcdır.
– Siz məni dayaz adam hesab edirsiniz?- Dorian Qrey səsini ucaltdı.
– Xeyr, düşünürəm ki, siz dərin hissiyyata malik adamsınız.
– Necə yəni? Nə demək istəyirsiniz?
– Mənim əzizim, hesab edirəm ki, dayaz adamlar məhz o adamlardır ki, bircə dəfə
sevirlər həyatda. Onların, belə deyək də, sədaqəti, sabitliyi yalnız adətin letargiyasıdır,
yaxud da təxəyyüldən məhrum olmaq əlamətidir. Sevgiyə sədaqət, fikrin, düşüncənin
ardıcıllığı, sistemliliyi kimi, sadəcə olaraq, gücsüzlüyün sübutudur... Sədaqət! Sadiqlik!
Nə vaxtsa bu hissin də təhlili ilə məşğul olacağam! Onda mülkiyyət ehtirası var! Həyatda
elə şeylər var ki, biz onlardan qurtula bilərik; əlbəttə, əgər onların özgələri tərəfindən
mənimsənilməyəcəyinə əmin olsaq... Nə isə, sözünüzü daha kəsməyəcəyəm. Davam edin.
– Deməli, səhnənin yanındakı lojada oturdum, qarşımda yöndəmsiz solğun pərdə vardı.
Mən zala göz gəzdirdim. Saxta bir təmtəraq gördüm, hər yanda kupidonlar oturmuşdu,
elə bil ucuz toy tortunun üstünə bəzəkli oymalar həkk etmişdilər. Qabaq və arxa cərgələr
doluydu, lakin kreslolar qoyulmuş ilk cərgələr bomboş idi; balkon deyilən yerlər də boş
idi, adam-zad gözə dəymirdi. Cərgələrarası satıcılar əllərində pivə və portağal şirələri,
gəzişir, demək olar ki, bütün tamaşaçılar ağızlarında qoz-fındıq marçıldadırdılar.
– Lap Britaniya dramının çiçəklənən şanlı günlərində olduğu kimi, hə?
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– Görünür beləydi! Orda özümü çox pis hiss etdim. Aradan çıxmaq barədə düşünürdüm
ki, birdən gözüm afişaya sataşdı. Necə bilirsiz, Harri, həmin gecə hansı pyesi
qoymuşdular səhnəyə?
– “İdiot” olar, ya da “Günahsız lal adam”dan-zaddan. Bizim babalarımız belə pyesləri
xoşlayırdılar. Dorian, mən yaşa dolduqca daha aydın başa düşürəm ki, bizim
babalarımızın xoşladığı şeylər bizim üçün artıq yaramır. Həm sənətdə, həm də siyasətdə
“les grandperes ont toujours tort”.
– Harri, o pyes elə bizim üçün də çox faydalıdır, Şekspirin “Romeo və Cülyetta”sıydı;
boynuma alıram ki, əvvəlcə Şekspirə yazığım gəldi; gör onu nə cür cındır bir teatrda
oynayırlar! Eyni zamanda, məni maraq götürdü; hər halda, gözlədim görüm birinci
hissəni necə oynayacaqlar. Orda sınıq-salxaq piano arxasında oturmuş cavan yəhudi
vardı, bərbad bir orkestri idarə edirdi. Musiqi mənim o qədər zəhləmi tökdü ki, az qaldı
zaldan qaçıb gedim. Nəhayət, pərdə açıldı, tamaşa başlandı. Romeonu kök bir kişi
oynayırdı; yanmış qaşları, xırıltılı və müsibətli bir səsi vardı; pivə çəlləyini xatırladırdı.
Merkutionu oynayan adam pis deyildi, komik rolu vardı, demək olar ki, məzhəkələrdə
oynamağa vərdiş etmiş bir aktyor idi. O, özündən mətn uydurur və tamaşaçılarla yaxın
təmas yaradırdı. Hər iki aktyor səhnənin özü kimi yöndəmsiz və mənasız görünürdü, elə
bil küçə tamaşası göstərirdilər. Amma Jülyetta!... Harri, sizə qız deyirəm! Təsəvvür edin
ki, on yeddi yaşı var! Zərif bir gül çöhrəli, Yunan qızları kimi tünd qəhvəyi saçlarının
hörükləri buruq-buruq, gözlərində bənövşə gülünün ehtirasları yanır, dodaqları qızılgül
qönçələrinə bənzəyirdi. Belə bir sevimli məxluq heç vaxt görməmişdim! Siz demişdiniz
ki, adamı heç bir pafos yerindən dəbərdə bilməz; amma gözəllik, yalnız gözəllik sənin
gözlərini yaşartmağa qadirdir! Harri, sizə deyim ki, mənim gözlərim elə yaşarmışdı ki, o
qızı səhnədə görə bilmirdim. Hələ bir onun səsini demirəm! Aman allah, onun səsi necə
də məlahətli idi; mən belə səs eşitməmişdim! Əvvəlcə o səs astadan, yavaş-yavaş gəlirdi,
sonradan hər bir dərin və nəvazişli ifadəsi adamın qulaqlarında apaydın səslənirdi. Sonra
bu səs bir qədər də ucaldı, elə bil kimsə tütək, yaxud da uzaqda qaboy çalırdı. Səhnədəki
bağda elə bir titrək coşğunluq vardı ki, elə bilirdin bu səs bülbülün səsidir, oxuyur. Elə
anlar olurdu ki, görürdün, bu səs skripka kimi ehtirasla çığırır. Siz yəqin bilirsiniz, səs
adamı necə həyəcana gətirə bilir. Sizin və Sibil Veynin səslərini mən heç vaxt unuda
bilmirəm! Gözlərimi yumanda o səsləri eşidirəm, onların hər biri adama ayrı-ayrı şeylər
deyir. Mən bilmirəm hansının dalınca gedim! Axı mən o qızı necə sevməyim, hə? Harri,
mən onu sevirəm! O, mənim həyatımdır. Mən onu hər axşam səhnədə görürəm. O,
səhnədə bir gün Rozalind, bir gün İmocen olur. Mən onu tamaşada gah İtaliyada
sərdabədə ölən görürəm, gah da öz sevgilisinin dodaqlarından zəhəri sümürən aktrisa
kimi görürəm. Mən onu gənc oğlan kostyumunda, qolsuz, qısa kişi paltarında, əyninə kip
oturmuş şalvarda papaq başında Arden meşələrini dolaşan bir aktyor kimi görürəm; o,
dəli olur, cinayətkar kralın yanına gəlir, ona sədəfotu və acı otlar verir. O, günahsızdır,
qısqanclığın qara əlləri onun nərmənazik boğazından yapışır. Mən onu səhnədə hər yaşda
və hər paltarda görmüşəm. Adi qadınlar kiminsə təxəyyülünün fərqinə varmırlar. Onlar
öz zaman çərçivələrindən kənara çıxmırlar. Heç bir ovsun onların şəklini dəyişdirməyə
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qadir deyil! Onların qəlbi də bizə şlyapaları kimi aydın görünür. Onların heç bir sirri
olmur, onları asan tapmaq olar. Onlar səhərlər parklarda at çapırlar, çay süfrəsi arxasında
naqqallıq edirlər. Onların üzündə şablon təbəssüm, hərəkətlərində məlum ədalar olur.
Belə qadınlar açıq kitab kimidirlər, onları oxumaq asandır. Amma o aktrisa! O aktrisa heç
kəsə bənzəmir, Harri! Axı niyə mənə deməmisiniz ki, yalnız aktrisanı sevməyə dəyər?
– Ona görə ki, mən özüm çoxlu aktrisa sevmişəm...
– Bilirəm hansılarını sevmisiniz...üz-gözü və saçları rənglənmiş və eybəcər hala düşmüş
aktrisaları...
– Niyə saçları rəngli, üz-gözü pudralı qadınları sevmirsiz?! Onlarda hərdən elə
füsunkarlıq olur ki!- deyə Lord Henri etiraz etdi.
– Doğrusu, sizə Sibil Veyn barədə danışmağıma peşman oldum!
– Siz mənə danışmaya bilməzdiniz, Dorian! Bütün həyatınız boyu nə edəcəksinizsə,
mənə söyləyəcəksiniz!
– Elədir, Harri. Görünür, siz haqlısınız! Mən sizdən heç nəyi gizli saxlaya bilmirəm. Siz
mənim üstümdə hansısa görünməz bir hakimiyyətə maliksiniz. Hətta əgər haçansa bir
cinayət işlətsəm belə, birinci gəlib sizə söyləyərdim! Məncə, siz məni başa düşərdiniz!
– Sizin kimi adamlar şıltaq günəş şüalarıdır, həyatımızı nura boyayır; onlar cinayət
törətmirlər! Mənim haqqımdakı tərifə görə isə, təşəkkür edirəm! Hə, indi davam edin....
Kibriti mənə verin, zəhmət olmasa. Təşəkkür edirəm... Deyin görüm, sizin Sibil Veynlə
münasibətləriniz hansı səviyyədədir?
Dorian Qrey sıçradı və qızarıb yandı, gözləri parıldadı, dedi:
– Harri! Sibil Veyn məlakədir!
– Dorian, elə məlakələrə gərək toxunasan da!- Lord Henri dedi, onun səsində qəribə bir
pafos duyuldu. - Deyin görüm niyə acığınız tutdu? Güman edirəm ki, o qız əvvəl-axır
sizin olacaq. Sevən adam həmişə özünü aldadır, son nəticədə isə, başqalarını da aldatmış
olur. Buna da dünyada eşq romanı deyirlər. Yəqin siz artıq o qızla tanış olmusunuz, hə?
– Əlbəttə. Onu artıq tanıyıram. Teatrda olduğum ilk gecə tamaşadan sonra qoca eybəcər
yəhudi mənim yanıma lojaya gəldi və mənə dedi ki, o, məni pərdənin arxasına aparıb
həmin aktrisa ilə tanış edə bilər. Mən əsəbiləşdim və ona dedim ki, Cülyetta yüz illər
bundan qabaq ölmüşdür və onun cənazəsi Veronadakı mərmər sərdabədə yatır. Qoca
mənə təəccüb dolu baxışlarla baxırdı və yəqin düşünürdü ki, mən çox içmişəm.
– Bəlkə də...
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– Sonra məndən soruşdu ki, qəzetdə-zadda işləmirəm ki... Ona dedim ki, mən heç qəzet filan da oxumuram. Görünür, o, çox məyus oldu və mənə dedi ki, bütün teatr tənqidçiləri
ona qarşı tələ qururlar və onlar hamısı satqındılar...
– Bax, burda o, tamam haqlıdır. Görünür, əksər teatr tənqidçiləri ucuz qiymətə satılırlar.
– Elə bəlkə o qoca da düşünürmüş ki, həmin teatr tənqidçiləri onun cibinə uyğun
deyillər...- Dorian güldü.- Söhbətə başımız qarışdı və bir də gördük ki, artıq teatrın
işıqlarını söndürürlər və mən getmək istəyirdim;yəhudi mənə təkidlə siqar təklif etdi.
İmtina etdim. Ertəsi gün axşam mən yenə teatra gəldim. Məni görən kimi qoca təzim etdi
və bildirdi ki, mən sənətin səxavətli hamiçisiyəm. Qoca yəhudi Şekspirin ehtiraslı
pərəstişkarı olsa da, xoşagələn adam deyildi. Bir dəfə hətta qürurla mənə söylədi ki, o,
həmin bu “Bard”a görə düz beş dəfə bankrota düşüb. Və bunu da, görünür, özünün böyük
xidməti hesab edirdi.
– Əzizim Dorian, bu, həqiqətən də böyük xidmətdir. Əksər adamlar gündəlik məişət
məsələlərinə görə bankrota düşür. Amma özünü poeziyaya, sənətə qurban verib iflasa
uğramaq şərəfdir... Nə isə. Deyin görüm, ilk dəfə Sibil Veynlə nə vaxt danışdınız?
– Üçüncü gecə. O, Rozalindi oynayırdı. Nəhayət, özümü saxlaya bilmədim və pərdə
arxasına getdim. Buna qədər mən ona bir buket gül dəstəsi tulladım və qız mənə baxdı,
hər halda, mənə elə gəldi ki, o, mənə tərəf boylandı... Qoca yəhudi isə məndən əl
çəkmirdi... Görünür, qət etmişdi ki, məni nəyin bahasına olursa - olsun, Sibillə tanış etsin.
Mən də getdim. Mən heç də onunla tanış olmaq istəmirdim. Sizə qəribə gəlmirmi?
– Qətiyyən gəlmir!
– Niyə axı, Harri?
– Sonra deyərəm... İndi o qız barədə eşitmək istəyirəm...
– Sibil? Ah, o necə də zərif və utancaq idi! Uşaq məsumiyyəti vardı onda! Mən onun
tamaşadakı ifası barədə öz fikirlərimi söyləyən zaman qız gözlərini əzəmətli bir təəccüblə
açıb mənə baxırdı və mənə elə gəlirdi ki, o, qeyri-adi istedad olduğunu anlamırdı. Mənə
elə gəlirdi ki, biz ikimiz də bir qədər həyəcanlı idik. Qoca yəhudi tozlu foyenin qapısı
ağzında dayanıb gülümsəyir, bizə bəlağətli sözlər deyirdi; biz isə üz-üzə dayanıb biribirimizə uşaq kimi baxırdıq. Qoca məni elə hey “Milord” çağırırdı, lakin mənsə, Sibili
inandırmağa çalışırdım ki, mən lord-filan deyiləm. Qız isə sadəlövhcəsinə mənə dedi:
– Siz lorda yox, daha çox şahzadəyə bəzəyirsiz. Bundan sonra mən sizi “Gözəl Şahzadə”
çağıracağam.
– Vallah, Dorian, Miss Sibil kompliment deməyi bacarır...
– Yox, Harri, düz başa düşmürsüz; mən onun üçün hansısa pyesin bir qəhrəmanıyam.
Onun həyat barədə heç bir təsəvvürü yoxdu. Sibil anasıyla qalır; əzab-əziyyət görmüş,
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solğun bir qadındır; birinci gecə səhnədə qırmızı don geyərək Kapuletti rolunu oynayırdı
və adama elə gəlirdi ki, bu qadın daha bəxtəvər günlər yaşayıb.
– Belələrinə rast gəlmişəm. Onları görəndə sıxılıram, - deyə Lord Henri mızıldandı,
barmağındakı üzüklərini nəzərdən keçirdi.
– Yəhudi mənə o qızla bağlı tartixçəni danışmaq istəyirdi; lakin dedim ki, bu, məni
maraqlandırmır.
– Və düz də eləmisiniz. Özgə faciəsində nəsə həddən artıq bir miskinlik var.
– Məni Sibilin özü maraqlandırır. Nəyimə lazım onun ailəsi, hansı nəsildən çıxmağı?
Onda hər şey mükəmməl idi, hər şey ilahiydi, başdan - ayağadək hər şey müqəddəs bir
məlaikə idi. Mən hər axşam gedib onun oyununa baxıram və hər tamaşadan sonra o daha
cazibədar və füsunkar görünür.
– Həəəə. Buna görə siz daha axşamlar mənimlə nahar eləmirsiz! Elə belə də düşünürdüm;
düşünürdüm ki, siz yəqin kiməsə vurulmusuz... Lakin bu.... mənim gözlədiyim şey deyil.
– Əzizim, Harri, az qala hər gün biz ya səhər yeməyini birgə edirik, ya da birlikdə şam
edirik.... Bundan başqa, mən sizinlə bir neçə dəfə operaya da getmişəm,- deyə Dorian
etiraz elədi.
– Elədir, amma siz həmişə insafsızcasına gecikirsiniz.
– Neyləmək olar! Mən Sibili hər axşam görməliyəm! Heç olmasa bir tamaşada, bir
fraqmentdə görməliyəm. Görməsəm olmaz, onsuz yaşaya bilmirəm! Və o füsunkar
varlığın nərmənazik bədənində sanki fil sümüyündən hörülmüş qəlbini düşünəndə, məni
iltifatlı həyəcan hissləri bürüyür.
– Bu gün necə, Dorian, mənimlə nahar edərsinizmi?
Dorian başını buladı, dedi:
– Bu axşam o, İmocendir. Sabah axşam isə Cülyetta olacaq...
– Bəs ha vaxt Sibil Veyn olur?
– Heç vaxt.
– Onda sizi təbrik etmək olar ki!
– Siz necə də dözülməzsiniz! Siz başa düşmürsünüz ki, o qızın içində dünyanın bütün
məşhur qəhrəmanları yaşayır! O qız individual fərd deyil! Ondan da artıqdır! Siz
gülürsüz! Amma mən sizə deyirəm ki, o qız dahidir, istedad mücəssəməsidir! Mən onu
sevirəm və elə etməliyəm ki, o da məni sevsin. Siz, həyatın bütün sirlərini bilən adam
kimi deyin görüm Sibil Veyni necə özümə heyran edim? Necə edim ki, o, mənə
vurulsun? Mən Romeonu rəqib etmək istəyirəm, qoy o, qızı mənə qısqansın! Mən
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istəyirəm ki, dünyanın bütün ölən aşiqləri qəbirdən bizim sevgi dolu şaqraq gülüşlərimizi
eşidib qəm dəryasına batsınlar! Qoy bizim ehtiraslarımızın nəfəsi onların ruhlarını
titrətsin, oyadıb iztirab içində qovursun! İlahi, mən onu necə də çox sevirəm, Harri!
Dorian danışa-danışa otaqda var-gəl edirdi. Onun yanaqları əməlli-başlı allanmış,
həyəcanı isə get-gedə coşurdu.
Lord Henri gizli bir məmnunluqla dostunu seyr edirdi. Bazil Holvardın
emalatxanasındakı o utancaq oğlandan əsər-əlamət belə qalmamışdı! Onun bütün varlığı
al-qırmızı çiçəklərin ləçəkləri kimi açılmışdı. Qəlbi öz gizlin sığınacağından çıxmış və
istəkləri isə qəlbi ilə görüşə tələsirdi.
– İndi nə etmək fikrindəsiniz?- nəhayət, Lord Henri maraqlandı.
– İstəyirəm ki, siz və Bazil bir dəfə mənimlə teatra gedəsiniz və qızın oyununa tamaşa
edəsiniz. Əminəm ki, siz onun oyununa baxsanız, Sibilin dahi olduğunu görəcəksiniz.
Sonra o qızı hansı yolla olur-olsun o qoca yəhudinin əlindən almaq lazımdır. Qız onunla
müqavilə bağlayıb- ən azı üç il orda qalmalıdır; hər halda, iki il səkkiz ayı qalıb...
Əlbəttə, mən o yəhudiyə nəsə ödəməli olacağam. Haqq-hesab ödənildikdən sonra mən
Sibili Vest End Teatrına aparacağam, onu insanlara tanıdacaq, şan-şöhrətli edəcəyəm... O
məni dəli etdiyi kimi dünyanı da dəli edəcək...
– Eh, əzizim, bu mümkün deyil!
– Yox, mümkündür! Görəcəksiniz! Onun təkcə gözəl aktyorluq istedadı yoxdur ki! O
qızda parlaq fərd, şəxsiyyət gözəlliyi də var! Axı siz özününz də mənə dəfələrlə
demisiniz ki, dünyanı şəxsiyyətlər idarə edir, ideyalar yox!
– Yaxşı, teatra nə vaxt gedək?
– Qoy bir fikirləşim... Hə, bu gün çərşənbə axşamıdır. Gəlin sabaha təyin edək. O, sabah
Cülyettanı oynayacaq.
– Danışdıq. Onda saat səkkizdə “Bristol”da görüşürük; mən Bazili özümlə gətirərəm.
– Harri, səkkiz gecdir, yeddinin yarısında. Biz teatrda tamaşa başlanmazdan qabaq
olmalıyıq. Siz onu gərək birinci pərdədə, Romeo ilə ilk görüş səhnəsində görəsiniz.

– Yeddinin yarısı? Belə tez niyə? Bir saat tez! Çay içəcəyik, yoxsa ingilis romanı
oxuyacağıq? Yeddi olsa yaxşıdır. Heç bir mötəbər adam yeddidən tez nahar etmir. Bəlkə
siz elə qabaqcadan Bazilin yanına gedəsiniz? Ya da bəlkə ona məktubla xəbər verim, hə?
– Oh! Əziz və sevimli Bazil! Düz bir həftədir ki, mən onun gözünə görünmürəm! Bu mən
tərəfdən vicdansızlıq deməkdir! Axı o, mənim portretimi çəkib qurtarmış və mənə evə
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göndərib; özü də elə gözəl çərçivəyə salıb ki! Düzdü, mən bu portretə bir qədər həsəd də
aparıram; o, düz bir ay məndən cavandır; lakin, boynuma alıram ki, o, məni heyran edib!
Yaxşı olar ki, siz yazasız ona! Mən onunla göz-gözə gəlmək istəmirəm; o danışanda mən
darıxıram. O, mənə daim yaxşı məsləhətlər verir.
Lord Henri gülümsədi, dedi:
– Bəzi adamlar özlərinə çox lazım olan şeyləri böyük həvəslə özgələrə verirlər. Bax, mən
bunu ifrat alicənablıq adlandırıram.
– Bazil çox xeyirxah adamdır! Amma məncə o, bir qədər meşşan təbiətlidir. Harri, mən
səni tanıyandan sonra bunu özümçün kəşf elədim.
– Əzizim, görürsüz, Bazil özündə olan bütün gözəl cəhətlərini sənətinə qoyur. Beləliklə,
o, həyat üçün heç nə qoymur; yalnız mövhumat və əxlaq prinsiplərini, bir də sağlam
düşüncələrini qoyub gedir. Mənim tanıdığım rəssamlar arasında yalnız istedadsızlar
şəxsiyyətcə sevimli olublar. Istedadli sənətkarlar öz yaradıcılıqları ilə nəfəs alırlar və
buna görə də onlar tamamilə maraqsız olurlar. Böyük şair, həqiqi böyük şair, həmişə ən
cansıxıcı, bayağı adam kimi olur. İkinci dərəcəli şairlər isə cazibədar, heyranedici
adamlar olurlar. Onların şeirləri nə qədər zəif və bayağıdırsa, xarici görkəmləri və
maneraları da bir o qədər cazibəli və təsirli olur. Əgər bir adam zəif sonetlər toplusu
buraxıbsa, qabaqcadan demək olar ki, silinməz təəssürat oyadan bir adamdır. O, öz
həyatına şeirlərinə gətirə bilmədiyi poeziyanı gətirir. Lakin digər şairlər isə poeziyanı
kağıza köçürürlər; onların poeziyanı həyata gətirmək üçün cəsarətləri çatmır.
– Harri, bilmirəm, görəsən dedikləriniz doğrudurmu?- deyə Dorian Qrey tərəddüd içində
soruşdu və qızılı qapağı olan ətir şüşəsini götürüb burun dəsmalına vurdu.- Əgər siz
deyirsinizsə, deməli, düz olmalıdır... Yaxşı, mən gedim. İmocen məni gözləyir. Sabahkı
görüşümüzü yaddan çıxarmayın. Hələlik.
Dorian gedəndən sonra Lord Henri qaşlarını çatıb fikrə getdi. Əlbəttə, o, başqa
adamlardan daha çox Dorian Qreylə maraqlanırdı; oğlanın dəlicəsinə vurulması Lord
Henrinin qəlbində azca da olsa nə bir qısqanclıq, nə də bir təəssüf hissi oyatmamışdı.
Əksinə, o, buna sevinirdi. İndi Dorian ona öyrənmək üçün daha maraqlı obyekt olmuşdu.
Lord Henri hər zaman təbiətşünaslıq elminin metodlarına rəğbətlə yanaşmışdı, lakin bu
elmin tədqiqat sahəsini darıxdırıcı və əhəmiyyətsiz hesab etmişdi. Öz şəxsi tədqiqatlarına
o, öz üzərində viviseksiya ilə başlamışdı, sonra o bu prosesi başqalarının üzərində
aparmağa başladı. İnsan həyatı! Bax bu idi onun yeganə dəyərli tədqiqat obyekti. Bu
obyektlə müqayisəyə heç nə girə bilməzdi. Təbii ki, qaynar həyatı bütün əzab və
sarsıntıları, həzz və iztirabları ilə birgə müşahidə edən tədqiqatçı şüşə maska geyinmiş
üzləri müdafiə edə bilməzdi və boğucu tüstülərdən, dumanlı beyinlərdən və eybəcər
obrazların təxəyyülündən, müdhiş yuxulardan qurtula bilməzdi.
Bu həyat sınaqlarında elə zərif zəhərlər meydana çıxır ki, onların xüsusiyyətlərini
öyrənmək yalnız o zaman mümkün olur ki, gərək özün də zəhərlənəsən; burda elə qəribə
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xəstəliklər yuva salır ki, onların təbiətini anlamaq üçün gərək özün də xəstələnəsən.
Bütün hallarda, bu cəsur tədqiqatçını necə də böyük mükafat gözləyir! Dünya-aləm onun
gözlərinə necə də qeyri-adi görünəcək! Ehtirasın heyrətamiz amansız məntiqini və idraki
həyatın emosiyalarının çiçək kimi açılmasını müşahidə etmək, onlar harda birləşirlər,
harda ayrılırlar, hansı nöqtədə birləşirlər və hansı nöqtədə uzaqlaşırlar - bütün bunları
öyrənmək adama nə qədər zövq verir! Onun qiyməti neçəyədir, bunun nə dəxli var
məsələyə? Öyrənilməmiş hər bir yeni hiss və duyğuya kim çox pul verər ki?!
Lord Henri başa düşürdü ki, (bu fikirlərlə onun qara gözləri sevinc işartılarıyla yanırdı)
məhz onun söylədikləri, onun musiqili, nəğməli səslə ifadə etdiyi sözləri Dorianın qəlbini
təlatümə gətirmiş, onu eşqə mübtəla etmiş və o gözəl qızın qarşısında diz çökməyə
məcbur etmişdi. Bəli, oğlan nəzərəçarpacaq dərəcədə onun yaratdığı varlığa çevrilib və
Dorian məhz Henriyə görə həyatda erkən oyanıb. Məgər bu, nailiyyət deyilmi? Adi
adamlar gözləyirlər ki, həyat özü onlar üçün öz sirlərini açsın; lakin çox az seçilmişlər
var ki, onlar üçün həyatın sirləri erkən açılır; bəzən buna sənət kömək edir (özü də əsasən
ədəbiyyat!); o, birbaşa insanın ağlına və hisslərinə təsir göstərir. Lakin hərdən elə də olur
ki, sənətin bu missiyasını öz üzərinə hansısa bir mürəkkəb qəlbli insan götürür; bu
adamın özü də əsl sənət əsəridir; çünki həyat da poeziya kimi, yaxud heykəltəraşlıq və ya
rəssamlıq kimi öz şah əsərlərini yaradır.
Bəli, Dorian erkən oyanmışdı. Onun ömrünün baharı hələ ötüb keçməyib, lakin o, artıq
məhsul yığmağa başlayıb. Dorianda gəncliyin bütün həyatsevərliyi və coşğunluğu var,
lakin o, utancaq olmağa başlayıb. Onu müşahidə etmək adama ləzzət verir! O, gözəl üzü,
füsunkar qəlbi ilə sanki bir möcüzədir! Onun həyatı hansı sonluqla bitəcək, tale ona nə
kimi qismət bəxş edəcək, dəxli yoxdu! Dorian elə bir pyes və misteriyaların şanlı
qəhrəmanlarına bənzəyir ki, onların sevinci bizə yaddır, lakin onların iztirabları bizdə
gözəlliyə qarşı sevgi hissləri oyadır. Onların ağrıları qırmızı qızılgüllər kimidir.
Qəlb və bədən, bədən və qəlb! Bunlar necə də sirlidi! İnsanın qəlbində heyvani instinktlər
yatır, bədən isə ruhi anlar hiss edir, ona ehtiraslı anlar duyumu bəxş olunub. Duyğular
saflaşa, idrak kütləşə də bilər. Kim deyə bilər ki, bədəndə ehtiras nə vaxt susur və ya
qəlbin şəhvəti nə vaxt danışmağa başlayır? Psixoloqların mötəbər və nüfuzlu qənaətləri
necə də dayazdır! Onların hansı birisi həqiqətə daha yaxındır? Çox çətin məsələdir bunu
demək! Doğrudanmı insan qəlbi günah bürüncəyində olan yalnız bir kölgədir? Bəlkə
Cordano Brunonun dediyi kimi, bədən əslində insanın qəlbidir? Qəlbin bədəndən
ayrılması da onların birləşməsi kimi bir sirdir.
Lord Henri düşünürdü: görəsən biz psixologiya elmini haçansa dəqiq elmlər sırasına
daxil edə biləcəyikmi? O, bizim daxili aləmimizin hər bir xırda və məhrəm hissini,
duyğusunu, ehtirasını açmaq qabiliyyətinə malik ola bilərmi? Biz çox vaxt özümüzözümüzü başa düşmürük və çox nadir hallarda başqalarını anlayırıq. Burda təcrübə heç
bir etik dəyər kəsb eləmir; adamlar təcrübəyə öz səhvləri adını veriblər. Əxlaq
nəzəriyyəçiləri bir qayda olaraq təcrübəni ehtiyatlı olmaq, xəbərdarlıq vasitəsi kimi qəbul
etmişlər; və onlar hesab etmişlər ki, o, xarakterin formalaşmasına təsir edir. Onlar
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təcrübəyə önəm verərək onu bizi öyrədən vasitə kimi təlqin etmişlər; çünki təcrübə
məktəbdir, o, bizə yol göstərir - nəyi öyrənməli, nədən qaçmalıyıq? Lakin təcrübə
hərəkətverici qüvvəyə malik deyil. Təcrübədə də insan şüurunda olduğu kimi az fəallıq
var. Əslinə qalanda, təcrübə yalnız və yalnız bizim gələcəyimizin də keçmişimiz kimi
olacağını nümayiş etdirir və deyir ki, biz həyatda bir dəfə qorxa-qorxa işlətdiyimiz
günahı dəfələrlə təkrar edəcəyik; lakin növbəti dəfə böyük həvəs və sevinclə.
Lord Henri anlayırdı ki, ehtirasların elmi təhlilini yalnız eksperiment yoluyla aparmaq
olar; əlbəttə, Dorian Qrey də burda, onun əlinin altında uyğun bir obyektdir; onu
öyrənmək zəngin nəticələr vəd edir. Dorianın birdən-birə Sibil Veyni dəlicəsinə sevməsi
çox maraqlı psixoloji fenomendir. Şübhə yox idi ki, burda marağın özü də rol oynamışdı:
maraq və yeni duyğular təəssüratını yaşamaq ehtirası! Lakin bu sevgi, yeni təcrübələri
yaşamaq həvəsi özü sadə məsələ deyil, çox mürəkkəb hisslərdir. Dorianda gəncliyin saf
hissi instinktləri ilə doğulan duyğular onun özü üçün çox uzaq, əlçatmaz bir şey,
həssaslıqdan uzaq bir şey idi və elə buna görə də daha çox təhlükəli idi. Təbiətini düzgün
anlamadığımız məhz o ehtiraslardır ki, onlar bizim üzərimizdə daha güclü hakimiyyətə
malikdirlər. Lakin təbiəti bizə məlum olan ehtiraslar çox zəif duyğulardır. Çox vaxt bizə
elə gəlir ki, başqaları üzərində təcrübə qazanırıq, əslində isə təcrübəni öz üzərimizdə
qazanırıq.
Lord Henri beləcə düşünürdü; birdən qapının zəngi çalındı. Qulluqçu idi, xatırlatdı ki,
nahar vaxtıdır, lord əynini dəyişməlidir. Lord Henri ayağa durdu və pəncərədən küçəni
seyr etdi. Qürub edən günəşin ilıq qızılı şüaları qarşı tərəfdəki evin pəncərə şüşələrinə
düşürdü və şüşələr közərmiş metal parçası kimi işıldayırdı. Göy üzü solğun çəhrayı rəngə
boyanmışdı. Lord Henri isə öz yeni dostunun alovlu gəncliyi barədə düşünürdü və
Dorianın taleyinin necə olacağını təsəvvürünə gətirməyə çalışırdı.
Gecə yarı, birə qalmış evə qayıdanda Lord Henri artırmadakı stolun üstündə bir teleqram
gördü. Dorian Qrey bildirirdi ki, nişan mərasimi olacaq və o, Sibil Veynlə evlənəcək.

Beşinci fəsil

– Anacan, ana, mən necə də bəxtəvərəm!- deyə qız üzünü yorğun, sifəti solmuş qadının
dizlərinə qoyub pıçıldadı; qadın miskin və səliqəsiz qonaq otağındakı yeganə kresloda
arxası işığa tərəf oturmuşdu. - Ah, mən necə də xoşbəxtəm, ana! - Sibil təkrar etdi,- sən
də buna sevinməlisən!
Missis Veyn həyəcan içində solmuş nazik əllərini qızının başına qoydu, dedi:
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– Necə, nə dedin? Sevinmək? Sibil, əzizim, mən yalnız səni səhnədə oynayanda görəndə
xoşbəxt oluram. Sən səhnədən başqa heç nə barədə düşünməməlisən! Mister İsaak bizə
çox yaxşılıq edib və biz ona hələ pul da borcluyuq.
Qız başını qaldırdı və üz-gözünü turşutdu.
– Pul? Nə pul? - deyə ucadan səsləndi,- Eh, ana, ana! Axı pul boş şeydir! Məhəbbət
puldan daha qiymətlidir.
– Mister İsaak qabaqcadan bizə avans vermişdi, əlli funt; o bu pulu bizə borclarımızı
ödəmək, Ceymsin yır-yığış edib gəlməsi üçün vermişdi. Yadından çıxıb? Sibil, əlli funt
böyük məbləğdir. Mister İsaak da bizə qarşı çox diqqətcildir…
– Ana, o, axı centlmen deyil! Gör mənimlə nə cür danışır?! Mən ona nifrət edirəm!- deyə
qız qalxıb pəncərəyə sarı getdi.
– Bilmirəm, o olmasaydı biz nə cür dolanardıq?!- deyə yaşlı qadın donquldanaraq
etirazını bildirdi.
Sibil Veyn başını döndərib güldü.
– Bundan sonra bizim ona ehtiyacımız yoxdu, ana! İndi bizim həyatımızda “Gözəl
Şahzadə”var - o, bizi idarə edir.
Qız birdən susdu. Sanki sifəti qan rəngində oldu, yanaqları allandı. Tez-tez nəfəs almağa
başladı, qönçə dodaqları aralandı, onlar titrəyirdi. Ehtirasın mülayim cənub küləyi əsdi və
hətta qızın donunun xırda, nazik büküşləri arasında da hiss olundu. Sibil yumşaq bir səslə
dedi:
– Mən onu sevirəm!
– Sarsaq uşaq! Ah, sarsaq uşaq!- deyə anası tutuquşu kimi təkrar etdi. Qadın ucuz daşqaşlarla bəzənmiş, qıc olmuş barmaqlarını tərpətdi, sözlərinə qəribə bir ahəng qatdı.
Qız yenə güldü. Onun gülüşü pərvazlanıb uçan quş sevincini xatırlatdı. Elə həmin
sevinclə də gözləri işıq saçdı; və Sibil bir anlıq gözlərini yumdu, sanki öz sirrini
gizlətmək istəyirdi. Qız gözlərini yenidən açanda artıq hər yan onun xəyalları ilə
dumanlanmışdı.
Sısqa dodaqlı müdriklik nimdaş kreslodan boylanıb onunla danışırdı; o, qıza ağıllıkamallı və ehtiyatlı olmaq moizəsini oxuyur, qorxaqlıq kitabından ibrətamiz sözlər
gətirərək özünü sağlam düşüncə kimi qələmə verirdi. Sibil qulaq asmırdı. O, sevginin
könüllü əsiri olmuşdu, bu dəqiqələrdə o, yalqız deyildi, Gözəl Şahzadəsi ilə birlikdəydi.
Qız xəyalında onun obrazını canlandırmışdı, onu çağırırdı; qız qəlbini oğlanı axtarmağa
göndərmişdi və qəlbi də oğlanı tutub gətirmişdi qızın yanına. Oğlanın öpüşləri hələ də
qızın dodaqlarını alovlandırır, yanaqları nəfəsini isidirdi. Bununla belə ağıl-kamal öz
taktikasını dəyişdi və yoxlamanın, arayış toplamağın gərəkli olduğunu söylədi... Ola
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bilsin ki, bu cavan oğlan varlıdır. Əgər həqiqətən belədirsə, onda izdivac barədə
düşünmək olar... Lakin Sibilin qulaqlarında məişət bicliklərinin dalğaları sınır, hiylə
oxları yan keçirdi. Qız yalnız incə dodaqların titrəyişini görür və gülümsəyirdi.
Birdən nəsə demək istədi, danışmaq ehtiyacı duydu. Dolğun sükut qızı incitdi və o,
çığırdı:
– Ana, ay ana! Axı o, məni nə üçün belə çox sevir? Mən bilirəm onu nə üçün sevdiyimi!
O çox füsunkardır, Sevginin özü kimi gözəldir! Amma... bəs o, məndə nə görüb belə?
Axı mən ona layiq deyiləm?! Hər halda, bilmirəm nə üçün? Mən ona layiq olmasam da,
bundan utanmıram da... Mən öz məhəbbətimlə qürur duyuram! Mənim sevgim necə də
vüqarlıdır! Ana. sən də mənim kimi sevmisən? De görüm, səndəmi atamı mən “Gözəl
Şahzadəmi” sevdiyim kimi sevmisən?
Yaşlı qadının ucuz kirşanın qalın qatları altından görünən üzü ağarmış, quru dodaqları
ağrıdan bürüşmüşdü. Sibil özünü anasının üstünə atdı, onu qucaqlayıb öpməyə başladı.
– Ana, məni bağışla, - pıçıldadı,- Bilirəm, atamı xatırlamaq sənə ağır gəlir. Çünki sən onu
qızğın məhəbbətlə sevirdin. Xahiş edirəm, belə kədərli durma! Bu gün mən xoşbəxtəm!
Sən də iyirmi il əvvəl beləcə xoşbəxt idin! Ana, mənim xoşbəxtliyimə mane olma! Qoy
mənim xoşbəxtliyim uzunömürlü olsun!
– Qızım, sən hələ uşaqsan! Sevmək üçün hələ çox cavansan. Bundan başqa, sən o cavan
oğlan barədə heç nə bilmirsən. Hətta onun adını belə bilmirsən. Bütün bunlar son dərəcə
xoşagələn deyil. Belə bir vaxtda Ceyms də Avstraliyaya gedir və mənim də qayğılarım
artır... Buna görə də gərək bir qədər nəzərə alasan bunları. Hər halda, dediyim kimi, əgər
o oğlan varlı olsa...
– Ah! Ana, xahiş edirəm, mənə mane olma! Mən xoşbəxt olmaq istəyirəm!
Missis Veyn gözlərini Sibilə zillədi, sonra teatr səhnəsində nümayiş etdirdiyi yalançı
aktyor hərəkətləriylə qızını qucaqlayıb bağrına basdı. Bu vaxt qapı aralandı və içəri iri
bədənli, bir qədər də biçimsiz gənc girdi; pırtlaşıq qara saçları, yekə əl-ayağı vardı. Onda
zəriflik deyilən heç bir əlamət yox idi, bacısı ilə onun arasında yerlə göy qədər fərq vardı.
Onların belə doğma bacı-qardaş olmasına adamın inanmağı gəlmirdi.
Missis Veyn oğluna tərəf döndü, üzünün qırışığı açıldı, gülümsədi. Bu anlarda oğul
tamaşaçı rolunu oynayırdı və qadın hiss etdi ki, onlar - ana və qızı, maraqlı bir səhnə
göstərirlər.
– Sibil, öpüşlərdən mənə saxla, anamı mən də öpmək istəyirəm axı...- deyə oğlan
zarafatla köks ötürdü.
– Cim, sən ki öpüşməyi sevmirsən!- qız uca səslə dilləndi.- Sən qoca ayı kimi bir şeysən!
Sibil yerindən qalxıb qardaşının boynuna sarıldı. Ceyms Veyn bacısını zərif baxışlarla
süzdü, dedi:
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– Sibil, yola çıxmazdan əvvəl gedək bir az gəzək. Yəqin mən bir daha bu murdar
Londona qayıtmayacağam.Və buna təəssüf də etmirəm.
– Belə demə, oğlum, - Missis Veyn donquldandı,- pis-pis sözlər danışma!- ana ah çəkdi,
sonra hansısa səhnə paltarını çıxarıb başladı onu yamamağa. Qadın bir qədər narazı
görünürdü; onun oğlu Ceyms bir az əvvəlki təsirli səhnədə iştirak etməmişdi, etsəydi,
yəqin ki, o səhnə daha effektli olardı.
– Ana, qoy danışsın da! Məgər düz demir?- qız söyləndi.
– Oğlum, sən mənim ovqatımı təlx edirsən. Ümid edirəm ki, Avstraliyadan imkanlı adam
kimi qayıdacaqsan. Müstəmləkələrdə yaxşı cəmiyyət tapa bilməzsən. Orda heç mötəbər
cəmiyyət deyilən bir şey əzəldən də olmayıb... Buna görə də tüklənən kimi qayıt gəl
evimizə, Londonda yurd sal, işə düzəl...
– “Yaxşı cəmiyyət”! Yaxşı cəmiyyətə bax bir!- Ceyms mızıldandı.- Gözüm aydın! Mənə
çox da lazımdı? Pul qazanım e, əsas budu! Pul qazanım ki, sən də, Sibil də teatrdan gedə
biləsiniz! Mən səhnəyə nifrət edirəm!
– Eeeeee.... Cim, bəsdi də! Çox danışırsan!- Sibil gülərək dedi.- Bəs deyirdin mənimlə
gəzməyə çıxacaqsan? Pis olmazdı! Mən elə bilirdim sən dostlarınla vidalaşmağa getmək
istəyirsən... Tom Hardiylə, bu lənətə gəlmiş trubkanı sənə bağışlayan o dostunla
vidlaşmağa... Yox? Bəlkə o Ned Lanqtonla, trubka çəkməyinə gülən o dostunla
görüşəcəksən, hə? Yolqabağı mənimlə gəzməyə çıxmağın nə yaxşı olar! Hara gedək? Gəl
parka gedək, yaxşı?
– Yox, əynim pisdi,- Ceyms narazı halda etiraz etdi. - Parka yalnız imkanlı adamlar
gedir.
– Cim, boş ver!- deyə qız qardaşının nimdaş paltosunun ətəklərini sığallayaraq pıçıldadı.
Oğlan bir anlıq tərəddüd etdi. Nəhayət:
– Yaxşı, gedək,- dedi.- amma tez geyin.
Sibil yüyürə-yüyürə sevincək yuxarı qalxdı və oxumağa başladı; onun balaca ayaqları
yuxarı otağın döşəməsinə dəyir, ordan zərif tappıltılar eşidilirdi.
Ceyms aşağıda var-gəl edirdi. Sonra kresloda hərəkətsiz oturmuş anasına tərəf döndü,
soruşdu:
– Ana, şeylərimi hazırlamısan?
– Hə, Cim, hər şey hazırdı!- ana cavab verdi.
Missis Veyn son aylar özünü pis hiss edirdi; o, öz sərt və kobud oğlu ilə təkbətək qalanda
özünü daha pis hiss edirdi. Ana oğlu ilə hər dəfə üz-üzə gələndə təşviş və həyəcan
keçirirdi. Tez-tez özünə sual verirdi: oğlu nədənsə şübhələnmir ki?
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Ceyms var-gəl edə-edə susurdu, dinib-danışmırdı, bu da ananın səbrini tükətdi. Ana
başladı giley-güzara, sonra məzəmmətə keçdi. Qadınlar hücumdan müdafiə olunmaq
üçün həmişə danlağa keçirlər. Və onların hücumu çox vaxt qəfil və anlaşılmaz nəticə ilə
bitir.
– Ceyms, Allah qoysa dənizçi həyatı ürəyincə olar,- deyə Missis Veyn sözə başladı.- Sən
özün bunu istəmişdin də… Hansısa vəkilin kontoruna girə də bilərdin. Vəkillər hörmətli
adamlardır, onları tez-tez yüksək dairələr qonaq çağırırlar.
– Ana, ofis və məmurluq işindən zəhləm gedir…- oğlan dedi.- Amma sən tamamilə düz
deyirsən. Mən öz həyatımı özüm seçmişəm. Buna görə də öz həyatımı öz istədiyim kimi
yaşayacam. Amma ana, getməmişdən səndən bir xahişim var: Sibildən muğayat ol!
Gözün üstündə olsun, ona bir bədbəxtlik-zad üz verməsin! Sən onu qorumalısan…
– Başa düşmədim?!… Ceyms, nə üçün belə danışırsan? Əlbəttə, mən Sibili qoruyuram...
– Eşitmişəm, hansısa cənab hər gün axşam teatra gəlir və tamaşadan sonra pərdə arxasına
keçib Sibillə görüşür. Düzdü? Buna nə deyirsən?
– Sən başa düşmədiyin şeylər barədə danışırsan, Ceyms. Bizim sənət elədir ki, tamaşaçı
diqqəti tələb edir, aktyorlar belə şeylərə öyrəşiblər. Mənim özümə də vaxtilə gül dəstələri
verirdilər. O zamanlar insanlar bizim sənəti qiymətləndirməyi bacarırdılar. Sibilə gəlincə
isə, deməliyəm ki... eh, bilmirəm hələ, onun hissləri nə dərəcədə ciddidir. Amma o cənab
ki var, cavan oğlanı deyirəm...şübhəsiz, əsl centlmendir. O, mənə qarşı çox nəzakətli
davranır. Bundan başqa, görünür, o, varlıdır, Sibilə göndərdiyi çiçəklər də çox gözəldir...
– Amma sən heç onun adını da bilmirsən, eləmi?- deyə oğlan çox sərt soruşdu.
– Yox, bilmirəm, - deyə ana sakit tərzini pozmadan cavab verdi.- O, hələ bizə adını
deməyib. Məncə, o, romantik oğlandır. Çox güman ki, o, zadəgan təbəqəsindəndir.
Ceyms Veyn dodağını dişlədi. Çımxırdı:
– Ana, Sibildən muğayat ol dedim. Gözün üstündə olsun!
– Oğlum, sən məni nə hesab edirsən? Qəlbimi qırırsan! Sibil daim mənim
nəzarətimdədir. Əlbəttə, əgər o cavan oğlan varlıdırsa, Sibil niyə də ona ərə getməsin?
Mən əminəm ki, o tanınmış ailədəndir. Onun üzündən də bilinir. Onlar bir-birlərinə çox
yaxşı yaraşarlar. Sibillə o yaxşı ər-arvad ola bilər. Onun yaxşı görkəmi də var, qəşəng
oğlandır, gözəlliyi hamının gözünü deşir...
Ceyms dilinin ucundə nəsə mızıldadı, barmaqları ilə şüşəni yüngülcə taqqıldatdı. Anasına
sarı dönüb istədi yenə nəsə bir-iki kəlmə desin, lakin bu vaxt yuxarı otağın qapısı açıldı
və Sibil ordan uça-uça çıxdı.
– Nədir, noolub, belə ciddi durmusuz, xeyir ola?- deyə təəccüblə soruşdu.- Nə baş verib?
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– Heç nə!- Ceyms dedi,- Hamı gülməz ki! Hərdən ciddi olmaq da lazımdır! Yaxşı, ana,
hələlik. Mən saat beşdə gəlib naharımı edəcəm. Hər şeyi yerbəyer etdim, köynəklərimdən
başqa. Narahat olma!
– Hələlik, oğlum, - Missis Veyn oğluna əzəmətlə, lakin gərilmiş halda baxdı.
Oğlunun onunla yüksək tonda danışması qadının kefini pozmuşdu və Ceymsin qəzəbli
baxışları onu təşfişə salmışdı.
– Ana, məni öp, - Sibil dedi. Qızın zərif qönçə dodaqları ananın solğun yanaqlarına
toxundu və sanki qadının donu açıldı.
– Mənim balam! Əziz qızım!- deyə Missis Veyn yuxarı baxaraq, tavanı teatrdakı yuxarı
yarus (qalyorka) kimi zənn etdi.
– Gəl gedək, Sibil,- deyə Ceymsin hövsələsi daraldı. O, anasının süni həyəcanlara meylli
olmasına dözə bilmirdi.
Onlar küçəyə çıxdılar; yüngül külək əsir, göydəki buludları qovur, günəşin zərrin
şəfəqləri isə ətrafa səpələnirdi; bacı-qardaş səliqəsiz Eston küçəsiylə addımlayırdı.
Yoldan ötüb keçənlər səliqəsiz və qaraqabaq oğlana təəccüblə baxırdılar; Ceyms nimdaş
və yöndəmsiz tikilmiş kostyumda idi. Onun belə gözəl, səliqəli geyinmiş bir qızla yanaşı
addımlaması adamların təəccübünə səbəb olmuşdu. Elə bil kənddən bu saat çıxmış bir
bağban qızılgüllə gəzirdi.
Cim hərdənbir bu maraq dolu baxışlardan utanır, tutulur, özünü narahat hiss edirdi. Ona
diqqətlə maraq göstərən gözlərə nifrət edirdi; ömrün qürub çağında gələn bu hisslər
dahilərə yaxşı tanışdır, lakin adi adamları onlar heç vaxt tərk eləmir. Sibil ona olan belə
dərin marağı heç hiss eləmirdi. Onun gülüşündə bir sevgi fərəhi vardı. O “Gözəl
Şahzadə” barədə düşünürdü və sevgilisinin xəyalı ilə daha çox uçmağa heç kəsin mane
olmaması üçün qız ondan söz açmırdı; əksinə, Ceymsin minib gedəcəyi gəmi barədə,
Avstraliyada mütləq tapacağı qızıl barədə, qardaşının quldurlardan xilas edəcəyi gələcək
gözəl və varlı qız barədə çənə döyürdü. Sibil ağlına belə gətirmirdi ki, qardaşı ömrü boyu
elə adi matros olaraq qalacaq, ya da kapitanın üçüncü köməkçisi olacaq; yox, yox!
Matros həyatı dəhşətlidir! Hansısa miskin bir gəmidə oturasan (sərçə qəfəsdə oturan
kimi!), səni dəli dalğalar hər tərəfdən ağuşuna ala, sənə hücum edə, azğın küləklər də
dorları silkələyə, yelkənləri qırıb tökə, parça-parça edə! Dəhşətdi! Gəmi Melburna yan
alan kimi Ceyms qoy kapitanla nəzakətlə sağollaşsın, desin “bağışlayın məni!” və dərhal
sahilə çıxıb getsin qızıl axtaranlara qoşulsun. Heç bir həftə ötməz ki, xalis qızıl külçəsi
tapar, onu sahilə gətirər, əlbəttə, furqonda, altı atlı polisin müşayiəti ilə. Cəngəlliklərdə,
kolluqlarda gizlənən quldurlar da ona üç dəfə basqın edərlər, qanlı döyüşlər olar,
quldurlar zərərsizləşdirilər... Yox, yox, bəlkə də heç qızıl axtarmaq lazım deyil... orda
dəhşətli şeylər baş verir, adamlar qızıldan ötrü bir-birlərini öldürür, zəhərləyirlər;
barlarda atışmalar olur, insanlar bir-birlərinə pis-pis söyüşlər yağdırırlar. Yaxşısı budur,
Ceyms dinc bir fermer olsun, qoyunlara baxsın; və günlərin bir günü axşam o at belində
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
71

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

evə qayıdanda görər ki, bir qara atlı quldur qənşərində gözəl və adlı-sanlı bir qızı
qaçırdır; qardaşı da o qulduru qovacaq və gözəlçəni xilas edəcək. Əlbəttə, həmin gözəlçə
də qardaşına vurulacaq, ikisi də bir-birlərini sevəcək, evlənəcəklər; sonra da Londona
qayıdıb böyük bir evdə yaşayacaqlar. Bəli, Ceymsi çox maraqlı macəralar gözləyir. Lakin
o da gərək ağıllı olsun, başını itirməsin, pullarını da hara gəldi xərcləməsin.
Qız qardaşından bir yaş böyük idi; o, həyat barədə çox şeylər bilirdi. Qardaşını
inandırmağa çalışırdı ki, bacısına hər gün məktub yazmalıdır, hər gün! Gecə yatmazdan
qabaq dua etməlidir, hər gecə! Allah qadir allahdır, qardaşını hifz edər! O da qardaşına
dua edəcək! Iki-üç ildən sonra qardaşı geri dönər, varlı və xoşbəxt olar!
Ceyms bacısını sakitcə və qaşqabaqlı dinləyirdi. O, evdən nigaran gedirdi;qəlbində ağır
bir yük qalmışdı. Onu ağrıdan və darıxdıran təkcə ayrılıq dərdi deyildi. Bütün naşılığına
baxmayaraq, gənc oğlan ağrılı bir kədərlə hiss edirdi ki, bacısı Sibili təhlükə gözləyir.
Bacısına eşq elan edən, ona hizmət göstərən o modabaz adamdan xeyir gəlməyəcək. O
zadəgan idi və elə buna görə də Ceyms ona nifrət edirdi; ona düşünmədən nifrət edirdi,
sinfi instinkt idi, nə idi, heç özü də bilmirdi bunu, amma ona həqarət hissi qəlbinə hakim
kəsilmişdi. Ceyms anasının yüngül xasiyyətli və ucuz şöhrətə uyan bir qadın olduğunu
bilərək fəhmlə duyurdu ki, bu işdən Sibil və onun xoşbəxtliyinə qorxunc bir təhlükə
gələcək. Uşaq olanda biz valideynlərimizi sevirik. Böyüyəndə isə onları mühakimə
edirik; biz onları nadir hallarda bağışlayırıq.
Bəs Ceymsin anası? Çoxdan idi ki, o, anasına bir sual vermək istəyirdi; bu sual ona neçə
ay idi ki, əzab verirdi. Teatrda eşitdiyi təsadüfi bir söz onun beynini qızdırdı; bir dəfə
axşam o, səhnənin dal qapısı ağzında anasını gözləyirdi, pərdə arxasından istehzalı
pıçıltılar eşitdi. Bunu xatırlayanda indi də özünə gələ bilmir, elə bil üzünə şillə vururlar.
O, qaşlarını çatdı; qaşları arasında dərin qırışlar yarandı. Üz-gözünü turşudub alt dodağını
çeynədi.
– Cim, sən deyəsən heç mənə qulaq asmırsan?!- birdən Sibil ucadan söyləndi.- Mən də
burda ağzımı yorub sənin üçün gözəl gələcək planları düzüb-qoşuram. Bir şey desənə!
– Nə deyim axı?
– Heç olmasa de ki, sən yaxşı oğlan olub bizi unutmayacaqsan, -qız gülümsədi.
Oğlan çiyinlərini dartdı, dedi:
– Sibil, belə görürəm, sən məni unudacaqsan, mən səni yox!
Sibil qızardı.

– Nə üçün belə fikirləşirsən?
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– Deyirlər, sənin təzə bir tanış oğlanın peyda olub. O kimdi? Nə üçün sən onun barəsində
mənə bir kəlmə belə deməmisən? Bu tanışlıq xeyir gətirməyəcək.
– Bəsdi, Cim!- qız qışqırdı.- Onun barəsində pis danışma. Mən onu sevirəm.
– Sən heç onun adını da bilmirsən!- Ceyms dedi,- O, kimdir? Mənim bunu bilməyə
haqqım var.
– Adı “Gözəl Şahzadə”dir. Nədir, xoşuna gəlmir? Ah! Sən lap səfehsən! Sən bu adı
yadda saxlamılsan! Sən onu bircə dəfə görsən deyərsən ki, yer üzündə ondan qəşəngi
yoxdur! Avstraliyadan qayıdandan sonra onunla tanış olarsan, onda çox xoşuna gələcək!
Onu hamı sevir və mən... də... mən də onu sevirəm! Kaş bu axşam sən teatra gələ
biləydin! O da gələcək! Mən Cülyettanı oynayacam. Ah! Mən rolumu necə oynayacam,
bilmirəm?! Təsəvvür et, Cim, vurulasan, özün də Cülyettanı oynayasan! Özü də sevdiyin
adamın qabağında oynayasan! Onun üçün oynayasan! Hətta qorxuram oynaya bilməyəm;
ya tamaşaçıları hürküdəcəm, ya da heyrətə gətirəcəm! Məhəbbət insanı ucaldır, özündən
də yüksəklərə qaldırır! O miskin ifritə, Mister İsaakı deyirəm, yenə barda içib keflənəcək,
öz butulka dostlarına deyəcək ki, mən dahiyəm! O, mənə inanır və bu gün mənim üçün
dua edəcək! Mən bunu duyuram! Bunu o edib -- mənim gözəl şahzadəm edib! Mənim
gözəl, qəşəng, füsunkar məhəbbətim edib! Gözəllik Allahı! Mən onun yanında gözəllikdə
heç nəyəm! Heyhat! Bu nə deməkdir? Deyirlər, kasıblıq sürünə-sürünə qapıdan içəri
girəndə, məhəbbət uça-uça pəncərədən çıxır. Bizim ataların məsəlini dəyişdirmək
lazımdı. Atalarımız onu qışda deyib, indi isə yaydı... Mənim üçün isə yazdı, əməlli-başlı
bayramdı, mavi səma altında gül bayramı.
– O, adlı-sanlı adamdı,- Ceyms kədərlə dilləndi.
– O, şahzadədir!- qız coşdu.- Sənə daha nə lazımdır?
– O, səni özünə qul etmək istəyir.
– Mənsə azadlıq barədə düşünürəm.
– İstəyirəm ki, ondan özünü gözləyəsən!
– Onu kim görürsə, ona dua oxuyur; kim tanıyırsa ona inanır.
– Sibil, görürəm, sən onun eşqindən dəli olmusan!
Sibil şaqqanaq çəkib güldü və qardaşının əlindən tutub dedi:
– Cim, əzizim, sən lap yüz ilin qocası kimi danışırsan. Bir vaxt gələr, sən də sevərsən.
Onda bilərsən məhəbbət nə olan şeydir. Acığın tutmasın! Sən gərək sevinəsən ki, məni
belə məmnun görürsən; fikrin qalmayacaq, çünki mən heç vaxt belə bəxtiyar olmamışam!
Bizim həyatımız çox ağır keçib, özün bilirsən;hətta dəhşətli günlərimiz olub! İndi isə hər
şey başqa cür olacaq! Sən gedirsən ki, yeni dünyanı görəsən; mən isə yeni dünyanı, yeni
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həyatı burda tapmışam... Gəl orda oturaq, o skamyada; ötüb-keçən yaraşıqlı adamlara
tamaşa edək.
Bacı-qardaş oturub dincələn adamların arasında yerlərini tutdular. Küçə boyu gül
ləklərində zanbaqlar alovun dili kimi alışıb yanırdı. Havadan bəyaz toz sallanmışdı, elə
bil ətirli kirşan buludları burulurdu. İri bəzəkli kəpənəklər uçuşur, açan çiçəklərin
çətirlərinin başına dolanırdılar.
Qız qardaşını inadla sorğu-suala tutmuşdu; istəyirdi ki, qardaşı öz planları, arzuları
barədə danışsın. Ceyms könülsüz və aram-aram danışırdı. Onlar arasında söz mübadiləsi
sanki iki şahmatçı arasında oyun gedişlərini xatırladırdı. Sibil qardaşını öz sevincinə şərik
edə bilmədiyi üçün əzab çəkirdi. Qızın Ceymsdən aldığı yeganə cavab oğlanın kədərli
üzündə oyanan xəfif bir təbəssüm idi. Bir qədər sonra qız susdu, daha danışmadı. Birdən
Sibil qarşısında ona tanış olan qızılı saçlar, gülümsər dodaqlar gördü; açıq faytonda
Dorian Qrey iki xanımla yanaşı ötüb keçdi.
Sibil yerindən dik atıldı, qışqırdı:
-Odur!
- Kim?- Cim soruşdu.
- Gözəl Şahzadə!- deyə Sibil baxışları ilə faytonun dalınca baxdı. Cim də yerindən qalxdı
və bacısının əllərini bərk-bərk sıxdı.
- Hanı? Hansıdı? Göstər mənə! Mən onu görməliyəm!- Cim qışqırdı; lakin bu vaxt
Hersoq Bervikin dörd təkərli faytonu araya girdi və o ötüb keçəndə isə, Dorianın faytonu
artıq parkdan uzaqlaşmışdı.
- Getdi!- qız kədərlə pıçıldadı,- heyif, sən onu görə bilmədin!
- Hə, çox heyif! Amma Allaha and olsun, əgər o, səni aldatsa, ya səni incitsə, harda olsa,
onu tapıb öldürəcəm.
Qız qardaşına təşvişlə baxdı. Ceyms sözlərini yenidən təkrar etdi. Onun sözləri havada
xəncər kimi vıyıldadı; adamlar təəccüblə Ceymsə baxmağa başladı.Yaxında oturan xanım
istehza ilə gülümsədi.
– Gedək burdan, Cim! Dur gedək!- Sibil pıçıldadı. Qız izdihamı aralaya-aralaya gedir,
Cim də ürəyini boşaltmış və bir qədər yüngülləşmiş kimi bacısının arxasınca
addımlayırdı.
Onlar Axillesin heykəlinə çatanda qız dala baxdı. Qardaşını təəssüf hissi ilə süzüb başını
buladı və dodaqları aralandı. Dedi:
– Sən dəlisən, nəsən, Cim! Vallah, sənin başın xarab olub! Belə dəhşətli sözləri necə
dilinə gətirirsən?! Uşaqsan? Sən nə danışdığını bilirsən? Sən, sadəcə, qısqanırsan və buna
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görə də ona qarşı ədalətsizlik edirsən! Ah! Kaş sən də məhəbbətə mübtəla olaydın! Onda
bilərdin ki, məhəbbət insanı xeyirxah, mərhəmətli edir; sənin sölədiklərin pis sözlərdir,
çox pis!
– Mən uşaq deyiləm artıq, on altı yaşım var!- Cim cavab verdi.- Və bilirəm nə danışıram.
Anamız sənə kömək edə bilməz. O, heç bilmir ki, səni necə qorusun. Çox heyif! Mən
Avstraliyaya gedirəm. Əgər müqavilə bağlamasaydım, heç getməzdim də, qalardım sənin
yanında. Cəhənnəm olsun Avstraliya!
– Ah, Cim, nolar, çox da ciddi olma! Sən lap o axmaq melodramların qəhrəmanlarına
oxşayırsan; anamız da həmin tamaşalarda oynamağı xoşlayır. Lakin mən səninlə
mübahisəyə girmək istəmirəm. Axı mən indicə onu gördüm! Onu görmək bilirsən nə
deməkdir?! Xoşbəxlikdi, xoşbəxtlik! Ah! Gəl mübahisə etməyək! Bilirəm, sən heç vaxt
mənim sevdiyim adama xətər yetirməzsən, eləmi, Cim?
– Nə qədər ki, sən onu sevirsən, əlbəttə yox!- deyə oğlan sərt cavab verdi.
– Mən onu həmişə sevəcəyəm!- qız ucadan bildirdi.
– Bəs o?
– O da məni həmişə sevəcək!
– Noolar! Hünəri var sənə xəyanət etsin!
Qız qardaşından aralandı. Lakin sonra güldü və qardaşının əlindən tutdu. Cim doğrudan
da onun gözlərində hələ də uşaq, yeniyetmə bir sütül idi. Mərmər Alaqapıya çatanda
onibusa mindilər; araba onları yaşadıqları miskin məhəlləyə, Eston küçəsindəki evlərinə
gətirdi. Saat altıya işləmişdi və Sibilin tamaşadan əvvəl hələ iki saat istirahət eləmək
üçün vaxtı vardı. Cim təkidlə dedi ki, qoy Sibil uzanıb istirahət etsin və əlavə etdi ki,
qardaşı gəlib bacısının otağında onunla vidalaşacaq. O, istəmir bu vidalaşmanı anası
görsün, çünki anası mütləq bir ağlamalı səhnə göstərəcək; o isə belə səhnələri görmək
istəmir.
Bacı-qardaş Sibilin otağında görüşüb ayrıldılar. Ceymsin qəlbində qısqanclıq qaynayırdı
və ona elə gəlirdi ki, nifrət bəslədiyi həmin o yad adam qardaşla bacının arasında durub.
Bununla belə, Sibil qardaşının boynuna sarılıb onu qucaqlayanda və barmaqlarını onun
saçlarında gəzdirəndə oğlan yumşaldı və bacısını səmimi bir zərifliklə öpdü. Cim
pilləkənlərlə aşağı enəndə gözləri yaşla dolmuşdu. Anası aşağıda gözləyirdi. Ana
gecikdiyinə görə oğlunu danladı. Cim susdu, oturub kasıb xörəyini yeməyə başladı.
Stolun ətrafında milçəklər gah vızıldayır, gah da çirkli örtüyün üstünə qonub nəsə
axtarırdılar. Omnibus və küçə faytonlarının təkər səsləri altında Cim usandırıcı deyingən
sözlərə qulaq asırdı və bu sözlər evdəki son dəqiqələrini zəhərləyirdi.
Bir azdan o, boşqabını itələdi və başını əlləri arasına aldı. Ceyms düşünürdü ki, onun ailə
məsələlərini bilmək hüququ var. Gərək əvvəlcədən ona deyəydilər; əgər onun şübhələri
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doğrudursa, gərək bunu anası ona qabaqcadan deyəydi. Qorxudan büzüşmüş anası oğluna
baxırdı. Sözlər qeyri-ixtiyari olaraq onun ağzından çıxırdı. Əlində krujevalı çirkli burun
dəsmalını bürmələmişdi. Saat altını vuranda Cim durub qapıya doğru yeridi. Amma qapı
ağzında dönüb anasına boylandı. Onların baxışları toqquşdu. Oğlan ananın baxışlarından
aman üçün dəli bir yalvarış oxudu. Elə bil odun üstünə yağ tökdülər.
– Ana, sənə bir sual vermək istəyirəm, - Cim dedi. Ana susurdu, qadının gözləri ora-bura
qaçırdı. - Mənə doğrusunu söylə, mən bunu bilməliyəm: sən mənim atamla rəsmi nigahda
olmusan?
Missis Veyn dərindən ah çəkdi. Sanki yüngülləşdi. O, bu dəqiqəni, bu ağır dəqiqəni gecəgündüz gözləmişdi, həftələrlə, aylarla həyəcanla gözləmişdi; nəhayət, bu an gəldi. Lakin
o, qorxmadı; əlbəttə, müəyyən dərəcədə bundan məyus oldu. Kobud sualın birbaşa ona
tuşlanması dərhal da cavabını tələb edirdi. Hazırlıqsız, məşqsiz bir səhnə! Özü də
qətiyyət tamaşası! Bu rabitəsiz, hazırlıqsız bir səhnə idi, pis bir məşqi xatırladırdı.
– Yox!- ana cavab verdi, sonra özü də təəccüb elədi ki, görəsən, doğrudanmı həyatda hər
şey bax beləcə sadə və kobuddur.
– Deməli, o, əclaf olub!- gənc qışqırdı, yumruqlarını düyünlədi. Ana başını yellətdi.
– Yox, mən bilirdim ki, o subay deyil. Lakin biz bir-birimizi möhkəm sevirdik. Əgər
ölməsəydi, o, bizə baxacaqdı. Onu mühakimə etmə, oğul. O, sənin atan olub və centlmen
idi. Əlbəttə, o adlı-sanlı ailədən idi.
Ceyms söyüş söydü.
– Mənə nə var?!- qışqırdı,- amma, bax, sənə deyirəm, Sibillə eyni tarixçə baş verməsin!
Sibilə vurulan adam, daha doğrusu, özünü onu sevən kimi göstərən adam da, gərək ki,
adlı-sanlı ailədəndir!
Missis Veyni bir anlıq alçaldıcı bir duyğu bürüdü. Qadın utandı, başını aşağı salladı. O,
titrək əlləri ilə gözlərini ovuşdurdu.
– Sibilin anası var!- qadın pıçıldadı.- Mənim isə anam yox idi!
Cim mütəəssir oldu. O, anasına yaxınlaşıb qarşısında diz çökdü və onu öpdü.
– Bağışla, ana!- oğul dedi.- Atam barədə sorğularımla səni incitdiyimə görə bağışla məni!
Özümü saxlaya bilmədim! İndi isə, xudahafis. Mən getməliyəm! Unutma ki, indi sənin
bir nömrəli vəzifən Sibili qorumaqdır. Mənə inana bilərsən, ana: əgər o adam Sibili,
mənim bacımı aldatsa, ona zərər yetirsə, mən onu yerin deşiyindən də axtarıb taparam və
onu öldürərəm, onu it kimi gəbərdərəm! And içirəm!
Bu melodramtik təsirli sözləri müşayiət edən ifrat hədəli coşğunluq və qızğın hərəkətlər
Missis Veynin ürəyincə idi, qadın üçün həyatı daha əlvan edirdi. Şərait ona tanış idi; indi
o, özünü daha yüngül hiss etməyə ürəkləndi; və bu neçə ay ərzində ilk dəfə olaraq qadın
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oğlu ilə fəxr etməyə başladı. Ana bu emosional səhnəni davam etdirmək istərdi, lakin
oğlu söhbəti kəsdi. Çamadanları aşağı daşımaq lazım idi; yun şarfını da axtarıb tapmaq
lazım idi. Yaşadıqları mənzilin xidmətçisi ora-bura vurnuxurdu. Sonra faytonçu ilə
qiymət üstə xeyli sövdələşmə oldu... Vaxt getdi, bir yandan da vulqar sözlər, söyüşlər...
Və bundan sonra Missis Veyn pəncərə önündə durub oğlunun dalınca çirkli burun
dəsmalını yellətdi; oğlu faytonda gözdən itdi. Qadın anladı ki, gözəl bir fürsət əldən
qaçırılıb! Sonradan bir qədər yüngülləşdi, qızına dedi ki, indi onun himayəsində bircə
nəfər var, Sibil; lakin onun həyatında bundan sonra böyük bir boşluq yaranacaq. Bu
sözlər Sibili toxtatdı və o, bunları heç vaxt unutmayacağı qənaətinə gəldi.
Ana Ceymsin təhdidləri barədə susdu. Doğrudur, bu təhdid və hədələr çox emosional
tərzdə və dramatik şəkildə söylənsə də, qadına ləzzət vermişdi; lakin yaxşısı budur onları
yada salmasın. Missis Veyn ümid edirdi ki, vaxt gələcək, onlar birlikdə, ailəvi bu
təhdidlərə güləcəklər.

Altıncı fəsil

– Bazil, təzə xəbəri eşitmisən? - deyə Lord Henri həmin gecə Bristol restoranında
xidmətçinin müşayiəti ilə kiçik bir kabinəyə girən Holvarddan soruşdu; burada üç
nəfərlik yemək sifariş verilmişdi.
– Yox, Harri, nə xəbərdir elə?- rəssam sualı sualla qarşıladı, palto və şlyapasını təzimlə
gözləyən xidmətçiyə verib stul çəkdi.- Hər halda, siyasi xəbər deyil ?! Mən siyasətlə
maraqlanmıram. Ümumilər Palatasında elə bir adam yoxdu ki, mənim fırçama layiq
olsun. Düzdü, onlardan çoxunun ağartmaya ehtiyacı var.
– Dorian Qrey evlənməyə hazırlaşır,- Lord Henri dedi və müsahibini sınayıcı nəzərlərlə
süzdü.
– Dorian?! Evlənir?- deyə rəssam səksəkəli halda tutuldu.- Bu mümkün deyil!
– Bu həqiqətdir.
– Kiminlə evlənir?
– Hansısa aktrisa ilə!
– Mən buna inana bilmirəm! Dorian hələ uşaqdır.
– Mənim əziz dostum Bazil! Dorian çox ağıllıdır və hətta o qədər ağıllıdır ki, vaxtaşarı
səhvlər buraxmaqdan da azad ola bilmir.
– Amma evlənmək o “ağılsız hərəkətlərdən” deyil ki, vaxtaşırı səhv edəsən, Harri!
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– Amerikada belə düşünmürlər,- deyə Lord Henri tənbəl-tənbəl etiraz etdi.- Hər halda,
mən demədim ki, Dorian evlənib. Dedim ki, o, evlənmək istəyir. Bunlar ayrı-ayrı
şeylərdir. Məsələn, mən yaxşı xatırlayıram ki, evlənmişəm, amma evlənməyə
hazırlaşdığım heç yadıma düşmür. Və düşünürəm ki, mənim heç əzəldən belə bir
niyyətim də olmayıb.
– Sən onun hansı ailədən çıxdığını da düşün bir, Dorian varlıdır; onun yüksək dairələrdə
mövqeyi var! Belə bir qeyri-bərabər statuslu izdivac, sadəcə, ağılsızlıqdır!
– Onun həmin qızla evlənməsini istəyirsənsə, onda mənə dediyin bu sözləri ona da söylə,
Bazil! Güman edirəm ki, o, həmin aktrisaya mütləq evlənər! İnsan həmişə ən axmaq
hərəkətlərini xeyirxah niyyətlə edir.
– Harri, heç olmasa qız yaxşı olsun! Mən hansısa cındır bir qadının Dorianın əl-ayağını
həmişəlik bağlamasını istəməzdim; bu izdivac onun bütün ruhunu və intellektini məhv
edə bilər.
– Sən nə danışırsan?! Yaxşı nədir, qız mələkdir, ilahədir!- Lord Henri pıçıldadı, içki
stəkanını ağzına apardı. - Dorian deyir ki, qız çox gözəldir, məncə, belə şeylərdə o,
yanılmır. Sənin çəkdiyin portret ona başqalarındakı gözəlliyi dəyərləndirməyi öyrətdi. O
portret ona çox böyük təsir göstərdi. Bu axşam biz onun sevdiyi aktrisanı görəcəyik;
əlbəttə, əgər Dorian bizim görüşəcəyimizi unutmayıbsa...
– Harri, sən ciddi deyirsən bunları?
– Tamam ciddi deyirəm. Allah eləməsin, mən nə vaxtsa bundan da ciddi söhbətlər edim!
– Harri, sən necə, onun bu fikrini bəyənirsənmi?- rəssam soruşdu və kabinədə var-gəl
edərək dodağını gəmirməyə başladı.- Yox, sən bunu bəyənməzsən! Bu, ağılsız bir
əyləncədir!
– Mən heç vaxt heç nəyi nə təqdir edirəm, nə də inkar... bu, həyata qarşı çox axmaq bir
münasibətdir. Biz bu dünyaya ondan ötrü gəlməmişik ki, öz tərbiyə moizələrimizi yayaq,
yaxud kiməsə öyrədək. Mən heç vaxt heyvərə adamların söz-söhbətlərinə əhəmiyyət
vermirəm; və mən heç vaxt sevimli, gözəl insanların da həyatına müdaxilə etmirəm. Əgər
bir adam mənim xoşuma gəlirsə, özünü necə göstərir - göstərsin, mənim üçün
qəbulediləndir. Dorian Qrey Cülyetta rolunu oynayan gözəl bir qızı sevir və onunla
evlənmək istəyir. Niyə də yox? Hərgah o, Messalina ilə evlənsəydi, bununla o, heç də az
maraqlı olmazdı. Sən bilirsən, mən heç də evlənmək tərəfdarı deyiləm. Evlənməyin
başlıca zərəri budur ki, o, insanın eqoistliyini əlindən alır. Xudbin olmayan insanlar isə
yekrəng olur, onlar öz fərdiliklərini itirirlər. Düzdü, elə adamlar var ki, evlilik onların
həyatını daha mürəkkəb edir. Onlar eqoistliklərini saxlamaqla yanaşı, başqalarının da
eqolarını bura əlavə edirlər. Bu adamlar məcbur olurlar ki, təkcə öz həyatlarını yox,
başqalarının həyatını da yaşasınlar, onlar həyatda daha mütəşəkkil şəxsiyyətə çevrilir, bu
da məncə, bizim mövcud olmağımızın məqsədidir. Bundan başqa, hər hansı bir təcrübə
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qiymətlidir; evlilik əleyhinə kim nə deyir - desin, bu da bir təcrübədir, yeni yaşantıdır.
Ümid edirəm ki, Dorian Qrey bu qızı özünə arvad edəcək, təxminən altı ay onu ehtirasla
sevəcək, sonra isə qəflətən bir başqasına vurulacaq. Bax, o zaman onu müşahidə etmək
çox maraqlı olacaq.
– Harri, sən bütün bunları ciddi deyirsən? Axı, əgər Dorianın həyatı məhv olsa, hamıdan
çox buna sən yanacaqsan?! Axı sən göründüyündən daha yaxşı adamsan!
Lord Henri qəhqəhə ilə güldü.
– Bizim özgələr barədə yaxşı fikirləşməyimizin sadə bir səbəbi var: biz özümüzdən
qorxuruq. Optimizmin mayasında xalis qorxaqlıq durur. Düşünürük ki, biz alicənabıq;
çünki yaxınlarımıza yaxşılıq edirik və burda öz mənafeyimizi də güdə bilərik. Bankiri
tərifləyirik, çünki inanmaq istəyirik ki, o öz bankından bizə daha çox kredit verəcək; biz
hətta quldurun özündə də yaxşı bir cəhət axtarırıq;ümid edirik ki, o bizim cibimizə
girməyəcək. Nə deyirəmsə, ciddi deyirəm. Həyatda ən çox nifrət elədiyim şey də
optimizmdir, Bazil... Sən qorxursan ki, Dorianın həyatı korlana bilər, puç olub gedər;
lakin məncə, korlanmış həyat o həyatdır ki, onun inkişafı dayanır, dustaq edilir. İnsan
təbiətini düzəltmək, yaxud yenidən qurmaq o deməkdir ki, sən onu korlayırsan. Dorianın
evlənməyinə gəlincə isə, əlbəttə, bu, axmaqlıqdır. Lakin kişi ilə qadın arasındakı
münasibətlərdə ayrı, daha maraqlı yaxınlıqlar da var. Təbii ki, mən bunlara üstünlük
verirəm... Hə, budur, bu da Dorian... özü də gəlib çıxdı... Sən onun özündən daha çox şey
eşidə bilərsən...
– Harri, Bazil! Mənim əzizlərim! Məni təbrik edə bilərsiniz!- deyə Dorian atlas milləri
olan əzilmiş ipək plaşını tullayaraq dostlarının əllərini sıxdı. - Mən heç vaxt belə xoşbəxt
olmamışam. Əlbəttə, bütün bunlar qəflətən baş verdi; həyatda bütün möcüzələr qəflətən
baş verir. Mənə elə gəlir ki, mən həmişə bunu axtarırdım həyatda...
O, sevinc və həyəcandan yanırdı və qeyri-adi dərəcədə füsunkar görünürdü.
– Ümid edirəm ki, həmişə beləcə xoşbəxt olacaqsınız, Dorian, - Holvard dedi.- Lakin
mənə evlənmək istəyinizi niyə bildirməmisiniz? Mən bunu sizə bağışlamıram. Amma
Harriyə demisiniz...

– Bir də ona görə bağışlamırıq ki, nahara gecikmisiniz,- deyə Lord Henri əlini dostunun
çiyninə qoyub gülərək söhbətə qoşuldu. - Gəlin, oturun, görək bunların təzə aşpazı
necədir... Sonra siz bizə bütün təfərrüatları başdan danışarsınız...
– Danışmağa bir şey də qalmayıb, - deyə Dorian kiçik dairəvi stolun arxasına keçib
əyləşdi. - Deməli, Harri, dünən axşam, sizdən çıxıb əynimi dəyişəndən sonra restorana,
Rupert Stritdəki İtalyan restoranına getdim, nahar etdim, sonra saat səkkizdə teatra
getdim. Sibil Rozalind rolunu oynayırdı. Əlbəttə, səhnə dekoru bərbad idi, Orlando isə
sadəcə mənasız bir şey idi. Lakin Sibil! Gərək onu görəydiniz! Oğlan kostyumunda
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görünəndə o, necə də füsunkar idi! Əynində yaşıl gödəkçə vardı, qolları darçın rəngdə;
qəhvəyi corabları, ayaqlarını tutan qısa şalvarı, şahin tükündən yaşıl kepkası, işıldayan
toqqası, yaxalığında başlıq olan tünd-qırmızı plaş vardı! O heç vaxt mənə belə gözəl
görünməmişdi! Bazil, o qız sizin studiyada gördüyüm zərif, nəcib Tanaqra fiqurasını
xatırladır. Saçları üzünə tökülmüşdü, elə bil solğun qızılgülün başına dolanan tünd
yarpaqlar idi. Hələ onun oynunu görsəydiniz! Ah.... hə, siz onu bu axşam görəcəksiniz!
Bu qız sadəcə səhnə üçün doğulub! Mən o miskin lojada oturub sadəcə valeh olmuşdum.
Londonda olduğumu unutmuşdum; unutmuşdum ki, indi on doqquzuncu əsrdir. Mən
sevgilimlə uzaqlara uçub getmişdim, insan ayağı dəyməyən mürgüləyən bir meşədə idim.
Tamaşadan sonra mən səhnə arxasına getdim, onunla danışdım; biz yanaşı oturmuşduq;
birdən onun baxışlarında elə bir ehtiras gördüm ki, bunu heç vaxt əvvəllər görməmişdim.
Dodaqlarım istər-istəməz onunkuna doğru uzandı. Biz öpüşdük. O anlarda nələr
keçirdiyimi sizə təsvir edə bilmirəm. Mənə elə gəlirdi ki, bütün həyatım qızılgül
bəxtəvərliyinə bələnmiş mükəmməl bir nöqtədən ibarətdir. Qız əsirdi, titrəyirdi, ağ nərgiz
gülü kimi əsirdi. Birdən o, özünü mənim ayaqlarıma atdı və başladı əllərimdən öpməyə.
Düşünürdüm ki, mən bunları sizə söyləməyim, amma özümü saxlaya bilmirəm. Əlbəttə,
bizim nişanımız sirr olaraq qalır. Qız heç öz anasına bu barədə bir kəlmə belə deməyib.
Hələ mən də bilmirəm ki, qəyyumlarım buna nə deyəcək. Lord Radley mütləq
hiddətlənəcək. Bu məni maraqlandırmır da. Mənim hələ bir ilim qalıb, yaşım imkan
vermir; bir ildən sonra nə istəsəm onu edə bilərəm. Düz demirəm, Bazil? Mən öz
məhəbbətimi poeziyadan yüksək tutmaqda düz eləmişəm, eləmi? Şekspirin pyeslərində
özümə arvad tapmaqda düz eləməmişəm? Şekspirin öyrətdiyi dodaqlar ki var, onlar
mənim qulaqlarıma öz sirlərini pıçıldadılar. Rozalindin əlləri mənim belimə dolanmışdı;
mən Cülyettanı dodaqlarından öpdüm.
– Bəli, Dorian, məncə siz düz deyirsiz,- Holvard yavaşdan səsləndi.
– Bu gün onu görmüsünüzmü?- Lord Henri soruşdu. Dorian Qrey çiyinlərini çəkdi.
– Mən onu Arden meşələrində buraxıb gəldim; mən onu Veronanın meyvə bağlarında
tapacağam...
Lord Henri dalğın-dalğın şampan şərabından bir qurtum vurdu.
– Dorian, deyin görüm siz məhz hansı məqamda ona evlənməyi təklif etdiniz? Və onun
cavabı necə oldu? Yəqin bunları yaddan çıxarmısınız?..
– Əzizim Henri, mən ona rəsmi təklif etməmişəm, buna da biznes sövdələşməsi kimi
baxmıram. Mən ona dedim ki, səni sevirəm və o da mənə dedi ki, mən sənin arvadın
olmağa layiq deyiləm! Layiq deyiləm ə bax! Bütün dünya mənim üçün heç nədir onun
yanında!
– Qadınlar çox gözəl təcrübəyə malik olan məxluqdular,-Lord Henri pıçıldadı.- hətta biz
kişilərdən daha çox təcrübəli olurlar. Bu cür situasiyalarda biz çox vaxt nigah-filan
sözünü unuduruq, onlar isə bunu həmişə bizim yadımıza salırlar.
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Holvard əl işarəsi ilə dostunun sözünü kəsdi.
– Bəsdi, Harri. Sən Dorianı incidirsən. O, başqa kişilər kimi deyil. O, çox mərhəmətlidir
və qadınlara da zərər yetirməz. Xeyirxah oğlandır.
Henri Doriana baxdı.
– Dorian heç vaxt məndən incimir,- Lord Henri dedi.- Mən bu sualı xeyirxah niyyətlə
verdim; yalnız o məqsədlə verdim- sırf maraq xətrinə. Mənim müşahidələrimə görə,
adətən nigahı qadınlar təklif edir, kişilər yox. Yalnız burjua dairələrində əksinə olur.
Lakin burjuaziya, bilirsiz ki, zəmanədən geri qalır.
Dorian Qrey güldü və başını yellədi. Dedi:
– Siz düzələn adam deyilsniz, Harri; amma mən incimirəm bundan. Sizdən küsübincimək mümkün deyil. Siz Sibil Veyni görsəniz, deyərsiniz ki, o qızı yalnız əclaf
adamlar incidə bilər; qəlbi daş adam olasan ki, o qızın könlünü sındırasan. Başa
düşmürəm, necə ola bilər ki, sən sevdiyin bir adamın qəlbinə dəyəsən. Mən Sibili
sevirəm və istərdim ki, onu qızıl pyedestala çıxarım, qoy bütün dünyaya sevgilimin
ayaqları altından tamaşa edim. Nigah nədir? Pozulmaz əhd-peyman! Sizə gülməli gəlir?
Ah! Gülməyin! Bu bir pozulmaz əhd-peymandır, mən bunu üzərimə götürmək istəyirəm!
Onun mənə inamı, mənə etibar etməsi məni xeyirxah olmağa səsləyir! Mən onunla
olanda utanıram; sizin mənə öyrətdiyiniz bütün hər şeydən utanıram, Harri; tamam ayrı
bir adam oluram; bir balaca Sibilin əlinə toxunanda sizi də, sizin təlqin etdiyiniz
əyləncəli, cazibəli, lakin zəhərli və yanlış nəzəriyyələri də unuduram...
– Hansı nəzəriyyələri?- deyə Lord Henri boşqabına salat qoyaraq soruşdu.
– Oooo, sizin həyat haqqında nəzəriyyələrinizi deyirəm...Məhəbbət haqqında, həzz
haqqında... bütün nəzəriyyələrinizi, Harri!
– O nəzəriyyəyə yalnız həzzi aid etmək olar, vəssalam!- deyə Lord Henri astadan cavab
verdi.- Lakin Həzz barədə nəzəriyyəni mən icad eləməmişəm... Bu, əlahəzrət Təbiətə
məxsusdur. Onun müəllifi də odur. Həzz - məhək daşıdır, onun vasitəsilə insanı sınağa
çəkirlər; o, Təbiətin insana xeyir-duasıdır. İnsan xoşbəxt olanda həmişə yaxşı olur. Lakin
yaxşı adamlar həmişə xoşbəxt olmurlar.
– Ah! Bəs yaxşı adamlar kimdi?- Bazil Holvard ucadan soruşdu.
– Hə, siz axı kimləri yaxşı adam hesab edirsiniz?- Dorian suala qüvvət verdi.
– Yaxşı adam olmaq özün-özünlə saziş bağlayaraq yaşamaq deməkdir,- deyə Lord Henri
izah etdi. - Kim ki özgələrlə saziş bağlayıb onlarla birgə dinc yaşamağa məcbur edilir,
həmin adam özü-özü ilə ixtilafdadır. Öz həyatın! Bax, budur əsas vacib məsələ! Meşşan,
yaxud Puritan ola bilərsən, onlar öz əxlaq prinsiplərini digərlərinə yeridə bilərlər, lakin
mənə görə isə, öz yaxınlarımızın həyatına müdaxilə etmək bizim işimiz deyil. Çünki
individualizmin, şübhəsiz, böyük məqsədləri var. Müasir əxlaq bizdən tələb edir ki, biz
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öz epoxamızın beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş ümumi anlayışlarını bölüşdürək. Mən
isə düşünürəm ki, mədəni adam gərək öz zəmanəsinin meyarlarını kortəbii qəbul etməsin;
bu, əxlaqsızlığın ən kobud formasıdır.
– Harri, razılaş ki, insan əgər özü üçün yaşayırsa, bunun üçün çox ödəməli olur,- rəssam
söz atdı.
– Əlbəttə, bu dövrdə hər şeyə görə gərək çox ödəyəsən. Məncə, kasıbların bədbəxtliyi
ondadır ki, onlar həyatada təkcə fədakarlıqdan - özlərini hər şeydən məhrum etməkdənbaşqa heç nə əldə etməyə qadir deyillər. Gözəl günahlar gözəl şeylərə bənzəyir, bax, bu,
varlıların imtiyazıdır.
– İnsan öz həyatına görə pul ödəmir, başqa şey ödəyir.
– O başqa şey nədir, Bazil?
– Oooooo! Məsələn, deyərdim ki, peşmanlıq hissi, vicdanın səsi, mənəvi aşınmanın dərk
edilməsi....
Lord Henri çiyinlərini dartdı.
– Əzizim, orta əsrlər sənəti çox gözəldir, lakin orta əsrlərin hissləri və təsəvvürləri
köhnəlib. Əlbəttə, ədəbiyyat üçün onlar yaraya bilər; lakin ədəbi roman üçün o şeylər
yaraya bilər ki, onlar artıq həyatda istifadə edilmir, yaxud həyatımızdan çıxıblar. İnan
mənə, mədəni adam Həzzə görə heç vaxt peşman olmur; mədəniyyətsiz adam isə Həzzin
nə olduğunu heç vaxt bilmir.
– Mən indi dərk edirəm ki, Həzz nə olan şeydir, - Dorian qışqırdı.- Həzz kiməsə heyran
olmaq deməkdir.
– Əlbəttə, kiməsə heyran olmaq kiminsə sənə heyran olmasından daha yaxşıdır,- Lord
Henri cavab verdi və əlini qabağındakı meyvə boşqabına uzatdı.- Kiminsə sənə məftun
olması üzücü və darıxdırıcı bir şeydir. Qadınlar biz kişilərə, bəşəriyyət Allahlara baxan
kimi baxırlar; onlar bizə sitayiş, pərəstiş edirlər və daim bizdən nəsə tələb etməklə bizi
zinhara gətirirlər.
– Məncə, onlar bizdən ilk dəfə bizə bəxş elədikləri şeyi tələb edirlər,- deyə Dorian
dalğın-dalğın yavaşdan pıçıldadı. - Onlar bizim içimizdə Sevgini oyadır və bizdən də onu
tələb etməyə haqlıdırlar.
– Bax, həqiqət elə budur, Dorian!- Holvard təsdiq etdi.
– Həyatda əbədi həqiqət yoxdu, nisbi həqiqət var!- Lord Henri dedi.
– Əbədi həqiqət var, Harri, - Dorain təkidlə cavab verdi.- Qəbul etməlisiniz ki, qadınlar
bizə həyatda ən qiymətli şeylərini bəxş edirlər.
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– Ola bilər, - Lord Henri davam etdi,- lakin onlar verdikləri şeyi daim geri tələb edirlər,
hətta bütün xırdalıqlarına qədər. Dərd elə bundadır! Bir ağıllı fransızın dediyi kimi,
qadınlar bizi böyük işlər görməyə ruhlandırır, lakin daim onları həyata keçirməkdə bizə
mane olurlar.
– Harri, siz islaholunmaz abırsız adamsız. Amma mən bilmirəm sizdə nə görmüşəm?! Nə
üçün sizi belə sevirəm?!
– Siz məni həmişə sevəcəksiniz, Dorian!.. Kofe istəyirsiz, dostlar?... Bizə kofe, konyak
və papiros gətirin!... Yox, papiros lazım deyil, məndə var! Bazil, səni siqar çəkməyə
qoymayacağam. Papiros götür! Papiroslar ən mükəmməl Həzz vasitəsidir; zərif və
kəskin, lakin bizi daim təmin eləmir. Daha nə istərdiniz? Dorian, hə, nə deyirdim, siz
məni həmişə sevəcəksiniz. Sizin gözünüzdə mən bütün günahların mücəssəməsiyəm, o
günahların ki, onları etməyə sizin cəsarətiniz çatmır.
– Nə boş-boş danışırsan, Harri?- deyə Dorian xidmətçinin gətirdiyi “əjdaha” fiqurlu
gümüşü alışqanda papiros yandırdı. Gəlin teatra gedək. Sibili səhnədə görən kimi sizin
həyat haqqında fəlsəfəniz tamamilə yenilənəcək. O, sizin üçün elə bir təzə dünya açacaq
ki, siz onu heç vaxt görməmisiniz.
– Mən hər şeyi görmüşəm və bilirəm,- Lord Henri yorğun gözlərini oğlana dikdi.- Lakin
mən həmişə yeni şeylər görməyə hazıram. Lakin qorxuram ki, mənim üçün onların heç
bir mənası olmasın. Ola bilsin ki, sizin o möcüzəli qızınız məni heyrətləndirsin, içimi
tərpətsin. Mən səhnəni sevirəm. Tamaşa çox vaxt həyatdan daha real olur. Gəlin gedək.
Dorian, gəlin siz mənim kabrioletimə minin! Bazil, təəssüf ki, mənim kabrioletimdə cəmi
iki yer var. Sən bizim dalımızca faytonla gəlməli olacaqsan!
Onlar qalxıb paltolarını geyindilər, ayaqüstü kofelərini içdilər; rəssam susurdu və
düşüncəli görünürdü. Onun üzündə anlaşılmaz bir kədər vardı; Dorianın nigah niyyəti
onun ürəyincə deyildi. Lakin Dorian üçün bundan da pis şeylər ola bilərdi.
Bir azdan üçü də aşağı düşdü; rəssam, Harrinin dediyi kimi, fayton tutdu və dostunun
karetasının dalınca getdi. Yolda onu qəribə itki hissləri bürüdü. O başa düşməyə başladı
ki, Dorian heç vaxt əvvəlki kimi ona yaxın olmayacaq; həyat onların arasına girdi...
Rəssamın gözləri qaraldı və izdihamlı işıqlı küçələr bulanıq ləkələr kimi gözləri
qarşısında yayılmağa başladı. Fayton teatra çatanda rəssama elə gəldi ki, o, bu gün
birdən-birə bir neçə il qocaldı.

Yeddinci fəsil

O gecə nədənsə teatr ağzınacan adamla dolu idi; onları qapıda gombul yəhudi direktor
qarşıladı; qoca şit-şit gülür, hırıldayır, qonaqlara yaltaqcasına təzim edirdi. O, Dorianı və
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dostlarını təntənəli surətdə lojada yerləşdirdi; yoğun barmaqlarında daş-qaşlı üzüklər
parıldayan yəhudi qol hərəkətləri ilə qonaqlara nəyisə başa salmağa çalışır, səsini
qaldırırdı ki, ətrafdakıların nəzər-diqqətini cəlb eləsin.
Dorian Qrey qocaya daha çox nifrət bəsləməyə başladı; ona elə gəldi ki, qoca Miranda
üçün gəlib, lakin Kalibanla rastlaşıb. Lakin bu qoca yəhudi Lord Henrinin deyəsən
xoşuna gəlmişdi; hər halda, Lord Henri bunu dilinə gətirdi və istədi ki, qocanın əlini
sıxsın. O, qoca ilə tanış olmağına şad olduğunu bildirdi və qeyd etdi ki, o, dahi bir
sənətkara, şairə sevgi ucbatından iflas olan və həqiqi istedadları üzə çıxaran bir adamla
qürur duyur. Holvard parterdə oturan tamaşaçıları seyr edirdi.
İçəridə boğucu, kəsif bir bürkü vardı; iri çilçılarağın işıqları nəhəng günəşin sarı
şəfəqlərini xatırladırdı. Qalyorkada cavan oğlan və qızlar paltolarını çıxarıb baryerin
üstünə qoymuşdular. Onlar bir-biri ilə zal boyu danışır, yanlarında oturan zövqsüz
geyinmiş gənc qızlara portağal təklif edir, ucadan gülürdülər. Parterdə oturan bəzi
qadınlar isə lap qaqqıldaşırdılar. Onların cingiltili səsləri adamın qulağını deşirdi.
Bufetdən butulka qapaqlarının taqqıltıları gəlirdi.
Lord Henri dedi:
– Və belə bir yerdə siz öz ilahənizi tapdınız, hə?
– Bəli!- Dorian Qrey cavab verdi. - Mən onu burada tapdım və o, ölümə məhkum adi
adamlar arasında İlahədir! O oynayanda siz hər şeyi unudursunuz! Baxın, bu adi, kobud
adamlar, vulqar maneralı və eybəcər sifətli insanlar o qız səhnədə görünəndən sonra
tamam dəyişirlər. Onlar oturub nəfəslərini belə çəkmirlər, baxırlar; onlar gah ağlayır, gah
gülürlər, yalnız o qızın oynadığı rolun sayəsində. Sibil onların bütün hisslərini səhnədən
idarə edir, qız sanki skripka kimidi, onlara ruh verir, ilham verir; bax, o zaman mən hiss
edirəm ki, bu adamlar da mənim qanımdandır; biz hamımız eyni ətdən və qandan
ibarətik.
– Eyni ətdən və qandan? Yox, bu ola bilməz!-Lord Henri etiraz etdi və binoklla
qalyorkada duran adamlara tərəf baxmağa başladı.
– Dorian, ona fikir vermə,- rəssam dedi.- Nə demək istədiyini mən başa düşdüm və mən
o qıza da inanıram. Sənin sevdiyin hər kəs, təbii ki, gözəl olmalıdır və əlbəttə ki,
adamlara təsir edə bilən qızın ürəyi də gözəl və nəcib olur. Gənc nəsli nəcibləşdirmək özü
də az iş deyil. Əgər sizin sevdiyiniz qız tamaşaçıların qəlbini riqqətə gətirə bilirsə, əgər o
qız ürəklərində çirkab və yaramazlıq gəzdirən adamları xeyirxah hisslərə sövq edirsə,
əgər onları xudbinlikdən və eqoizmdən uzaq olmağa və özgənin kədərinə məlhəm olmağa
səsləyirsə, o qız sizin məhəbbətinizə layiqdir; dünya onun qarşısında səcdə qılmalıdır!
Onunla evlənməyə dəyər. Sözün düzü, əvvəlcə belə fikiləşmirdim, amma indi mən bu
izdivacı məqbul sayıram. Sibil Veyni sizin üçün Allahlar yaradıb. Həyat onsuz sizə
yarımçıq görünər.
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– Təşəkkür edirəm, Bazil,- Dorian Qrey dostunun əlini sıxaraq dilləndi.- Bilirdim ki,
məni başa düşəcəksiniz. Harri o qədər yaramazdır ki, məni qorxudur. Hə, bu da orkestr...
Bu orkestr tamam cındır bir şeydir, amma cəmi beşcə dəqiqə çalır. Sonra pərdə açılır və
siz həyatımı belə qurban verməyə hazır olduğum o qızı görəcəksiniz...
On beş dəqiqədən sonra qız gurultulu alqışlar altında səhnəyə çıxdı; o, doğrudan da gözəl
idi, sevimli bir məxluq idi, hətta Lord Henri də belə düşündü. Qızın utancaq çöhrəsi və
ürkək baxışları sanki südəmər ceyranı xatırladırdı. Qız ağzına qədər dolmuş həyəcanlı
tamaşaçı auditoriyasını görəndə yanaqları yüngülcə allandı; o, sanki gümüş güzgüdə əks
olunan qızılgül kölgəsiydi. Sibil bir neçə addım geri çəkildi, dodaqları əsməyə başladı;
Bazil Holvard ayağa qalxıb əl çalmağa başladı. Dorian Qrey elə bil yuxuya getmişdi,
hərəkətsiz oturmuş, gözlərini qıza zilləmişdi. Lord Henri isə binoklu gözlərinə tutub elə
hey təkrar edirdi: “Əla! Çox gözəl!”. Tamaşada Kapulettinin evi göstərilirdi; Romeo
rahib paltarında içəri girir, onunla birlikdə Merkusio və bir neçə dostu da evə daxil
olurlar. Orkestr yenə çaldı, musiqi sədaları ətrafa yayıldı və rəqs başladı. Yöndəmsiz və
nimdaş geyinmiş aktyorlar arasında Sibil Veyn elə bil ayrı aləmdən, uca göylərdən
düşmüş bir varlıq kimi görünürdü. Qız rəqs edərkən onun bütün bədəni yellənirdi, sanki
suyun üzündə gül yırğalanırdı. Sinəsi ağappaq qar kimi zanbağı xatırladır, əlləri isə elə
bil fil sümüyündən yonulmuşdu. Lakin qəribə burasında idi ki, qız elə bil özünü səhnədə
hiss eləmirdi. O, Romeonu görəndə onun üzündə heç bir ifadə, yaxud sevinc hissi
duyulmadı. Elə yalnız Cülyettanın bu sözlərini dilə gətirdi:
“Mərhəmətli rahib, sən öz əllərinə qarşı çox sərtsən - orda yalnız möminlik əməlləri var!
Bu dünyada daha müqəddəs əllər var -sən onlara toxuna bilərsən!”
Qısa dialoq zamanı bu sözlərin ardınca gələn replikalar adama saxta görünürdü. Səs çox
gözəl idi, lakin intonasiya tamam uyğun gəlmirdi. Və bu düzgün olmayan ton şeiri sanki
öldürdü, ifadə olunan hisslər qeyri-səmimi təsir bağışladı.
Dorian Qrey tamaşaya baxdıqca rəngi ağarırdı. O, sarsılmışdı və həyəcanı getdikcə
artırdı. Nə Lord Henri, nə də Bazil ona bir söz demək istəmirdi. Sibil Veyn onlara
tamamilə istedadsız bir aktrisa kimi göründü. Onlar tamam məyus olmuşdular.
Cülyettanı oynayan hər bir aktrisa üçün əsl məhək daşı ikinci hissədəki balkonda olan
səhnədir; onlar bunu dərk edərək ikinci hissəni gözlədilər. Əgər Sibil bu səhnəni də
oynaya bilməsə, deməli, onun heç bir istedadı-filanı yoxdur.

Qız Ay işığında balkonda görünəndə çox füsunkar idi; bunu inkar eləmək olmaz idi.
Lakin qızın oyunu çox pis təsir bağışladı;hətta səhnədə tamaşa davam etdikcə qızın
ifaçılıq məharəti daha da zəifləyirdi. Onun səhnə hərəkətləri qeyri-təbii alınırdı. Sözləri
həddən artıq pafosla ifadə edirdi. Gözəl bir monoloq vardı tamaşada: “mənim üzüm
gecənin zülməti altında gizlənib, lakin o, hələ də xəcalətdən alışıb yanır; çünki bu gecə
sən qulaq asmısan...”
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Bu sözləri Sibil elə tərzdə deyirdi ki, elə bil şagirddir, mətni təzə-təzə öyrənir. Və özü də
ikinci dərəcəli bir müəllim yanında dərs keçib. Balkondan əyilən zaman Sibil aşağıdakı
misraları söylədi: “yox, yox, sən mənim sevincim olsan belə, and içmə! Gecəki
sövdəmizdən sevinmədim mən; bu addım tələsik bir iş oldu, mənim üçün qəfildən. Elə bil
səmada ildırım çaxdı; çaxıb getdi, yox oldu! Ah, mənim sevgilim, gecən xeyrə, əzizim;
qoy bu isti yay nəfəsi sevgimizin qönçəsini oxşasın; o gül açanda biz də yenidən
görüşərik...”
Qız bu misraları elə mexaniki deyirdi ki, sanki onların mənasını bilmirdi, ona çatmırdı.
Bu həyəcan, gərginlik əlaməti deyildi. Əksinə, Sibil, tamamilə özünü ələ almışdı. Bu,
sadəcə çox pis bir ifa idi. Görünür, aktrisa istedadsızdır.
Hətta arxa cərgələrdə oturan kütlə tamaşaya marağını itirdi; hamı səs salmağa, ucadan
danışmağa başladı, fit çalanlar da oldu. Balkonun skamyalarına söykənən yəhudi
menecer ayaqlarını yerə döyür, donquldanır və söyüş söyürdü. Bütün bunlara yalnız Sibil
Veynin özü səhnədə laqeydlik göstərirdi.
İkinci hissə bitəndən sonra zalda səs-küy başladı və Lord Henri ayağa durub paltosunu
geyinərək dedi:
– Qız çox gözəl qızdır, Dorian, amma aktrisa kimi oynaya bilmir. Gəlin gedək!
– Yox, mən axıradək oturacağam, -Dorian kəskin və sərt hərəkətlə etiraz etdi.- Təəssüf
edirəm ki, mənə görə bu axşamı itirdiniz. Hər ikinizdən üzr istəyirəm.
– Əzizim, Miss Veyn, görünür, bu gün xəstədir,- deyə Holvard onun sözünü kəsdi.- Biz
başqa vaxtı gələrik.
– Mən də istərdim ki, belə düşünəm,- Dorian dedi.- Amma görürəm ki, o sadəcə
soyuqluq və laqeydlik göstərir. O, tamam dəyişib. Dünən o, böyük aktrisyadı. Bu gün isə
yalnız ən orta səviyyəli bir ifaçı oldu.
– Sevdiyiniz qadın barədə belə danışmayın, Dorian. Sevgi sənətdən ucada durur.
– Sevgi də, sənət də - ikisi də yalnız təqlid formasıdır,- Lord Henri dedi.- Gəl, Bazil,
gedək. Dorian, sizə də məsləhət görürəm ki, burda qalmayasınız. Pis oyuna baxmaq
ürəyə ziyandır... Və bir də axı siz çətin razı olasız ki, arvadınız aktrisa olsun. Buna görə
də sizin üçün nə fərqi var- o, Cülyettanı necə oynayır? Qız çox sevimlidir. Əgər o, həyatı
da teatr sənəti kimi belə az qanırsa, deməli, onunla yaxınlıq sizə daha çox məmnunluq
gətirəcək. Əsl həqiqətdə isə iki cür insan var ki, onlar maraqlı adamlar hesab olunurlar:
həyat haqqında hər şeyi bilənlər və həyat haqqında heç nə bilməyənlər.... Allah xətrinə,
mənim əzizim, bunu facianə qarşılama! Cavan qalmağın sirri bundadır ki, həyəcandan
qaçasan, nigarançılıqdan uzaqlaşasan. Onlar adamı dəli edir. Gəlin bizimlə gedək kluba!
Biz Sibil Veynin sağlığına içərik, papiros çəkərik! Qız mələkdir, sizə bundan artıq nə
lazımdır ki?
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– Harri, çıxın gedin!- Dorian çımxırdı.- Mən yalqız qalmaq istəyirəm. Bazil, siz də gedə
bilərsiniz. Ah! Görmürsüz, ürəyim partlayır?
Oğlanın yanaqlarından isti göz yaşları axdı. Dodaqları titrədi, lojanın arxasına çəkilərək
divara söykəndi və əlləri ilə üzünü örtdü.
– Gedək, Bazil,- deyə Lord Henri Bazil üçün gözlənilməz olan qəribə bir mülayimliklə
müraciət etdi. Hər ikisi lojanı tərk etdi.
Bir neçə dəqiqədən sonra səhnənin işıqları yandı; pərdə açıldı və üçüncü hissə başladı.
Dorian Qrey lojadakı yerinə qayıtdı. Onun rəngi ağarmışdı; o, təkəbbürlü və laqeyd
görünürdü. Tamaşa davam edirdi; adama elə gəlirdi ki, bunun sonu olmayacaq. Zal,
demək olar ki, yarıyadək boşalmışdı; salonu ağır çəkmə tappıltıları və gülüş səsləri
bürümüşdü. Bu, əməlli-başlı uğursuzluq əlaməti idi. Aktyorlar sonuncu hissəni demək
olar ki, boşalmış auditoriya üçün oynayırdılar. Nəhayət, pərdə istehzalı gülüşlər və
uğultular altında bağlandı.
Tamaşa qurtaran kimi Dorian Qrey səhnənin arxasına yüyürdü. Sibil öz qrim otağında tək
qalmışdı. Onun siması təntənəli görünürdü, gözləri parıldayır, qız sanki günəş kimi işıq
saçırdı. Yarımaçıq qönçə dodaqlarına yalnız onun özünə məlum olan sirli bir təbəssüm
qonmuşdu. Dorian Qrey içəri girəndə qız böyük sevinclə ona baxdı və ucadan qışqırdı:
– Dorian, mən bu axşam çox pis oynadım!
– Elədir, çox pis oynadınız!- deyə Dorian təsdiq etdi və qıza anlaşılmaz bir təəccüblə
baxdı.- Dəhşət idi! Çox pis idi! Siz xəstə-zad deyilsiz ki? Heç bilirsiz bu necə dəhşətli bir
oyun idi? Mən çox iztirab çəkdim! Xəcalət təri tökdüm!
Qız güldü.
– Do-ri-annn,- deyə o, oğlanın adını ahəngli bir səslə uzadaraq (elə bil bal udurdu!) cavab
verdi,- Do-ri-an, siz anlamalıydınız! İndi yəqin ki başa düşdünüz, eləmi?
– Nəyi başa düşdüm axı?- Dorian hirslə soruşdu.
– Mənim bu günkü pis oynumu!... və mən nə üçün bundan sonra həmişə pis
oynayacağam? Mən heç vaxt əvvəlki kimi yaxşı oynamayacağam!
Oğlan çiyinlərini təəccüblə çəkdi.
– Məncə, siz xəstələnibsiz! Əgər özünüzü nasaz hiss edirdinizsə, gərək oynamayaydınız.
Axı özünüzü gülməli vəziyyətə salırsınız! Mənim dostlarım bu oyundan çox darıxdılar.
Elə mən özüm də dilxor oldum.
Sibil elə bil ona qulaq asmırdı; qız sonsuz nəşə içindəydi; onun bütün vücudunu bəxtəvər
bir fərəh bürümüşdü. Qız heyrət içində ucadan dedi:
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– Dorian! Dorian! Mən sizi tanımamışdan qabaq səhnə ilə nəfəs alırdım. Səhnə mənim
həyatım idi; mənə elə gəlirdi ki, teatr mənim əsl həyatımdır! Bir gün Rozalind olurdum,
bir gün Porsiya olurdum. Beatriçenin sevinci mənim sevincim idi, Kordelianın kədəri
mənimki olurdu. Mən hər şeyə və hər kəsə inanırdım. Mənimlə birgə səhnədə oynayan
sadə aktyorlara Allah kimi baxırdım. Rəngarəng səhnələr mənim dünyam idi. Mən
kölgələrdən savayı heç nə görmürdüm və onları da real həyat kimi qəbul edirdim. Amma
sən... sən gələndən sonra.... ah! Mənim məhəbbətim! Mənim füsunkar sevgim!- sən
mənim qəlbimi məhbəsdən azad etdin! Sən mənə əsl həyatın nə demək olduğunu
anlatdın! Və bu axşam həyatımda ilk dəfə olaraq mənim gözlərim açıldı; mən səhnədə
məni əhatə edən zahiri parıltını, saxtalığı, mənasızlığı və cəfəngi görüb duydum; bu
axşam ilk dəfə olaraq anladım ki, Romeo qocadır, yaramazdır, qrimlənib; və bağçadakı o
Ay işığı da həqiqi Ay işığı deyil, bağça özü də yalançı bağçadır, sadəcə miskin bir
dekordur; və o sözlər ki, mən ifa edirdim, mənə qeyri-təbii göründü! Onlar mənim həqiqi
sözlərim deyildi; qəlbimdən gələn səslər də deyildi. Mən yalnız sənə görə anladım ki,
həyatda sənətdən də ali bir şey varmış! Mən əsl sevginin nə demək olduğunu anladım!
Sənət sevginin yalnız solğun əksiymiş! Ah, mənim sevincim! Mənim Gözəl Şahzadəm!
Mən kölgələr arasında yaşamaqdan yorulmuşam! Sən mənə dünyanın bütün sənətlərindən
daha qiymətlisən! O səhnədə məni əhatə edən marionetklalar nəyimə lazımdır, hə? Bu
gün teatra gələndə heç özüm də başa düşə bilmədim ki, mənə nə olub! Niyə hər şey
gözümə yad göründü?! Düşünürdüm ki, bu gün əla oynayacağam! Lakin birdən anladım
ki, məndə heç nə alınmır! Qəflətən başa düşdüm ki, qeyri-təbii ola bilmirəm, buna görə
ürəyimdə sevindim, çox sevindim! Mən zalda səs-küy eşidirdim, buna yalnız gülürdüm!
Axı orda oturan adamlar bizim sevgimiz barədə nə bilirlər? Dorian, məni burdan apar!
Gəl o yerə gedək ki, orda heç kəs olmasın, bizdən başqa! Mən indi teatra nifrət edirəm!
Mən səhnədə yaşamadığım, duymadığım sevgi-məhəbbət səhnəsinii oynaya bilərdim;
lakin indi bunu edə bilmirəm, çünki real həyatda əsl sevgi atəşində yanıram! Ah, Dorain,
Dorian, sən məni başa düşürsənmi? Axı indi mənim sevən bir qadın rolunda oynamağım
təhrif olardı, sayğısızlıq kimi qəbul olunardı! Bax, mən bunu məhz sənə görə anladım!
Dorian özünü divanın üstünə atdı və üzünü yana çevirdi.
– Siz mənim sevgimi öldürdünüz!- deyə pıçıldadı.
Qız heyrət içində güldü. Oğlan susdu. Qız ona yaxınlaşdı, körpə barmaqlarını oğlanın
saçlarına toxundurdu. Sonra diz çöküb dodaqlarını oğlanın əllərinə toxundurdu. Oğlan
əllərini çəkdi və birdən canında gizilti duydu; sonra divandan qalxıb qapıya sarı yeridi.
– Bəli, - Dorian çımxırdı,- siz mənim məhəbbətimi öldürdünüz! Bundan əvvəl siz mənim
xəyallarımı qanadlandırırdınız! İndi siz məndə heç bir maraq belə oyatmırsınız! Mən sizə
laqeydəm! Mən sizi sevirdim! Çünki siz çox gözəl oynayırdınız! Sizin istedadınız vardı,
mən sizdə böyük bir aktyor sənətkarlığı görürdüm! Siz böyük şairlərin arzularını həyata
keçirirdiniz; sənətin kölgə və ilğımlarına canlı forma və məzmun verirdiniz! İndi isə
bütün bunlar bitdi! Siz indi mənim üçün mənasız və dayaz bir qadın kimisiniz! Aman
Allah, mən necə də axmaq olmuşam! Sizə olan sevgim necə də sərsəmlik imiş! İndi siz
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mənim üçün heç kimsiniz, heç kim! Sizi bir daha görmək belə istəmirəm! Sizi heç
xatırlamayacağam da, adınızı belə dilimə gətirməyəcəm! Siz heç təsəvvürünüzə belə
gətirmirsiz ki, mənim üçün nə demək idiniz! İlahi! Mən sizə necə iftixarla baxırdım!
Aman Allah! Yox, yox… mən bu barədə düşünmək belə istəmirəm!.. Kaş heç sizi
görməyəydim! Siz mənim bütün gözəl duyğularımı məhv elədiniz! Siz sevgi barədə nə
bilirsiz axı?! Heç nə! Əgər sevginin aktyorluq sənətinizi öldürdüyünü deyirsinizsə, onda
əsl sevgi haqqında heç nə bilmirsiz, heç nə! Sənətsiz siz heç kimsiniz, heç kim! Mən sizi
böyük aktrisa, gözəl sənətkar, məşhur etmək istəyirdim! Bütün dünya sizə qibtə edəcəkdi,
sizə baş əyəcəkdi və siz mənim familiyamı daşıyacaqdınız! Bəs indi kimsiniz? Zahiri
gözəlliyi olan üçüncü dərəcəli bir aktrisa, vəssalam!
Sibilin rəngi ağarmışdı, qız əsirdi; o, əllərini bir-birinə sıxıb güclə danışırdı, sözlər onun
boğazında ilişib qalmışdı, kəkələyirdi:
– Do-ri-an, siz zarafat edirsiz, eləmi? Siz mənimlə oynayırsınız…
– Oynayıram? Mən oynamağı sizin öhdənizə buraxıram! Siz bunu daha yaxşı
bacarırsınız…- oğlan acı-acı etiraz elədi.
Qız ayağa qalxdı; sanki qəlbinə iri bir daş bağladılar, üzünə ağrılı bir kədər qondu və o,
əlini Dorianın çiyninə qoyub onun gözlərinin içinə baxdı. Oğlan qızı itələdi və bağırdı:
– Mənə toxunmayın!
Qız astadan inildədi və özünü ləçəkləri didilmiş gül kimi oğlanın ayaqları altına atdı.
Pıçıltıyla yalvarmağa başladı:
– Dorian, Dorain, noolar, məni atmayın! Çox üzr istəyirəm bu günkü oynuma görə! Mən
yalnız sizing barənizdə düşünürdüm! Amma mən bundan sonra yaxşı oynamağa
çalışacağam…Sevgi qəflətən qapımı döydü. Mən yenə çalışaram…Əlbəttə, yəqin ki, siz
məni öpməsəydiniz, mən heç sevginin nə olduğunu da bilməzdim…Əzizim, məni bir də
öpün! Getməyin, mən buna dözə bilmərəm! Ah, aman allah, məni tərk etməyin! Mənim
qardaşım… Ah, o bu barədə heç düşünmür də… o, zarafat edirdi…Ah! Doğrudanmı, siz
məni bağışlaya bilmirsiniz? Mən söz verirəm ki, bundan sonra daha çox məşq edib yaxşı
oynayacağam! Mənə bu qədər amansız olmayın! Mən sizə dünyam qədər sevirəm! Axı
mən sadəcə bir dəfə sizi qane etmədim… bircə dəfə… Əlbəttə, siz düz deyirsiniz,
Dorian… Mən gərək unutmayaydım ki, aktrisayam. Bu axmaqlıq idi; lakin mən özümlə
bacara bilmədim. Məni tərk eləməyin! Dorain, getməyin!
Qız göz yaşları içində döşəməyə sərildi; elə bil yaralanmış quş idi, yerə düşmüşdü.
Dorian Qrey isə gözəl gözlərini qıza dikmişdi, təkəbbürlü istehza ilə dodaqlarını
tərpədirdi. Adətən sevilən, sonra da atılan adamların iztirabları hansısa gülünc bir şey
təsiri bağışlayır. Və Sibil Veynin hərəkəti də Doriana mənasız melodramatik bir davranış
kimi göründü və qızın göz yaşları və hönkürtüsü onu daha da qıcıqlandırdı.
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– Yaxşı, mən gedirəm,- nəhayət, oğlan sakitcə və uca səslə dilləndi.- Daş ürəkli adam
olmaq istəməzdim, lakin mən sizinlə bir daha görüşə bilmərəm. Siz məni peşiman
etdiniz…
Qız səssizcə göz yaşı tökür, susurdu; o, sürünərək oğlana bir qədər də yaxınlaşdı. Onun
balaca əlləri kor kimi irəli uzanıb sanki oğlanı axtarırdı; lakin Dorian üzünü çevirib
otaqdan çıxdı. Bir azdan oğlan artıq teatr binasından aralanmışdı.
Dorian hara getdiyini dəqiq bilmirdi. Sonralar dumanlı şəkildə yadına düşəcəkdi ki, o,
teatrdan çıxıb yarımqaranlıq küçələrlə miskin görkəmli evlərin yanından ötmüş, zülmət
qaranlığın qoynuna aldığı hündür alaqapılardan keçib getmişdi; yüngül əxlaqlı qadınlar
boğuq səslə, sərt gülüşlərlə onu arxadan çağırmışdı. Yanından səntirləyə-səntirləyə yekə
meymunlara bənzəyən sərxoşlar söyüş söyə-söyə, ya da donquldana-donquldana ötüb
keçmişdilər. Dorian evlərin kandarında boynunu bükən donuq baxışlı səfil uşaqları
görmüş, qaranlıq həyətlərdən gələn cingiltili qışqırıq və söyüşlər eşitmişdi.
Dan yeri söküləndə o, Kovent Qardenə çatmışdı. Hava açılmaq üzrəydi; sanki yerin başı
üstünü ağarmış alovlu göy üzü almışdı; səma mirvari dənəsi kimi parıldayırdı. Kimsəsiz
küçələrdə yavaş-yavaş zanbaqlarla dolu olan yük arabaları görünürdü. Hava güllərin ağır
ətrinə bürünmüşdü və bu güllərin gözəlliyi onun qəlbinin ağrısını bir qədər azaldırdı.
Dorian bazara girdi, yük arabalarını boşaldan adamlara tamaşa etdi; yükdaşıyanlardan
biri ona albalı verdi, Dorian təşəkkür etdi və sonra təəccüb içində özünə sual verdi ki,
görəsən, nə üçün yediyi albalıya görə yükdaşıyan ondan pul almadı. Albalılar gecənin
yarısı dərilmişdi və hələ də aylı gecənin sərinliyi onların üstündə hopub qalmışdı.
Dorianın yanından əllərində zolaqlı zanbaq, sarı və qırmızı qızılgül səbətləri tutmuş
oğlanlar qalaq-qalaq yığılmış zərif tərəvəz topaları arasından dəstə-dəstə ötüb keçirdilər;
binalara yapışıq sütunlu eyvanların altında üstü-başı tökülmüş, sir-sifətləri günəşdən
yanmış və başı qırxılmış qız uşaqları veyillənirdilər; onlardan bir qrupu isə Meydandakı
kafenin qapısı önündə durub boynunu bükmüşdü. Ağır yük atları sürüşür, ayaqlarını yerə
döyəcləyir, bellərindəki yəhərlərini və yüklərini cingildədirdilər. Yükdaşıyanlardan bəzisi
başını kisə topalarının üstünə qoyub mürgü vururdu. Sinəsi rəngli, çəhrayı ayaqlı
göyərçinlər ətrafda dolanır, yerə düşmüş taxıl dənələrini dimdikləyirdilər.
Nəhayət, Dorian arabaçılardan birini çağırdı və evə yollandı. Bir azdan o, artıq evinin
qapısı ağzındaydı; o, sükuta qərq olmuş həyətlərə, meydana, daha sonra isə pəncərələri
kip bağlanmış evlərə baxdı. Göy üzü tərtəmiz idi; evlərin damları gümüş kimi
parıldayırdı; qonşu evin bacasından tüstü qalxır, sədəfli havada tutqun lent kimi
burulurdu.
Hansısa Dojun qondolasından gətirilmiş zərli, iri Venetsiya fənərlərinin işıqları palıd
panelli geniş hollun girəcəyindən görünür, tavandan asılmış qazla dolu üç jiklyör
közərirdi: jiklyorlar ağ alovun dairəyə aldığı mavi nazik ləçəklər kimi sayrışırdılar.
Dorian onları üfürdü, şlyapasını və plaşını stolun üstünə tulladı; kitabxanadan keçib
birinci mərtəbədə yerləşən iri yataq otağının qapısını açdı; o, buranı bu yaxında öz
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zövqünə uyğun yenidən qurmuş, daha dəbdəbəli etmiş, İntibah dövrünün nadir divar
xalçaları ilə bəzəmişdi; Dorian bu xalçaları Selbi Royaldakı evinin çardağından tapıb
çıxarmışdı. Yataq otağının qapısını açarkən gözü Bazil Holvardın çəkdiyi portretinə
sataşdı. Dorian diksindi və geri çəkildi; sanki nədənsə heyrətə gəldi, sonra otağa girdi.
Lakin yaxasına taxdığı qönçəli sancağı çıxarıb dayandı; o, bir anlıq qərarsız vəziyyətdə
durdu, görünür, onu nəsə karıxdırmış, təşvişə salmışdı. Nəhayət, o, geriyə, kitabxanaya
qayıtdı və öz portretinə yaxınlaşaraq ona xeyli diqqətlə baxdı. Pəncərənin sarı ipək
pərdələrinin kölgəsi altında və otağa düşən zəif işıqda portretdəki şəklin sifəti ona bir
qədər qəribə göründü; sanki şəklin üzü dəyişmiş, cizgilər fərqli görünürdü; ağız
büküşlərində qəddarlıq duyulurdu. Necə də qəribədir!
O, dönüb pəncərə qabağına gəldi; pərdələri araladı. Sübh şəfəqləri otağı işıqlatdı və küncbucaqda gəzən qəmli kölgələri süpürüb apardı. Lakin portretin sifət cizgilərində nəsə
qəribə bir dəyişiklik əmələ gəlmişdi; o, açıq-aşkar görünürdü. Gün şüalarının işığında o,
lap aydın gördü ki, ağız cizgilərində amansız büküşlər yaranıb və hətta bundan dərhal
sonra Dorian güzgüdə özünə sanki cinayət törətmiş bir adam kimi baxdı. O, səksəndi;
tələsik stolun üstündəki fil sümüyündən olan və mələklərin təsvirləri ilə bəzədilmiş
çərçivəli dairəvi əl güzgüsünü (bu güzgü Lord Henrinin ona verdiyi çoxsaylı
hədiyyələrdən biri idi) götürdü, özünə baxdı. Axı, onun dodaqlarında portretdəki kimi
büküşlər yoxdu! Bu, nə olan şeydir?
Dorian gözlərini ovuşdurdu; portretə daha da yaxın gəldi, yenə diqqətlə şəklə baxmağa
başladı. Şübhəsiz, rənglər yerindəydi, şəklin ora-burasını da düzəldib eləməmişdilər.
Lakin üz cizgiləri açıq-aşkar dəyişmişdi. Bu onun əksi deyildi! Onun portreti qorxunc
şəkildə dəyişmişdi!
Dorian kresloya oturub fikrə getdi. Birdən yadına düşdü ki, portret hazır olan gün Bazil
Holvardın studiyasında o, nələri söyləmişdi. Bəli, o, çox gözəl xatırladı; o vaxt Dorian
demişdi ki, çox istəyir ki, özü yox, portret qocalsın; o, özü əbədi gənc qalmaq istəyir.
Qoy onun gözəlliyi itib getməsin, saralıb - solmasın; əvəzində, bütün ağrı-acılar, həzz və
iztirablar, günahlar portretin sifətində əks olunsun! Bəli, o, bunu istəmişdi, bunu
arzulamışdı! İstəmişdi ki, həyatının bütün iztirab və ağrı izləri yalnız kətan parça
üzərində görünsün; Dorian özü isə, üzündə ilk dəfə dərk etdiyi gənclik çağının əbədi
təravətini, sevinc və fərəhini, zərif əlvanlığını qoruyub saxlaya bilsin. Doğrudanmı onun
istəkləri çin olub? Belə şeylər qeyri-mümkündür! Hətta bu barədə düşünmək belə adama
dəhşətli gəlir! Bununla belə, onun qarşısındakı portretdə dodaqlarının qəddar büküşləri
əmələ gəlib, o bunu görür!

Amansızlıq! Məgər o, amansızlıq edib? Günahkar qızın özü deyilmi? Onun nə günahı var
ki? O, Sibili böyük aktrisa kimi görürdü və buna görə də ona vurulmuşdu. Qız onun
ümidlərini puça çıxartdı, onu peşiman etdi. Qız onun sevgisinə layiq olmayan dəyərsiz
bir adam oldu! Lakin Dorian bu dəqiqələrdə qızın onun ayaqlarına düşüb uşaq kimi
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ağladığını, ona yalvardığını xatırladı; yadına düşdü ki, o, Dorian, çox sərt bir qəddarlıq
göstərdi, qızı laqeydliklə seyr etdi. Görəsən nə üçün belə etdi? Axı niyə onun ürəyi
birdən-birə daşa döndü? Axı o da əzab çəkmişdi?! Tamaşa vaxtı, o dəhşətli üç saatı kim
yaşamışdı? Dorian! O ağrılı və iztirablı saatlar ona bir əsr kimi görünmüşdü; o, bu
əzabları yaşamışdı! Axı hər halda, onun həyatı da qızın həyatı kimi qiymətlidir,
dəyərlidir?! O, Sibilə əbədi yara vurdu, axı qız da Dorianı saatlarla incitmiş, onu peşiman
etmişdi!? Qadınlar kişilərə nisbətən dərdi, ağrı-acını yüngül keçirirlər; onlar yaranışdan
belədir! Qadınlar yalnız hisslərlə yaşayır, emosiyalara üstünlük verirlər! Qadınlar öz
məşuqlarını da ona görə əldə saxlayırlar ki, öz emosiyalarını onların üstünə tökə bilsinlər.
Bunu Lord Henri demişdi ona; Lord Henri görünür qadınları yaxşı tanıyır. Bəs Sibil
Veyn nə üçün onu bu qədər narahat edir, hə? O qız Dorian üçün daha heç kmdir, heç
kim!
Bəs bu portret necə olsun? Bu nə məsələdir belə? Bu portret onun həyatının gizlinlərini
özündə saxlayır; bu portret onun taleyidir. Portret ona sevməyi öyrətmişdi - öz
gözəlliyinə vurulmağı anlatmışdı. Doğrudanmı bu portret ona özünə, öz gözəlliyinə,
qəlbinə nifrət bəsləməyi də öyrədəcək? Bu kətan parçadakı o portretə Dorian bundan
sonra necə baxacaq, hə?
Yox! Bu, olsa-olsa, qəlb çırpıntılarının törətdiyi aldadıcı hisslərdir! O, dəhşətli bir gecə
yaşamışdı! Onun beynində qəflətən sirli qırmızı ləkə yaranmışdı - bu adamı dəli edər!
Şəkil heç dəyişməmişdi! Bu barədə düşünmək sadəcə dəlilik əlamətidir!
Lakin portretdəki adam şəkli ona istehzayla baxırdı; şəklin füsunkar üzünə qəddar bir
təbəssüm qonmuşdu. Onun qızılı saçlarını səhər günəşinin şəfəqləri yalayırdı. Mavi
gözləri canlı Dorianın baxışları ilə toqquşdu. Dorianın qəlbində hədsiz bir mərhəmət
oyandı; bu şəfqət özünə qarşı deyildi, portretdəki əksinə qarşı idi! Portretdəki adam
dəyişmişdi və görünür, bundan sonra daha çox dəyişəcəkdi! Onun qızılı qıvrım saçları
bozarıb çallaşacaq. Qırmızı və ağ qızılgüllər saralıb solacaq. Dorianın işlətdiyi hər bir
günah bir ləkə kimi portretin üzünə vurulacaq və onun portret gözəlliyi beləcə korlanıb
məhv olacaq...
Lakin o, bir daha günah işlətməyəcək! Portret dəyişsin, ya heç dəyişməsin, dəxli yoxdu bütün hallarda bu portret onun vicdanı olaraq qalacaq! Bu gündən etibarən yoldan
çıxmayacaq, nəfsini boğacaq! O, bir daha Lord Henrini görməyəcək! Onunla
görüşməyəcək! Hər halda, onun incə zəhər kimi təhlükəli nəzəriyyələrinə qulaq
asmayacaq! Bazilin bağında Henrini dinləyəndən sonra Dorian yoldan çıxdı; onda qeyrimümkün şeylər üçün ehtiraslı meyllər oyandı.
Dorian Sibil Veynin yanına qayıtmaq qərarına gəldi; o, gedib günahlarını yuyacaq!
Onunla evlənəcək, Sibili yenidən sevməyə çalışacaq! Bəli, bu, onun borcudur! Qız
görünür, ondan daha çox iztirab çəkib. Yazıq qızcığaz! Dorian nə qədər axmaq və
amansız olub ona qarşı! Onun qıza olan məhəbbəti mütləq qayıtmalıdır! Onlar birlikdə
xoşbəxt olacaqlar. Onun Sibillə birgə həyatı təmiz və gözəl olacaq!
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Dorian yerindən qalxdı; qarşısındakı portretə əsə-əsə bir də baxdı.
– Necə qorxuncdur, aman Allah!- deyə donquldanaraq pəncərəyə tərəf gedib onu açdı.
Dorian yaşıl çəmənli bağçaya çıxdı, dərindən nəfəs alaraq təmiz sübh havasını uddu; bu
sübh havası sanki başındakı qara-qura fikirləri də çıxarıb atdı; o, yalnız Sibil barədə
düşünməyə başladı. Onun əvvəlki məhəbbətinin məsum əks-sədası qəlbinə qayıtdı;
Dorian qızın adını çəkdi, qəlbində Sibili təkrar-təkrar səslədi. Şeh basmış bağçada
civildəşən quşlar sanki Sibil barədə gül-çiçəyə nəsə oxuyurdular.

Səkkizinci fəsil

Dorian yuxudan duranda günortadan xeyli keçmişdi. Xidmətçisi bu müddət ərzində bir
neçə dəfə ayaqları ucunda onun yataq otağına girmiş, cavan sahibinin oyanıboyanmadığını yoxlamaq istəmişdi; o, sahibinin bu qədər yatmasına təəccüb eləmişdi.
Nəhayət, yataq otağından zəng gəldi; Viktor, əlində çay sinisi, ehtiyatla içəri girdi; köhnə
balaca Çin sinisində çay fincanından savayı bir yığın məktub da vardı. Xidmətçi üç
hündür pəncərəni örtən işıltılı yaşıl ipək pərdələri araladı. Gülümsəyərək dedi:
– Müsyö, siz bu gün bərk yatmısınız…
– Saat neçədir, Viktor?- Dorian Qrey yuxulu-yuxulu soruşdu.
– İkiyə on beş dəqiqə işləyib, Müsyö!
– Yaman yatıb qalmışam!- deyə Dorian ağır-ağır durub çarpayıda oturdu, çaydan bir-iki
qurtum vurdu, sonra məktubları eşələməyə başladı. Məktublardan biri Lord Henridən
gəlmişdi, özü də bu gün səhər onu əllə gətirib təhvil vermişdilər. Dorian bir anlıq
tərəddüd elədi, sonra məktubu kənara itələdi. O biri məktubları ötəri nəzərdən keçirdi;
həmişəki kimi onu nahara dəvət edirdilər - müxtəlif dəvətnamələr, vizit kartları, rəsm
sərgilərinin açılışı, xeyriyyə konsertləri və sair və ilaxır... Bütün bu korrespondensiyalar mövsümün ən qızğın çağında kübar bir cavan adama gələn adi göndərişlər idi.
Məktubların arasında kifayət qədər yüksək məbləğdə bir hesab qaiməsi də vardı- bu, XV
Lüdovik üslublu gümüş tualet ləvazimatlarına görə idi ki, bunu da Dorian öz
qəyyumlarına göndərməyə cəsarət etməmişdi; onlar tamamilə köhnə düşüncəli adamlar
idi və başa düşmürdülər ki, bizim dövrdə insana yalnız lazımsız şeylər lazım olur;
məktublar arasında Cermin küçəsindəki sələmçilərdən də bir neçəsi vardı və onlar
nəzakətli bir dillə təklif edirdilər ki, hər hansı bir tələb olarsa, çox aşağı faizlərlə ssuda
verməyə hazırdırlar.
On dəqiqədən sonra Dorian durub ipək kaşmir xalatını geyindi və ornamentli daşlarla
döşənmiş vanna otağına girdi. Uzun yuxudan sonra sərin su vannası onun ruhunu təzələdi
və vannadan çıxanda Dorianın əhvalı yaxşılaşdı; gecəki olaylar sanki unuduldu.
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Yaddaşında dünənki gecənin yalnız xırda-mırda detalları oyanırdı: o, hansısa dramda
iştirak edibmiş! Lakin bütün bunlar ona dumanlı bir yuxu kimi gəlirdi.
Dorian geyinib kitabxanaya düşdü və açıq pəncərəyə yaxın dairəvi balaca stolda onun
üçün düzəldilmiş yüngül Fransız səhər yeməyi süfrəsi arxasında oturdu. Gözəl bir gün
idi. Mülayim havadan ətir qoxusu gəlirdi. Otağa arı girdi və vızıldaya-vızıldaya Dorianın
stolunun üstündəki Çin vazasına qoyulmuş sarı qızılgüllərin başına fırlanmağa başladı.
Dorianın üzünə məmnun bir bəxtəvərlik qonmuşdu.
Birdən onun nəzərləri portretin qarşısında qoyduğu ekrana sataşdı və o, diksindi.
– Müsyö, sizə soyuq deyil ki?- deyə bu an ona omlet gətirən xidmətçisi soruşdu.- Bəlkə
pəncərəni örtüm?
Dorian başını buladı, dedi:
– Yox, soyuq deyil!
Doğrudanmı bütün bunlar olmuşdu? Yəni portret dəyişmişdimi? Bəlkə bu, onun
korlanmış təxəyyülünün nəticəsi idi? Onu qara basmışdı və ya portretin fərəhli təbəssümü
əvəzinə onun gözünə bəlkə də idbar sima görünmüşdü? Axı kətan parça üzərinə həkk
olunan rənglər necə dəyişə bilər? Absurddur! Bir gün Bazilə bunları deyəcək! Yəqin o da
Dorianla məzələnəcək, bəs deyincə güləcək ona!
Amma yox! Bütün ötənlər ona elə bil canlı kimi görünür! O, portretin qəddar sifətini
əvvəlcə qaranlıqda, sonra da gün işığında görmüşdü! Ağzının ətrafındakı büküşləri də!
İndi isə o, səbirsizliklə xidmətçinin otaqdan çıxmasını gözləyirdi; o, əmin idi ki, tək qalan
kimi, dözməyəcək, ekranı portretin qabağından götürüb ona baxmaq istəyəcək. Dorian
həqiqəti öyrənməkdən qorxurdu.
Xidmətçi siqaret və kofe gətirdi, sonra otaqdan çıxmaq istədi; Dorianın ürəyindən dəli bir
istək keçdi; o, xidmətçiyə demək istəyirdi ki, otaqda qalsın, çıxmasın. Lakin xidmətçi
qapını örtüb gedəndən sonra Dorian zəngi basdı, onu geri çağırdı. Viktor müntəzir durdu
və sahibinin əmrlərini gözləməyə başladı. Dorain xidmətçiyə dedi:
– Mən evdə yoxam, Viktor!- Dorian dərindən bir ah çəkdi, Viktor təzim edib çıxdı.
Dorian süfrə arxasından durub bir siqaret yandırdı; ekranla üzbəüz taxtın üstündə yerini
rahatladı. Ekran qədimiydi, basmanaxışlı qızılı İspan dərisindən idi; üstünə X1V Lüdovik
üslubunda əlvan bəzəklər vurulmuşdu. O, gözlərini ekrana zilləmişdi, öz-özündən
soruşurdu ki, görəsən, bu ekran parça nə vaxtsa insan həyatının sirrinin üstünü, bax, belə
örtübmü?
Hə, o, indi neyləməlidir, ekranı portretin qabağından kənara çəksinmi? Bəlkə yaxşısı
budur. belə qalsın? Bunu öyrənməyin nə mənası var axı? Həqiqətən portret dəyişibsə,
onda dəhşət olacaq! Yox, dəyişməyibsə, onda niyə narahat olur? Birdən kimsə təsadüfən
portretə baxıb görsə ki, ordakı şəklin cizgiləri dəhşətli dərəcədə dəyişib, onda necə olsun?
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Birdən Bazil Holvard gəlib öz əsərinə baxmaq istədi, o, nə deyəcək? Bazil mütləq ona
baxmaq istəyəcək. Yox! Dorian gərək portretə baxsın, ekranı onun qabağından çəkib
götürsün! Və bunu dərhal etmək lazımdır! Naməlum şeydən ötrü iztirab çəkməkdən pis
şey yoxdu!
Dorian durub hər iki qapını bağladı. O, istəyirdi ki, öz portretinin eyiblərini yalnız özü
görsün! Beləliklə, o, ekranı portretin qabağından kənara çəkdi və öz portreti ilə üzbəüz
qaldı. Bəli, bu bir həqiqət idi: portret dəyişmişdi!
Sonralar Dorain tez-tez və hər dəfə də təəccüblə xatırlayacaqdı ki, ilk anlar o portretə,
demək olar ki, obyektiv bir maraqla baxırmış. Belə bir dəyişikliyin baş verməsi ona yuxu
kimi görünürdü; lakin bu, baş vermişdi, yuxu deyildi. Doğrudanmı bu, onun qəlbi ilə
kətan üzərində forma və rənglər yaradan kimyəvi atomlar arasındakı hansısa ağlasığmaz
bir bənzəyişdi? Ola bilərmi ki, bu atomlar kətan üzərində onun qəlbinin səsini əks
etdirsin, yaxud onun yuxularını çin etsin? Bəlkə bu şəkildə ayrı bir sirr, möcüzə və yaxud
dəhşətli, çox qorxunc bir səbəb var? O, titrədi və qorxdu; geriyə, taxta sarı gedib uzandı
və ordan qorxa-qorxa bir daha şəklə baxmağa başladı.
Lakin ona bir şey təsəlli verirdi: portret ona artıq nəyisə öyrətmişdi. Portret ona
öyrətmişdi ki, o, Dorian, Sibil Veynə qarşı amansızlıq edib, qızla ədalətsiz davranıb!
Bunu dərk etməyi öyrətmişdi portret! Sibildən üzr istəmək hələ gec deyil; o, öz səhvini
düzəldə bilər! Sibil onun arvadı olar! Onun uydurma və xudbin sevgisinə qız təsir
göstərər, ona xeyirxah hisslər aşılayar; və Bazil Holvardın çəkdiyi portret isə həyatda
həmişə ona yol göstərər, onu idarə edər: bəzilərini Yaxşılıq, bəzilərini Vicdan, bəzilərini
isə Allah xofu idarə edir! Noolar, onu da Portret idarə edər! Həyatda vicdan əzabına qarşı
narkotiklər mövcuddur; bunlar əxlaqi dəyərləri, tərbiyəni bihuş edən vasitələrdir. Lakin
burda, onun gözləri qarşısında açıq-aşkar görünən pozğunluq rəmzi durub - bu, günahın
əyani nəticəsidir! Bu dəlil - sübut həmişə onun gözləri qarşısında olacaq və ona deyəcək
ki, insan öz qəlbini məhv etməyə qadirdir.
Saat üçü, sonra dördü vurdu; yarım saat da ötdü və Dorian Qrey hələ də yerindən
tərpənmirdi. O, həyatın bütün al-qırmızı saplarını bir yerə yığıb onlardan hansısa bir
naxış hörməyə, azdığı ehtirasların qırmızı labirintində öz yolunu tapmağa çalışırdı. O, nə
etməli, nə düşünməli olduğunu bilmirdi. Nəhayət, yerndən qalxıb stola yaxınlaşdı və
sevdiyi qıza alovlu bir məktub yazdı; məktubda peşiman olduğunu bildirir,
bağışlanmasını yalvarır və özünü axmaq və dəli adlandırırdı. Səhifədən səhifəyə
adladıqca o, daha çox peşimançılıq sözləri yazır və ağrı içində qovrulduğunu deyirdi.
Vicdan əzabında da bir təntənə var. Biz öz-özümüzü günahkar hesab edəndə düşünürük
ki, özgə heç kimin bizi belə günahlandırmağa haqqı yoxdur. Bizim günahlarımızı,
əslində, keşiş yox, etiraflarımız, tövbəmiz bağışlayır. Dorian məktubu yazıb qurtaran
kimi sanki özünü yüngül hiss etdi və ona elə gəldi ki, günahları bağışlanmışdır.
Birdən qapı döyüldü və o, Lord Henrinin səsini eşitdi.
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– Dorian, əzizim, mən sizi görmək istəyirəm, vacib işim var! İcazə verin içəri girim!
Noolub, niyə qapını bağlayıb özünüzə qapanmısınız?
Əvvəlcə cavab vermədi, səssizcə yerində donub qaldı. Qapı fasiləsiz döyülürdü və
Henrinin səsi daha bərkdən gəlirdi. Hə, yaxşı olar ki, Lord Henrini içəri buraxsın və
innən belə başlayacağı yeni həyatı barədə ona danışsın; o, lazım gəlsə Lord Henriylə
dalaşacaq və zərurət yaranarsa, onunla bütün əlaqələri belə kəsəcək.
O, cəld yerindən qalxdı, ekranı tələsik portretin qabağına çəkdi və bundan sonra qapını
açdı. Lord Henri içəri girən kimi gileyini bildirdi:
– Dorian, belə şeylər heç yaxşı deyil! Siz çalışın ki, olub keçən hadisələri
düşünməyəsiniz! Unudun onları getsin!
– Siz Sibil Veyni nəzərdə tutursuz?
– Əlbəttə!- deyə Lord Henri oturub əlcəklərini asta-asta çıxarmağa başladı.Ümumiyyətlə, deyim ki, bir tərəfdən bu heç də yaxşı iş deyil; o biri tərəfdən isə, axı bu,
sizin də günahınız deyil! Deyin görüm, tamaşa qurtarandan sonra siz o qızı gördünüzmü?
– Hə, gördüm...
– Mən elə belə də düşünürdüm. Siz küsüşdünüz, eləmi?
– Mən çox kobudluq etdim, Harri! Hətta ona qarşı çox qəddarlıq etdim! Amma indi
sakitəm. Hətta olanlara görə təəssüf də etmirəm. Bu mənə özümü daha yaxşı tanımaqda
kömək etdi...
– Ah, Dorian, mən buna şadam! Mən qorxurdum ki, siz vicdan əzabı çəkəsiniz və hətta o
gözəl qızılı qıvrım saçlarınızı belə yolasınız!
– Bunları yaşadım,- deyə Dorian başını tərpədərək güldü.- İndi mən özümü daha bəxtiyar
hiss edirəm. Əvvəla, dərk etdim ki, Vicdan nə deməkdir. Bu, heç də sizin mənə dediyiniz
kimi deyil. Bu, bizdə olan ən ilahi bir şeydir! Ona lağ etməyin, Harri, bir daha, hər halda
mənim yanımda, bir daha ona istehza ilə baxmayın! Mən insan olmaq istəyirəm, təmiz
vicdanı olan insan! Mən qəlbimi murdarlamaq istəmirəm!
– Dorian, bu, tərbiyə və əxlaq üçün çox gözəl bir estetik bünövrədir ki! Təbrik edirəm
sizi! Bəs nədən başlamaq istəyirsiz?
– Sibil Veynlə evlənməkdən!
– Sibil Veynlə evlənmək?- Lord Henri ayağa qalxıb ucadan səsləndi və Doriana
təəccüblə baxıb əlavə etdi.- Amma, əziz Dorian...
– Bəli, Harri! Bilirəm nə deyəcəksiniz?.. Nigah barədə nəsə pis bir şey! Lazım deyil,
deməyin! Belə şeylər barədə mənə bir daha heç nə deməyin! İki gün əvvəl Sibilə təklif
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etdim ki, mənə ərə gəlsin. Mən vədimə xilaf çıxmaq istəmirəm. O mənim arvadım
olacaq.
– Sizin arvadınız olacaq? Dorian!... Siz mənim məktubumu almamısız? Bu gün səhər
yazmışam sizə... və mənim xidmətçim onu sizin evinizə gətirib...
– Məktub? Ah... hə, hə, yadıma düşdü... Mən onu hələ oxumamışam, Harri. Qorxurdum
ki, orda mənim xoşlamadığım şeylər ola bilər. Siz öz qəbirüstü yazılarınızla həyatı tikətikə doğrayırsız...
– Onda sizin heç nədən xəbəriniz yoxdu, hə?
– Nə demək istəyirsiz?
Lord Henri otaqda gəzişməyə başladı; sonra Dorian Qreyin yanında oturdu, onun hər iki
əlini ovuclarının içinə aldı, onları bərk-bərk sıxdı.
– Dorian, - Lord Henri pıçıldadı,- mən məktubda.... qorxmayın... yazmışdım ki... hə,
bildirmişdim ki, Sibil Veyn... ölmüşdür...
Oğlandan dəhşətli bir qışqırıq qopdu; o Henrinin əllərini kənara itələyib bağırdı:
– Ölüb? Sibil ölüb?! Yox, ola bilməz! Yalandı! Dəhşətli yalandı! Bunu necə dilinə
gətirirsiniz?
– Bu yalan deyil, Dorian! Həqiqətdir!- Lord Henri dedi.- Bu günkü qəzetlərin hamısı
yazıb! Sizə yazmışdım ki, mən gələnə kimi heç bir qəzetə-filana baxmayasınız! Yəqin ki,
istintaq olacaq və mən istəyirəm ki, bu işə siz cəlb olunmayasınız! Parisdə belə hallar
adamı məşhurlaşdırır, amma Londonda insanlarda mövhumatçılıq hələ də qalıb. Burda
gərək öz karyeranı qalmaqalla başlamayasan. Qalmaqallar qocalara aiddir; onlar
diqqətdən kənarda qaldıqları üçün bunu yaradırlar, diqqəti cəlb etsinlər. Ümidvaram ki,
teatrda sizin kim olduğunuzu bilmirdilər. Əgər belədirsə, onda hər şey qaydasındadır,
narahat olmağa dəyməz. Sibilin qrim otağına girəndə sizi kimsə gördümü? Bu, çox vacib
məsələdir...
Dorian bir müddət susdu. O, dəhşətə gəlmişdi və rəngi-ruhu ağappağ ağarmışdı. Nəhayət,
dili topuq vura-vura pıçıldadı:
– Harri, siz... deyəsən... istintaq... dediniz, hə? Bu nə deməkdir? Məgər Sibil.... Ah.....
Harri! Mən buna dözə bilmərəm! Tez olun, danışın! Hər şeyi danışın!
– Dorian, şübhə etmirəm ki, bu, sadəcə bədbəxt bir hadisədir; lakin camaat da gərək belə
düşünə. Danışırlar ki, həmin gecə təxminən birin yarısında qız anasıyla teatr binasını tərk
edərkən, qız deyib ki, qrim otağında nəyisə unudub. Qızı xeyli gözləyiblər, amma o, geri
qayıtmayıb; nəhayət, onu öz qrim otağında döşəmədə sərilmiş vəziyyətdə tapıblar. Qız
səhvən zəhərli bir dərman udub; bu dərmandan adətən qrim üçün istifadə edirmişlər. Mən
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bilmirəm bu nə olan şeydir, lakin onun tərkibində gərək ki, ya sianid turşusu var, ya da ağ
qurğuşun məhlulu... Yəqin, sianid turşusu olub, çünki qız dərhal keçinib...

– Ah!Harri! Harri! Nə dəhşətli xəbərdi!- oğlan inildədi.
– Əlbəttə, faciədi, çox böyük faciədi! Lakin siz gərək özünüzü bu məsələyə qatmayasız!
“Standard” qəzeti yazıb ki, qızın on yeddi yaşı varmış. Amma üzdən ona az yaş vermək
olardı; o, məsum uşaq kimi görünürdü və görünür, elə buna görə də səhnədə təcrübəsiz
idi. Dorian, siz gərək bu faciəni qəlbinizə salmayasınız. Gəlin gedək mənimlə nahar
eləyək, sonra operaya gedərik. Bu gün Patti oxuyur, hamı orda olacaq. Siz mənim
bacımın lojasında otura bilərsiz; operaya onunla bir neçə cazibəli qadın da gələcək.
– Deməli, mən Sibil Veyni öldürdüm!- Dorian Qrey dodaqucu mızıldadı,- Nə fərqi var ki,
elə bil onun balaca boğazını bıçaqla doğramışam; amma mənim bağçamda qızılgüllər
hələ də gözəldilər, buna baxmayaraq, quşlar burada hələ də oxuyur, bəxtəvər-bəxtəvər
oxuyurlar. Lakin mən bu axşam sizinlə nahara, sonra operaya, daha sonra isə harasa şam
yeməyinə gedəcəyəm... Həyat necə də qeyri-adi və faciəlidi! Əgər bütün bunları kitabda
oxusaydım, doğrusu ağlayardım. Amma indi bunlar həyatda baş verir, özü də mənimlə
baş verir; və mən o qədər sarsılmışam ki, heç ağlaya da bilmirəm. Budur, baxın, mənim
sevgi məktubum orda durub; mənim həyatda ilk ehtiraslı sevgi məktubum. Sizə qəribə
gəlmirmi? Mən bu məktubu, ilk sevgi məktubumu ölmüş bir qıza yazmışam?! Maraqlıdır,
mən bilmək istəyirəm: o bənizi solub-saralmış ölülər nə hiss edirlər? Sibil! Sibil hiss
edirmi görəsən? Məni eşidə bilirmi, hiss edə bilirmi, bunlardan xəbəri varmı? Ah, Henri!
Mən onu necə sevirdim?! İndi mənə elə gəlir ki, bu, çoxdan olub, lap çoxdan! O, mənim
üçün hər şey idi, mənim həyatım idi! Sonra bu məşum ölüm gecəsi gəldi! Doğrudanmı
ötən gecə olub? Həmin o məşum gecə - o, səhnədə çox pis oynadı və mənim qəlbim,
demək olar ki, qırıldı... Sonra Sibil mənə hər şeyi izah elədi. Bu elə təsirli, elə həssas idi
ki! Mən isə ona axmaq dedim... Sonra yenə nəsə oldu o gecə...mən onu sizə deyə
bilmərəm. Lakin bu, dəhşət idi... Və mən qərara aldım ki, Sibilin yanına qayıdım... Başa
düşdüm ki, səfeh iş görmüşəm... Budur... o, öldü! Aman Allah! Aman Tanrım! Harri,
mən neyləyəcəm? Siz təsəvvür etmirsiz məni hansı təhlükə gözləyir?! Mən hansı bəlaya
düşmüşəm? İndi məni heç kəs ayaq üstə saxlaya bilməz! Mən yıxılmışam! Sibil məni
saxlaya bilərdi! Sibil özünü öldürməməli idi! Onun buna haqqı yox idi! Bu səfehlik,
axmaq bir addım olub!
– Əzizim Dorian,- deyə Lord Henri portsiqarından papiros çıxarıb cavab verdi,- Qadın
yalnız bir yolla kişini dəyişdirə bilər: onu elə zinhara gətirər ki, o, həyata qarşı bütün
marağını itirər. Siz o qızla evlənsəydiniz, siz də bəbəxt olardınız. Əlbəttə, onunla yaxşı
davranardınız. Sevdiyin adam olanda bu, daha asan olur. Lakin o qız günlərin bir
günündə başa düşəcəkdi ki, siz onu sevmirsiniz. Qadın başa düşəndə ki, onun əri ona
qarşı laqeyddir, dəhşətli dərəcədə zövqsüz olur, başlayır dəbdən düşmüş pal-paltar
geyməyə, yaxud onun çox qəşəng şlyapası peyda olur ki, bunu da ona özgə kişi alır. Bu
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qeyri-bərabər izdivacın sosial həqarət olduğu bir yana dursun, mən onsuz da bunun
əleyhinəydim, çalışırdım ki, bu baş verməsin, mən sizi əmin edirəm ki, bütün hallarda, o
qızla sizin nigahınız uğursuz olacaqdı.
– Məncə, siz düz deyirsiz,- oğlan pıçıldadı və otaqda var-gəl etməyə başladı, sifəti
tamamilə ağarmışdı,- Lakin düşünürdüm ki, mən onunla evlənməliydim. Və əgər bu faciə
bizim evlənməyimizə mane oldusa, bu mənim günahım deyil. Siz deyəsən demişdiniz ki,
yaxşı qərarların başında ağır bədbəxtlik daşı fırlanır; onlar həmişə gec qəbul olunur.
Yəqin mənimki də ona bənzədi...
– Xeyirxah niyyətlər təbii qanunlara qarşı atılan faydasız addımlardır. Onların kökündə
xalis təkəbbür, özündən bədgümanlıq var. Onların nəticəsi sıfıra bərabərdir. Onlar bizə
hərdən sevinc bəxş edir, lakin çox vaxt mənasız, boş duyğular verir və bu duyğular da
yalnız zəif adamlar üçün təsəllidir. Bax belə. Xeyirxah niyyətlər bank çeklərinə bənzəyirbu çekləri o adamlar yazıb verir ki, onların heç cari bank hesabları da yoxdur.
– Harri,- deyə Dorian qorxa-qorxa gəlib Henrinin yanında oturdu,- niyə axı mən
istədiyim kimi əzab çəkə bilmirəm? Doğrudanmı mənim qəlbim yoxdur? Hər halda, mən
belə düşünmürəm. Siz necə fikirləşirsiz?
– Son iki həftədə sizin etdiyiniz çoxsaylı səfeh hərəkətlərdən sonra sizə qəlbsiz insan
demək olmaz, Dorian, - deyə Lord Henri nəvazişlə gülümsündü. Dorain qaşlarını çatdı.
– Bu cür cavab mənim xoşuma gəlmir, Harri,- deyə Dorian etiraz etdi.- Lakin şadam ki,
siz məni qəlbsiz insan hesab etmirsiz. Mən belə bir adam deyiləm, bunu bilirəm. Lakin
hər halda, baş verən bədbəxt hadisə mənə o qədər də təsir etmədi, yəni lazım olduğu
dərəcədə demək istəyirəm. Bu hadisə elə bil mənim üçün bir gözəl pyesin qeyri-adi
sonluğudur; bu pyesdə Yunan faciə janrının ən müdhiş gözəlliyi var; bu faciədə mən də
iştirak edirəm, özü də əhəmiyyətli dərəcədə, lakin bu faciədən mən sağ-salamat
çıxmışam, yaralanmamışam.
– Maraqlı məsələdir, - Lord Henri dedi; qarşısındakı gəncin düşüncəsiz eqoizmi ilə
oynamaq ona ləzzət verirdi.- Çox maraqlı məsələdir, çox! Düşünürəm ki, bunu belə izah
etmək olar: həyatda çox vaxt əsl faciələr elə qeyri-estetik forma alır ki, bizi öz kobud
azğınlığı, son dərəcə məntiqsizliyi və mənasızlığı, zəriflikdən əlamət olmaması ilə
incidir, əzab verir. Onlar bizə vulqar təsiri bağışlayır. Onlar bizə yalnız heyvani hisslər
bəxş edir və biz buna qarşı üsyan edirik. Lakin bəzən də biz həyatda elə dramlarla
qarşılaşırıq ki, orda bədii gözəllik elementlərini görürük. Bu gözəllik həqiqi gözəllikdirsə,
onda hadisələrin dramatizmi bizə təsir edir. Və biz qəflətən görürük ki, artıq aktyorlar
deyil, faciənin tamaşaçısı qismindəyik. Ya da həm aktyoruq, həm də tamaşaçı. Biz
özümüz özümüzü seyr edirik. Və bu mənzərənin son dərəcə qeyri-adiliyi bizi valeh edir.
Bəs indiki halda nə baş verib? Qız sizə görə, sizi sevdiyi üçün özünə qəsd edib. Təəssüf
ki, mənim həyatımda belə bir hadisə baş verməyib. Versəydi, mən onda məhəbbətə
inanardım və o qızın qarşısında daim baş əyərdim. Lakin məni sevənlərin hamısı - onlar o
qədər də çox olmayıb, amma olub - inadla yaşamış, hətta mən onları və onlar məni
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atandan sonra da uzun illər yaşamışlar. Bu qadınlar kökəlmişdilər, darıxdırıcı və
dözülməz olmuşdular. Mən onlarla görüşəndə onlar dərhal xatirələri dilə gətirirlər. Ah,
bu qadın yaddaşı! Dəhşətli qadın yaddaşı! Belə də cəza olar!? Onları gör necə ətalət, ruhi
durğunluq bürüyüb! İnsan gərək özünü həyatın rəngləri altında gizlətsin, onun detallarını
heç vaxt xatırlamasın. Təfərrüatlar həmişə bayağı olur.
– Mən bağçada lalə əkməli olacağam, - deyə Dorian ah çəkdi.
– Buna ehtiyac yoxdu,- Lord Henri etiraz elədi,- Həyatda bizim üçün hər zaman hazır
lalələr var; əlbəttə, biz uzun zaman unuda bilmirik. Mən nə vaxtsa bütün mövsüm ərzində
yaxama bənövşə taxdım; bu, ölmək istəməyən sevgi üçün yas saxlamaq nişanəsi idi.
Lakin axır ki, o sevgi öldü. Yadıma gəlmir ki, onu nə öldürdü. Görünür, bu, o qadının
mənə vədi idi: mənim üçün bütün həyatını qurban verməyə hazır olduğunu demişdi. Bu
həmişə dəhşətli an olur; o, insana əbədiyyətdən qorxmaq hissini təlqin edir. Beləliklə,
təsəvvür edin ki, ötən həftə, Ledi Hampşirgildə gördüm ki, həmin xanım mənimlə yanaşı
oturub; və o qadın, nəyin bahasına olur-olsun hər şeyi təzədən başlamaq istəyirdi;
keçmişi eşələyib qurdalayır, gələcək üçün yolu təmizləməyə çalışırdı. Mən bu sevgi
romanımı gül kolları altında basdırmışam. Amma o qadın onu təzədən qazıb çıxartdı və
məni inandırmağa çalışrıdı ki, mən onun həyatını korlamışam. Qeyd etməliyəm ki, o,
naharda öküz kimi yeyirdi və mən bundan heç də təəccüblənmədim. Amma baxın görün,
necə bir ədəbsizlikdir bu! O qadında zövq deyilən şey yox idi! Görürsünüz, keçmişin
bütün gözəlliyi ondadır ki, o, keçmişdir! Qadınılar heç vaxt görmürlər ki, pərdələr artıq
endirilib. Onlar həmişə altıncı hissəni gözləyir, tamaşa bitdikdən sonra da onun davamını
istəyirlər; hətta tamaşaya maraq öləndə belə qadınlara elə gəlir ki, ardı olacaq. Onlara
imkan versən, hər bir komediya faciə ilə bitər, və əksinə, hər facinin də axırı komik olar.
Həyatda qadınlar gözəl aktrisadırlar, lakin onların heç bir artistlik duyumu yoxdur.
Dorian, siz məndən daha xoşbəxtsiniz; sizi inandırıram ki, mənim yaxın olduğum heç bir
qadın mənə görə özünü öldürməzdi; amma Sibil Veyn sizə görə özünə qəsd etdi. Adi
qadınlar hər zaman təskinlik tapırlar. Onlardan bəziləri sentimental xarakterlidir. Yaşına
uyğun olmayan paltar, yəni mauve geyən, yaxud otuz beş yaşında çəhrayı lentləri sevən
qadınlara heç vaxt inanmayın. Bu o deməkdir ki, həmin qadınların keçmişi var. Bəzi
qadınlar isə, qəflətən öz qanuni ərlərində min cür müsbət keyfiyyət tapırlar və bu da
onlara böyük təsəlli verir. Onlar özlərini elə göstərirlər ki, guya onların xoşbəxt nigahı
var, guya bu nigah dünyada günahların ən yaxşısıdır. Bəziləri təsəllini dində tapır. Dinin
sirləri onlar üçün ən gözəl eşqbazlıqdır; mənə bu barədə bir qadın danışdı və mən özüm
də buna inanıram. Bundan başqa, zinakar qadına zinakar desən qəbul etməz, lovğa və
şöhrətpərəst desən daha məmnun olar. Bizim hamımızı vicdan xudbin edir.... Bəli, bəli,
bizim zəmanədə qadınların təsəlli tapdığı şeylərin sayı-hesabı yoxdur. Mən hələ ən
vacibini demədim...
– Nəyi demədiniz, Harri?- deyə Dorian dalğın halda soruşdu.
– Ohhh... qadınlar üçün ən vacib təsəlli budur: öz məşuqlarını itirəndən sonra özgənin
məşuqunu əlindən almaq! Mötəbər cəmiyyətdə bu həmişə qadına bəraət qazandırır.
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Amma əslində, Dorian, Sibil Veyn o qadınlardan deyildi. O qız bizim həyatda rast
gəldiyimiz qadınlara bənzəmirdi. Onun ölümündə nəsə heyrətamiz bir gözəllik var! Mən
şadam ki, belə möcüzələrin baş verdiyi dövrdə yaşayıram. Bu hadisələr bizə sevginin var
olduğunu, əsl məhəbbətin mövcud olduğunu aşılayır. Bu hadisələr bizim istehza ilə
baxdığımız sevginin, təmiz romantik duyğuların və hisslərin real olduğunu göstərir.
– Mən ona qarşı çox kobud oldum. Siz bunu unudursuz...
– Düzünə qalsa, qadınlar kobudluğu, özü də açıq kobudluğu sevirlər. Qadınların
heyrətamiz güclü ibtidai instinktləri olur. Biz onlara azadlıq vermişik, lakin onlar öz
sahiblərini axtaran qul kimi qalıblar. Onlar itaət etməyi sevirlər... Mən inanıram ki, siz
çox gözəl hərəkət etmisiniz. Mən sizi heç vaxt qəzəbli və hirsli görməmişəm; lakin
təsəvvürümə gətirirəm ki, siz qəzəbli olduğunuz zaman necə maraqlı görünmüsünüz! Və
nəhayət... siz srağa gün gecə mənə bir söz dediniz... elə bildim bu sizin təxəyyül
məhsulunuzdur... İndi başa düşürəm ki, siz tamamilə düz deyirmişsiniz... bax belə!
– Mən nə demişdim, Harri?
– Siz demişdiniz ki, Sibil Veyn sizin üçün bütün romantik qəhrəmanlar deməkdir; o bir
gün Dezdemona olur, bir gün Ofeliya, və bir gün də Cülyetta... bir də görürsən
Cülyettadan sonra İmocin kmi səhnəyə çıxır.
– O bundan sonra daha səhnəyə çıxmayacaq...- deyə Dorian pıçıldadı və əlləri ilə üzünü
örtdü.
– Əlbəttə, o bir daha geri dönməz. O, öz sonuncu rolunu oynayıb getdi. Qoy o qızın
miskin qrim otağındakı ölümü sadəcə olaraq sizə hansısa on yeddinci əsrin faciəvi bir
tamaşasından, yaxud bir pyesdən qeyri-adi və kədərli bir səhnə təsəvvürü bağışlasın;
yaxud Vebsterin, Fordun, ya da Siril Turnerin əsərlərindəki bir parçanı xatırlatsın. Bu qız,
əslində, heç vaxt yaşamayıb və əslində heç vaxt da ölməyib... Sizin üçün, əlbəttə, o qız
Şekspirin pyeslərində görünən və onları daha da gözəlləşdirən bir yuxu, xəyal idi; o bir
ney idi - Şekspir təranələrini daha da zənginləşdirən, ona daha çox həyatsevərlik gətirən
bir ney! O məsum qız real həyatda rast gəldiyi ilk toqquşmadaca yaralandı və həyatdan
getdi. İstəyirsiniz Ofelya üçün ağlayın; Kordelianın boğulub öldürülməsinə görə başınıza
kül tökün! Brabanitionun qızının ölümünə görə də göyləri qarğıyın! Lakin Sibil Veyn
üçün nahaq yerə göz yaşı axıtmayın! O qız o birilərindən daha az real idi!
Araya dərin sükut çökdü. Axşam düşmüşdü. Bağçada gümüşayaqlı kölgələr səssizcə
gəzişirdi. Şeylərin rəngi də yavaş-yavaş solğunlaşırdı.
Bir azdan Dorian Qrey başını qaldırdı, ah çəkərək dedi:
– Harri, siz mənə özümü tanımaqda kömək etdiniz. Mən də elə beləcə düşünürdüm,
amma qorxurdum. Qorxurdum ki, bunu özüm özümə izah edə bilməyəm. Siz məni necə
yaxşı tanıyırsız! Gəlin baş verən hadisə barədə bir daha danışmayaq! Bu bir dəhşətli
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yaşantı idi, vəssalam! Bilmirəm, həyatda mən bir daha belə bir ağlagəlməz şeylə
rastlaşacağammı?
– Sizin həyatınız hələ qabaqdadır, Dorian! Bu cür gözəllik ki sizdə var, sizin üçün
aşılmaz sədd olmayacaq...
– Birdən mən əldən düşmüş qoca, sifəti qırışıq basmış bir adam oldum? Onda necə
olacaq, Harri?
– Hə, onda...- deyə Lord Henri ayağa durdu, getməyə hazırlaşdı,- hə, bax onda, Dorian,
əzizim, siz gərək hər qələbə üçün mübarizə aparasınız...İndi isə o qələbələr özü sizin
ayağınıza gəlir. Əlbəttə, siz gərək öz gözəlliyinizi də qoruyasınız. O bizə lazımdı. Bizim
zamanda adamlar olduqca çox oxuyurlar; bu da onlara müdrik olmaqda maneçilik törədir.
Bizim zəmanədə adamlar həm də çox düşünürlər, bu da onların gözəlliyinə mane olur.
Yəni gözəl olmaq üçün az düşünmək lazımdır. Biz sizi qorumalıyıq. İndi isə geyinin,
vaxtdır, gedək nahar eləyək. Onsuz da gecikirik.
– Harri, yaxşısı budur, mən birbaşa operaya gəlim, orda görüşək. İndi çox yorulmuşam.
Yemək istəmirəm. Sizin bacınızın lojasının nömrəsi neçədir?
– Gərək ki, iyirmi yeddi. İkinci mərtəbədədir. Qapının üstündə bacımın familiyası
yazılıb. Mənimlə gəlmədiyinizə və nahar etməməyinizə təəssüflənirəm...
– Vallah, yorulmuşam, Harri... Sizə hədsiz minnətdaram. Hər şeyə görə. Söylədklərinizə
görə... İndi bilirəm ki, əsl dostum sizsiniz. Məni sizin kimi başa düşən yoxdur.
– Bu bizim dostluğumuzun hələ başlanğıcıdır, Dorian,- Lord Henri dostunun əlini sıxaraq
cavab verdi,- Hələlik, görüşənədək. Ümidvaram ki, onun yarısına kimi görüşəcəyik.
Unutmayın, Patti oxuyur....
Lord Henri çıxandan sonra Dorian zəngi basıb Viktoru çağırdı. Viktor lampaları gətirdi
və pərdələri endirdi. Dorian səbirsizliklə Viktorun otaqdan çıxmasını gözlədi. Ona elə
gəlirdi ki, xidmətçi bu gün daha çox eşələnir.
Viktor gedən kimi o, ekranı portretin qabağından çəkdi. Yox! Portretdə heç bir yeni
dəyişiklik baş verməmişdi! Görünür, Sibil Veynin ölümü barədə xəbər portretə daha öncə
çatmışdı, Dorianın özündən qabaq! Bu portret onun həyatının bütün olaylarından, onlar
baş verəndən dərhal sonra xəbər tutur. Və görünür, o məşum ağız büküşləri də o zaman
peyda olmuşdu ki, Sibil Veyn həmin vaxt zəhər içirmiş! Ya da, bəlkə də portretdə canlı
Dorian Qreyin törətdiyi əməllər yox, onun qəlbində və ruhunda baş verən dəyişikliklər
əks olunur? Bütün bunları götür-qoy edən Dorian öz-özünə düşünürdü: birdən gözəl
günlərin birində portret onun gözləri qarşısındaca dəyişdi, onda nolar? Dorian bunu həm
istəyir, həm də bu barədə düşünməkdən belə qorxurdu.
Zavallı Sibil! Bu nə sevgi hekayəti idi baş verdi?! O, tez-tez səhnədə ölürdü, ölümü
səhnədə yaşayırdı! İndi isə Ölüm özü gəlib onu apardı! Sonuncu tamaşada o necə də pis
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
102

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

oynadı?! Görəsən Sibil ölərkən ona lənətlər yağdırıbmı? Yox, ola bilməz! Sibil Doriana
olan məhəbbətinə görə getdi bu dünyadan! Bəli, sevgidən ötrü getdi! Və bundan sonra
Sevgi onun üçün ən müqəddəs sayılacaq. Sibil ondan ötrü həyatını qurban verdi və
bununla da hər şeyi özüylə yuyub apardı. Dorian bir daha o gecəki teatr oynunu
xatırlamayacaq, o gecəki oyundan aldığı sarsıntılı təəssüratları, peşmanlıq hisslərini
unudacaq. Sibil onun xatirəsində faciəli rolları məharətlə oynayan ən parlaq aktrisa kimi
qalacaq, unudulmaz faciə obrazı kimi qalacaq! O qız həyat səhnəsinə bir məlaikə kimi
göndərilmişdi ki, dünyaya ali Sevginin var olduğunu göstərsin. Heyrətamiz faciə obrazı!?
Sibilin məsum çöhrəsi, məftunedici çevikliyi və utancaq məlahəti yadına düşdükcə
Dorianın gözlərindən yaş axmağa başladı. O, tələsik göz yaşlarını sildi və yenidən
portretə baxmağa başladı.
O, düşünürdü ki, seçim etməyin vaxtı gəlib çatmışdır. Bəlkə elə seçim çoxdan edilib?
Bəli, həyat özü onun əvəzinə seçim edib; həyat və onun həyata sonsuz marağı edib bunu!
Əbədi cavanlıq, sönməz ehtiras, incə və qadağan olunmuş həzzlər, xoşbəxtlik coşqusu,
bundan da azğın günah dəlilikləri - bütün bunlara yiyələnəcək, bütün bunları o
yaşamalıdır! Qoy portret də onun eyiblərinin, rüsvayçılıqlarının yükünü daşısın!
Vəssalam!
Birdən düşünəndə ki, portretdəki o gözəl üz eybəcər hala düşəcək, ürəyində ağrı hiss etdi.
Haçansa o, gicbəsərlik edərək Narsisə bənzəmək üçün portreti öpmüşdü, kətan parçada
təsvir olunan o gözəl dodaqları öpmüşdü; o dodaqları ki, indi onlar zalımcasına büküşüb
eybəcər hala düşərək ona yanğı verirlər. O, hər səhər uzun müddət portretin qarşısında
dayanır, ondan zövq alırdı. Hərdən hiss edirdi ki, deyəsən, portretə vurulub. Görəsən,
doğrudanmı Dorianın hər bir hərəkəti, hər bir zəif cəhəti indi bu portretdə əks olunacaq?
Doğrudanmı o portret eybəcər və qorxunc bir rəsmə dönəcək və onu günəş işığı
düşməyən zirzəmidə ağzını qıfıllayıb həmişəlik gizlətməli olacaq? Çox təəssüf! Çox
heyif!
Dorian bir anlıq istədi ki, dua etsin; dua etsin ki, onunla portret arasında mövcud olan
fövqəltəbii əlaqə qırılsın. Portretdəki dəyişiklik ona görə yaranmışdı ki, o, özü nə vaxtsa
bunu arzulamışdı. Bəlkə dua edib Allaha yalvarandan sonra portret daha eybəcər hala
düşməyəcək? Məgər insan, həyatı hələ əməlli-başlı dərk etməyən bir adam daim cavan
qalmaq imkanından imtina edərmi? Qoy bu imkan fantastik olsun lap, qoy lap təhlükəli
nəticələri olsun bu imkanın! Bundan başqa, axı bu imkan onun əlində idimi? Doğrudanmı
portreti onun istək və duaları dəyişdirib? Bəlkə elə bu dəyişiklik elmin sirli qanunları ilə
tənzimlənir? Əgər fikir canlı orqanizmə təsir etmək gücünə malikdirsə, ola bilsin ki, elə
ölülərə də, cansız əşyalara da təsir etməyə qadirdir! Bundan başqa bizim fikirlərimiz və
düşüncələrimizin, şüurlu istəklərimizin təsiri olmadan bizdən kənardakı qüvvələr
hisslərimizlə, əhval-ruhiyyəmizlə bərabər səs-səsə verə bilməzlərmi? Axı hansısa gizli bir
sevginin, qəribə cazibə qüvvəsinin təsiri altında atom atoma can atır? Bir sözlə, indi
səbəb axtarmaq da vacib deyil. O, bir daha heç vaxt hansısa kənar qüvvələri, fövqəltəbii
qorxunc qüvvələri köməyə çağırmayacaq. Qoy portret dəyişsin, əgər onun nəsibi
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dəyişməkdirsə, qoy belə olsun! Vəssalam! Buna dərin bir məna verməyə də lüzum
yoxdur!

Lakin bu prosesi müşahidə etməyin özü əsl ləzzətdir! Portret onun ən məhrəmanə
niyyətlərini öyrənmək üçün Dorianın özünə imkan verəcək. Portret onun üçün sehirli
güzgü olacaq. Bu güzgüdə o, nə vaxtsa özünün əsl sifətini görmüşdü; indi isə bu güzgü
onun qəlbinin içini də göstərəcək! Və kətan üzərindəki Dorian üçün qış gələndə, canlı
Dorian ətirli, gözəl yaz-yay fəsilləri ilə nəşələnəcək. Portretin üzündəki rənglər solub
gedəndə və o, qalaylanmış gözləri ilə birlikdə ağ təbaşirli ölü maskası kimi olanda, canlı
Dorianın üzü gəncliyin bütün təravətini qoruyub saxlayacaq. Onun füsunkarlıq rəngi
solmayacaq, onun həyat nəbzi daim güclü döyünəcək! Qədim yunan Allahları kimi o da
əbədi güclü, çevik və həyatsevər olacaq. Onun portretinin dəyişməyinin nə əhəmiyyəti
var axı? Onun özünə ki heç nə olmayacaq, o daim cavan qalacaq, bu, daha vacib deyilmi?
Dorian ekranı əvvəlki yerinə çəkərək portretin üzünü örtdü, gülümsədi; sonra yataq
otağına getdi, xidmətçi burada müntəzir durmuşdu. Bir saatdan sonra o, artıq operada idi
və Lord Henri arxadan onun oturduğu kresloya dirsəklənmişdi.

Doqquzuncu fəsil

Ertəsi gün səhər yemək vaxtı Bazil Holvard gəldi.
– Şadam ki sizi evdə tapdım, Dorian, - Bazil ciddiyyətlə dedi.- Ötən gün gecə gəlmişdim,
dedilər operaya getmisiniz. Əlbəttə, mən buna inanmadım və sizin harda olduğunuzu
bilmədiyimə təəssüf etdim. Bütün gecəni çox narahat oldum; hətta qorxdum ki, nəsə yeni
bir bədbəxtlik də baş versin. O acı xəbəri eşidən kimi gərək mənə teleqram vuraydınız,
çağıraydınız; mən xəbəri təsadüfən klubda olarkən “Qloub” axşam qəzetində oxudum.
Dərhal bura gəldim və sizi evdə tapmadığım üçün çox mütəəsir oldum. Bu bədbəxt
hadisənin mənə necə ağır təsir etdiyini sizə deyə bilmirəm! Bilirəm sizin üçün necə
ağırdır! Bəs dünən siz hardaydınız? Qızın anasıgilə getdinizmi? Ona başsağlığı
verdinizmi? Bir anlığa dünən istədim ki, sizin dalınızca mən də ora gələm; ünvan qəzetdə
var idi. Hardasa İsten Rouddadır, eləmi? Lakin sonra fikrimi dəyişdim. Qorxdum ki,
birdən orada artıq adam təsiri bağışlaram. Bu itkini, dərdi necə yüngülləşdirmək olar,
aman allah?! Yazıq ana! Bədbəxt qadın! Təsəvvür edirəm indi o, nə çəkir! Axı onun bircə
balası-yeganə qızıydı! Qadın nə deyirdi, hə?
– Əzizim Bazil, mən hardan bilim?- deyə Dorian narazı halda, bir qədər də darıxan adam
kimi donquldandı; qızılı muncuqlarla naxışlanmış gözəl Venetsiya bakalındakı sarımtıl
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şərabdan bir qurtum vurdu. - Mən operada idim. Gərək ora gələydiniz. Mən orda Harrinin
bacısını, Ledi Qvendoleni gördüm. İlk dəfəydi o qadını görürdüm. Biz onun lojasında
oturmuşduq. Çox gözəl qadındır. Patti də əla oxuyurdu. Gəlin pis şeylərdən danışmayaq.
Əgər onlardan danışmasaq, heç elə bilin ki, pis hadisələr də baş verməyib. Harrinin sözü
olmasın, hadisələri reallaşdıran sözlərdir. Sibilin anasına gəlincə isə… O qadın tək deyil,
onun bir oğlu da var! Və deyəsən hələ yeniyetmədir! Lakin o, aktyor deyil, dənizçidir. Ya
da nəsə bir işlə məşğuldur. Nə isə… yaxşısı budur özünüz barədə danışın. Nə üzərində
işləyirsiniz?
– Siz operaya getmişdiniz?- deyə Holvard çox ağrılı bir səslə astadan təkrar etdi.- Sibil
Veynin cənazəsi hansısa miskin bir otaqda olarkən siz də operaya getmisiniz, eləmi? Siz
hələ başqa qadınların ilahi gözəlliyindən və Pattinin səsindən dəm vurursunuz?
Sevdiyiniz qızın cənazəsi hələ heç qəbirə qoyulmamış siz gör nələr deyirsiniz? Eh,
Dorian, o gözəl, zavallı qızcığazın ağ zərif bədəninin necə dəhşətlərə düçar olacağı
barədə bir fikirləşəydiniz!
– Bazil, susun. Danışmayın! Mən bunu eşitmək istəmirəm!- deyə Dorian qışqırıb ayağa
durdu.- Bu barədə bir daha söz deməyin. Olan oldu, keçən keçdi. Hər şey ötüb keçmişdə
qaldı.
– Siz dünənə artıq keçmiş deyirsiniz?
– Vaxtın bura nə dəxli var axı? Zaman dar düşüncəli adamlara lazımdır ki, hansısa hiss
və təəssüratdan canını qurtarsın. Özünü idarə edə bilən adam üçün dərddən-qəmdən
qurtulmaq həyatın yeni ləzzətlərini duymaq qədər asan bir işdir. Mən sarsıntı və
həyəcanlı yaşantılarımın quluna dönmək istəmirəm. Mən onlardan mümkün qədər ibrət
götürmək və hisslərimə də hakim olmaq istəyirəm.
– Dorian, bu dəhşətdir! Siz tamamilə dəyişmisiniz! Zahirən siz mənim studiyama hər gün
gələn sevimli oğlan olsanız da, daxilən dəyişmisiniz! Siz mənim yanıma gələndə çox
məsum, sevimli, dünyanın ən təmiz, pak və xeyirxah gənci idiniz, korlanmamışdınız! İndi
isə… bilmirəm, başa düşmürəm sizə nə olub! Siz elə danışırsız ki… elə bil qəlbiniz
daşdandır, sizdə heç bir mərhəmət, rəhm deyilən şey yoxdur! Bütün bunlar Harrinin
işidir, onun təsiridir! Bəli, bəli, onun işidir, bilirəm.
Oğlan qıpqırmızı qızardı və pəncərəyə sarı yeridi; bir anlıq bağçaya, günəş şəfəqlərinin
yaladığı yaşıl otlara baxdı. Və nəhayət:
– Mən Harriyə çox şeyə görə borcluyam, Bazil!- cavab verdi.-Sizdən daha çox ona
borcluyam. Siz məndə yalnız şöhrətpərəstliyi oyatdınız.
– Noolar, Dorian, buna görə mən cəzamı almışam, ya da günlərin bir günü cəza
alacağam…
– Nə demək istədiyinizi anlamıram, Bazil, - deyə oğlan dönüb ucadan soruşdu.- Siz
məndən nə istəyirsiz belə? Nə demək istəyirsiniz axı?
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– Mən portretini çəkdiyim Dorian Qreyi istəyirəm, - rəssam kədərlə cavab verdi.
– Bazil, - oğlan rəssama sarı gedib əlini onun çiyninə qoydu.- Siz çox gec gəlmisiz.
Dünən mən Sibil Veynin özünə qəsd etdiyini eşidəndə…
– Özünə qəsd edib? Allah, sən özün kömək ol! Doğru deyirsiniz?- deyə Holvard dəhşət
içində Doriana baxdı.
– Əzizim, siz elə bilirdiniz bu sadəcə bədbəxt hadisədir? Əlbəttə, o, özünü öldürmüşdür!
Rəssam əlləri ilə üzünü örtdü.
– Bu qorxulu bir şeydir!- deyə o, pıçıldadı və əsməyə başladı.
– Yox, Bazil, burda qorxulu heç nə yoxdur!- deyə Dorian Qrey cavab verdi.- Bu əsrin ən
böyük romantik faciələrindən biridir. Bir qayda olaraq adi aktyorlar bayağı həyat
sürürlər. Onlar yaxşı ər, sədaqətli arvad və ya nəsə ola bilərlər, onların hamısı darıxdırıcı
adamlardır. Başa düşürsünüz də mənim nə demək istədiyimi - orta zümrəyə məxsus
adamları deyirəm, meşşan tipli adamlardı; lakin Sibil Veyn onlara bənzəmirdi. O qız
həyatın ən gözəl faciəsini yaşadı! O həmişə qəhrəman olaraq qalacaq! Sonuncu gecədə
siz onu gördünüz, o səhnədə oynadı, pis oynadı, çünki o əsl sevginin mövcud olmasına
inanmışdı, həyatdakı sevgiyə inanmışdı! Lakin o, həyatdakı sevginin puç olduğunu
biləndə intihar etdi! Cülyetta kimi! Beləliklə də o, həyatdakı Sibildən səhnədəki Sibilə
döndü, bunun üçün öldü! O, əzab çəkirdi, onun başının üstünü şəhid olmaq şöhrəti
almışdı. Onun ölümündə faydasız əzabın pafosu var; onun ölümündə sanki əhəmiyyətsiz
bir gözəllik var… Lakin elə bilməyin ki, mən əzab çəkmirəm. Bazil, dünən elə bir an
oldu ki…əgər siz altının yarısında, ya da hardasa altıya on beş dəqiqə qalmış gəlsəydiniz,
mənim göz yaşlarımı görərdiniz. Hətta Harri də - bu xəbəri mənə dünən o gətirmişdi deyə bilər ki, mən nələri yaşadım… Mən dəhşətli dərəcədə sarsılmışdım. Sonra bunlar
ötüb keçdi. Mən o sarsıntılı anları bir daha yaşaya bilmərəm ki! Onları heç kəs təkrarən
yaşaya bilməz, əlbəttə, sentimental adamlardan başqa! Və siz, Bazil, mənə qarşı çox
ədalətsiz hərəkət edirsiniz. Siz bura mənə təsəlli verməyə gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm,
lütfkarsınız. Lakin gördünüz ki, mən artıq təskinlik tapmışam - buna görə əsəbiləşirsiniz,
əndişələnirsiniz! Budur bax, insanın sənə təsəllisi! Mənim yadıma Harrinin söylədiyi bir
lətifə düşür: bir filantrop həyatının iyirmi ilini ədalətsiz qanunlarla və sui-istifadələrlə
mübarizəyə sərf edibmiş. Konkret nəyə yadımda deyil, amma axırda o, öz məqsədinə nail
olub. Sonra görüb ki, bütün bunlar boş bir şey imiş, peşiman olub. O, daha heç nə etməyə
qadir deyilmiş və demək olar ki, üzüntülü, sıxıntılı bir həyat keçirərək əsl mizantrop kimi
ömrünü başa vurub. Hə, əziz dost, əgər siz də həqiqətən mənə təsəlli vermək
istəyirsinizsə, mənə olmuş hadisələri unutmağı öyrədin, ya da bu hadisələrə rəssamın
gözü ilə baxmağı! Səhv etmirəmsə, təsəlli barədə Gete yazıb; yazıb ki, biz sənətdə
təskinlik tapırıq, eləmi? Yadımdadı ki, sizin studiyada olarkən əlimə qalın üzlü bir kitab
keçdi, onu varaqlayarkən bu gözəl ifadəni oxudum: consolation des arts. Düzdü, mən
sizin Marlova gedəndə haqqında danışdığınız o gənc oğlana bənzəmirəm. O inamla
deyirdi ki, sarı atlas parça insana təskinlik gətirir, bütün həyat sarsıntılarına qarşı bir
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təskinlik vasitəsidir. Mən gözəl şeyləri xoşlayıram; onları ələ götürməyi, onlara
toxunmağı sevirəm. Qədim zərxara, yaşıl tunc, fil sümüyündən hazırlanmış məmulatlar,
otaqların gözəl avadanlıqları, rahatlıq, cah-cəlal, dəbdəbə - bütün bunlar adama nə qədər
zövq verir! Lakin mənim üçün sənətkarın yaradıcı instinkti daha önəmlidir; mən onun
insanda yaratdığı yeni cizgilərini daha qiymətli sayıram. Henrinin dediyi kimi, öz şəxsi
həyatının tamaşaçısı olmaq o deməkdir ki, sən özünü dünyəvi iztirablardan qoruyursan.
Bilirəm, belə bəlağətli sözlər sizi təəccübləndirir. Siz hələ də anlamamısınız ki, mən artıq
yetişmişəm. Sizinlə tanış olanda mən məktəbli oğlan idim. İndi yekə kişi olmuşam.
Mənim artıq yeni-yeni meyllərim, düşüncələrim, ideyalarım yaranıb. Dünyagörüşüm
dəyişib, mən tamam başqa adam olmuşam. Lakin mən istəmirəm ki, buna görə siz məni
sevməyəsiniz, Bazil. Siz mənim dostum olaraq qalmalısınız, hər zaman. Əlbəttə, mən
Henrini də çox sevirəm. Amma bilirəm ki, siz ondan yaxşısınız. Siz güclü deyilsiniz, siz
həyatdan çox qorxursunuz, lakin siz daha yaxşısınız. Biz birlikdə necə də xoşbəxt idik!
Bazil, məni tərk etməyin, məndən küsməyin! Mən necə varamsa eləyəm! Nəyəmsə,
buyam, bundan artıq, ya da əskik ola bilmərəm. Vəssalam!
Rəssam qəribə hisslər keçirdi. Gənc oğlan onun üçün çox əziz idi və onunla tanış olandan
bəri rəssamın yaradıcılığında əməlli-başlı dönüş əmələ gəlmişdi. Dorianı bir daha
məzəmmət etməyə onun gücü çatmadı; bircə buna təsəlli tapdı ki, bu gəncin belə sərt və
daş ürəkli olması ötəri haldır, keçəcək. Axı onun yaxşı cəhətləri çoxdur! Dorianda nə
qədər nəcabət var!
– Yaxşı, Dorian, - deyə rəssam kədərlə gülümsədi,- mən sizinlə bir daha bu dəhşətli
hadisə barədə danışmayacam. Və inanmaq istəyirəm ki, bu işdə sizin adınız
hallanmayacaq. İstintaq bu günə təyin olunub. Sizi hələ çağırmayıblar ki?
Dorian başını tərpədərək “yox” dedi, “istintaq” sözünü eşidən kimi dilxor oldu. Ona elə
gəldi ki, bu işdə nəsə bir kallıq və bayağılıq var.
Dorian cavab verdi:
– Onlar mənim adımı bilmirlər, heç məni tanımırlar…
– Şübhəsiz, qız bilirdi, elə deyil?
– Familiyamı bilmirdi, adımı bilirdi. Və əminəm ki, o, mənim adımı heç kəsin yanında
dilinə gətirməyib. Sibil mənə deyirdi ki, hamı mənim kim olmağımla maraqlanır, lakin
cavabında o da deyib ki, guya mənim adım “Gözəl Şahzadə”dir. Adam lap kövrəlir,
Bazil! Siz mənə Sibilin şəklini çəkə bilərsinizmi? Siz onun şəklini çəkməlisiniz.
İstəyirəm onun xatirəsini əbədiləşdirəm. O mənim yaddaşımda bir-iki öpüş və zərif
sözlərlə qalmamalıdır.
– Çalışaram bir şey edim, Dorian. Amma siz gərək yenə mənim studiyama gələsiniz və
mənim yanımda oturasınız. Sizsiz bunun öhdəsindən gələ bilmərəm.
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– Mən bir daha sizin üçün gəlib pozada durmayacam, Bazil! Bu, mümkün deyil!- oğlan
bağırıb geri çəkildi. Rəssam təəccüblə Doriana baxdı.
– Bu nə oyundur, əzizim?! Yəni doğrudanmı mənim çəkdiyim portret sizin xoşunuza
gəlməyib? Hanı o portret? Niyə şəklin önünə ekran qoymusuz? Mən ona baxmaq
istəyirəm. Axı o mənim ən yaxşı əsərimdir! O ekranı götürün şəklin qarşısından! Bu nə
deməkdir, sizin xidmətçinin nə ixtiyarı var o şəkli bir küncdə gizlətsin? Elə mən içəri
girən kimi hiss etdim ki, otaqda nəsə çatışmır!
– Bazil, xidmətçinin günahı yoxdu! Yəni siz inanırsız ki, mən buna yol verim? Xidmətçi
mənim otağımı mənim zövqümə görə bəzəyə bilərmi? O hərdənbir mənim üçün güllər
seçir, vəssalam. Ekranı isə mən qoymuşam portretin qabağına. Burda portretin üstünə çox
gün düşürdü.
– Çox gün düşür? Ola bilməz, əzizim! Bura portret üçün ən münasib yerdir. Qoy bir
baxım ona.
Holvard otağın küncünə sarı yeridi. Birdən Dorian Qreydən dəhşətli bir qışqırıq qopdu və
o cəld qaçıb ekranla rəssam arasına girdi.
– Bazil!- oğlanın rəgi ağardı,- siz ona baxmayın! İstəmirəm portretə baxasınız!
– Baxmayım? Öz əsərimə baxmayım? Ciddi deyirsiniz? Niyə, nə üçün?- deyə Holvard
gülə-gülə soruşdu.
– Bazil, siz bunu etsəniz, and içirəm ki, ölənədək sizinlə danışmayacam! Tamam ciddi
deyirəm! Heç bir izahat da vermirəm və məndən də heç nə soruşmayın! Bir də deyirəm,
əgər ekrana toxunsanız, bizim aramızda hər şey bitəcək.
Holvard heyrət içindəydi. Onun gözləri bərəlmiş və Dorian Qreyə zillənmişdi. Rəssam
onu heç vaxt bu halda görməmişdi. Oğlan qəzəbdən ağarmışdı. Əllərini düyünləmişdi,
gözlərindən od çıxırdı. Dorian başdan-ayağa əsirdi.
– Dorian!
– Susun!
– Sizə nə olub? Istəmirsinizsə, əlbəttə baxmaram!- deyə rəssam quru və soyuq tərzdə
dilləndi, pəncərəyə tərəf getdi.- Amma… axı… öz çəkdiyim portretə baxmağı mənə
qadağan etmək gülməli görünür… Özü də mən onu Parisdə sərgidə nümayiş etdirmək
istədiyim bir vaxtda… Payizda… Nəzərə alın ki, onun üzünə yenə lak çəkmək lazım
gələcək. Deməli, mən onsuz da şəklə baxmalıyam… Bunu nə üçün indi etməyim, hə?
– Sərgiyə? Nə dediniz, sərgiyə göndərmək istəyirsiz?- Dorian Qrey səsini ucaltdı; içinə
qəribə bir qorxu hissi doldu. Deməli, dünya onun sirrini biləcək? Deməli, adamlar onun
ən mərhəm hisslərinə baxacaqlar? Yox, bu mümkün deyil! Nəsə (amma nə?) etmək
lazımdır, özü də dərhal!
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– Hə, sərgi Parisdə olacaq. Ümid edirəm ki, siz buna etiraz etməyəcəksiniz?- deyə rəssam
sözünə davam etdi.- Jorj Petit mənim ən yaxşı kolleksiyalarımı yığıb Rü de Sez
küçəsində xüsusi sərgi nümayiş etdirmək istəyir. Bu sərgi oktyabrın ilk həftəsində
açılacaq. Portreti bir aylığa aparacaqlar. Məncə, siz qısa müddətə bu portretdən ayrıla
bilərsiz. Həmin dövrdə siz onsuz da şəhərdə olmayacaqsınız. Əgər siz onu daim ekran
altında gizlətsəniz onu necə qoruya bilərsiniz?
Dorian Qrey əlini alnına apardı. Alnı tərləmişdi. Ona elə gəldi ki, o, dəhşətli bir təhlükə
ilə üzləşib. Səsini yenə ucaltdı:
– Axı siz cəmi bir ay bundan qabaq demişdiniz ki, bu əsəri heç vaxt sərgiyə
göndərməyəcəksiniz! Niyə fikrinizi dəyişdiniz? Siz axı o adamlardansınız ki, sabit
olmağınızla qürurlanırsınız; lakin əslində əhval adamısınız, tez-tez dəyişirsiz! Dəmdəməkisiniz! Fərq bundadır ki, sizin əhval-ruhiyyənizin heç bir mənası olmur! Siz
təntənəli surətdə məni əmin etdiniz ki, heç bir vəchlə, milyon da versələr, mənim
portretimi sərgiyə göndərməyəcəksiniz! Harriyə də eyni sözləri dediniz! Yadınızdan
çıxmayıb, əlbəttə!
Dorian qəflətən susdu, gözləri parıldadı. Lord Henrinin bir dəfə ona yarızarafat, yarıciddi
söylədiyi sözləri xatırladı: “əgər istəyirsinizsə maraqlı vaxt əldə edəsiniz, onda Bazili
məcbur edin desin: o, nə üçün sizin şəklinizi sərgiləmək istəmir. O, mənə bunu söylədi və
mənim üçün bu bir kəşf oldu...” Aha, görünür, Bazilin də sirri var, nəsə gizlədir məndən.
Bu sirri ondan öyrənmək lazımdı, o, buna çalışacaq!
– Bazil, - Dorian Holvarda daha da yaxınlaşdı və düz onun gözlərinin içinə baxdı.- Bizim
hər birimizin sirri var. Siz öz sirrinizi mənə açın, mən də özümkünü açaram sizə. Nə üçün
siz mənim portretimi sərgiləmək istəmirdiniz?
Rəssam diksindi və qeyri-ixtiyari geri çəkildi.
– Dorian, əgər bu sirri sizə desəm siz məni əvvəlki kimi sevməyəcəksiniz. Və mənə
güləcəksiniz. Buna isə dözə bilmərəm. Bir halda ki, siz tələb edirsiniz ki, portretə
baxmayım, qoy belə olsun. Axı mənim üçün əsas seçim sizsiniz; sizi ki görə biləcəyəm?
Elə deyil? Siz istəyirsiz ki, mənim yaratdığın ən gözəl əsəri hamıdan gizlədəsiniz? Nolar,
mən razı. Sizin dostluğunuz mənim üçün şan-şöhrətdən daha qiymətlidir.
– Yox, Bazil, siz mənə bunu deməlisiniz,- Dorian təkid etdi.- Məncə, buna mənim
haqqım çatır.
Dorianın qorxu hissi uçub getmişdi, bütün şüuru maraq içində yanırdı. O, Bazil
Holvardın sirrini açmaq qənaətindəydi.
– Gəlin əyləşək, Dorian,- rəssam narahat-narahat təklif etdi.- Oturaq. Amma bir sualıma
cavab verin xahiş edirəm. Siz portretdə elə bir xüsusi dəyişiklik hiss etməmisiniz ki?
Nəsə bir şey, məsələn, ilk baxışda gözə çarpmasın, amma birdən sizin gözünüzə sataşsın,
bax elə bir şeyi deyirəm!
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– Bazil!- Dorian səsini ucaltdı və əlləri əsə-əsə kreslonun tutacağından yapışdı və qorxaqorxa gözlərini rəssama bərəltdi.

– Deməli, görmüsünüz, bilirəm! Heç nə deməyin, Dorian, əvvəlcə məni dinləyin. Bizim
ilk görüşümüzdən sizin şəxsiyyətiniz məni valeh etmişdi və mən tamam sizin təsiriniz
altında idim. Siz mənim qəlbimə, şüuruma, gücümə, istedadıma anlaşılmaz dərəcədə
hakim kəsilmişdiniz; siz mənim üçün elə bir ideal idiniz ki, sənətkar üçün bu ideal bütün
ömrü boyu əlçatmaz arzu olur. Mən sizə heyran olmuşdum. Sizi hər kəsə qısqanırdım.
Mən sizi yalnız özümə məxsus etmək istəyirdim. Sizinlə birlikdə olanda özümü xoşbəxt
hiss edirdim. Hətta mənim yanımda olmadığınız vaxt belə siz mənim təxəyyülümdə
canlanır, sizin obrazınız sənətlə məşğul olanda mənə ilham verirdi. Əlbəttə, bunu heç
vaxt sizə bildirməzdim. Siz heç bunu başa da düşməzdiniz. Mən özüm də bunu çətinliklə
anlayırdım. Yalnız bircə bunu hiss edirdim ki, qarşımdakı mükəmməllik təcəssümüdür,
mən ideal görürəm və buna görə də dünya mənim gözlərimdə füsunkar bir möcüzəydi;
özü də həddən artıq məftunedici gözəllik kimi görünürdü və dəli bir məftunluq hətta qəlb
üçün bir qədər də təhlükəliydi. Mən bilmirəm bunlardan hansı daha çox qorxuludur- dəli
məftunluğu qəlbdə saxlamaq təhlükəlidir, yoxsa onu itirmək. Həftələr ötürdü, siz isə
mənim qəlbimə daha çox hakimlik edirdiniz. Nəhayət, ağlıma yeni bir ideya girdi. Mən
sizi yaraşıqlı yaraq-əsləhədə Paris kimi çəkmişdim; mən sizi Adonis kimi ovçu
geyimində, əlində işıldayan nizəylə təsvir etmişdim; daha sonra sizi imperator Adrianın
gəmisində oturan yerdə, Nil çayının bulanıq yaşıl dalğalarını seyr edərkən çəkmişdim;
şəkillərimin birində siz qədim Yunanıstan meşələrinin birində yerləşən sakit gölə
baxırsınız və onun sakit axan gümüşü sularında öz gözəl əksinizi görüb fərəhlənirsiniz.
Bu obrazlar fəhmlə yaradılmışdı və bunu bizim sənət tələb edirdi; bu obrazlar ideal
obrazlar idi, real görünmürdü. Lakin gözəl günlərin birində - mən hərdən bu günə taleyin
yazdığı gün deyirəm - mən sizin canlı portretinizi yaratmağı qərara aldım; necə varsınız
elə, yəni keçmiş dövrlərin geyimində yox, adi bu günkü gündəlik kostyumda, müasir
şəraitdə... Və budur... bilmirəm, burda hansı qüvvə rol oynadı - realizm metodumu, ya
sizin o füsunkar surətinizin canlı olaraq qarşımda maskasız-filansız durmasımı, deyə
bilmərəm. Bircə bunu bilirəm ki, mən bu portret üzərində işləyəndə elə bilirdim ki, hər
rəng, hər cizgi, fırçamın kətana toxnuşundan qopan hər bir səs mənim sirrimi faş edir. Və
mən qorxurdum ki, adamlar portreti görən kimi sizi necə ilahiləşdirdiyimi biləcəklər,
Dorian. Hiss edirdim ki, bu portretdə çox şey demişəm, bu portretə canımı qoyuram. Bax
onda, qərara gəldim ki, onu heç vaxt sərgiyə göndərməyim. Siz inciyirdiniz,
acıqlanırdınız bir qədər, amma bunun mənim üçün nə demək olduğunu, səbəblərin
mənim üçün nə qədər ciddi olduğunu anlamırdınız. Mən bunları Harriyə danışanda o,
mənə güldü. Əlbəttə, bu mənim vecimə də deyildi. Portreti çəkib qurtarandan sonra
studiyada onunla üzbəüz oturdum, rəsmə baxarkən hiss etdim ki, mən səhv etməmişəm...
Bir neçə gündən sonra isə portreti studiyadan apardılar. Və mən o əsərin dözülməz
gözəllik cazibəsindən qurtulandan sonra mənə elə gəldi ki, rəsmdə gördüklərimin hamısı
yalnız mənim təxəyyülümün məhsuludur; adamlar portretdə yalnız sizin heyraətamiz
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gözəlliyinizi və rəssamın isdedadını görəcəklər, başqa heç nə! Hətta indi də mənə elə
gəlir ki, rəssamın hiss və həyəcanlarının onun əsərlərində əks olunması fikri yanlışdır.
Sənət düşündüyümüzdən də abstrakt bir şeydir. Forma və rənglər bizə yalnız forma və
rənglərdən danışır, başqa heç nədən xəbər vermir. Çox vaxt mənə elə gəlir ki, sənət
rəssamı meydana çıxarmaqdan daha çox onu gizlədir. Və məhz buna görə də Parisdən
dəvət alanda qərara aldım ki, sizin portretiniz mənim sərgim üçün bir şah əsəri olsun. Heç
vaxt düşünməzdim ki, siz bundan imtina edərsiniz. İndi isə görürəm ki, siz düz deyirsiniz.
O portret sərgilənə bilməz. Mənə acığınız tutmasın, Dorian. Sizə məftun olmamaq olmur,
siz bunun üçün yaranmısınız. O vaxt mən Harriyə də elə bunu demişdim.
Dorian Qrey uzun, rahat bir nəfəs aldı. Rəngi-rufu özünə gəldi, dodaqlarına zərif bir
təbəssüm qondu. Təhlükə sovuşmuşdu. İndiki halda onu heç bir şey qorxutmurdu.
Dorianın rəssama qeyri-ixtiyari yazığı gəldi; o, bu gün qəribə etiraflar edirdi; fikirləşirdi
ki, görəsən o, Dorian, özü də haçansa kiməsə məftun ola bilərmi, onun qəlbinə kim hökm
edə bilər? Lord Henri onu cəzb edir, lakin onun cazibədarlığı təhlükədir başdan-ayağa...
Lord Henri həddən artıq ağıllıdır və çox abırsız adamdır; o, sevilmək üçün yararlı deyil.
Görəsən Dorianın da nə vaxtsa pərəstiş etdiyi adam olacaqmı? Görəsən tale ona hansı
nəsibi yazıb? O, bu həyəcanları da yaşaya biləcəkmi?
– Dorian, - Holvard dedi,- doğrusu, portretdə dəyişikliklərin baş verməsini görməyin
mənə çox qəribə gəldi. Doğrudanmı siz bunu görürsünüz?
– Hə, mən orda nəsə gördüm,- oğlan cavab verdi.- Gördüyüm şeylər məni çox
heyrətləndirdi...
– Onda icazə versəniz, mən də bir baxardım...
Dorian başını yırğaladı.
– Bazil, məndən xahiş etməyin... Yox, yox.... Siz ona heç yaxın gələ bilməzsiniz!
– Noolar, bir vaxt gələr, baxaram...
– Heç vaxt!
– Bəlkə də siz haqlısınız! Yaxşı, sağ olun, mən getdim. Siz yeganə adamsınız ki, mənim
sənətimə həqiqi təsir göstərdiniz. Yaratdığım ən gözəl əsərlərə görə mən sizə borcluyam.
Ah! Kaş sizə söylədiklərimdən nələr çəkdiyimi biləydiniz!
– Əzizim Bazil!- Dorian dedi.- Siz mənə nə dediniz ki? Sadəcə olaraq mənə dediniz ki,
mənimlə fəxr edirsiniz, mənə pərəstiş edirsiniz! Bu heç kompliment də deyil!
– Mənim sizə heç kompliment demək niyyətim də yox idi! Bu, etiraf idi! Mən bunu
edəndən sonra elə bil nədənsə məhrum oldum. İçimdən nəsə çıxıb getdi. Görünür, öz
hisslərini heç vaxt gərək sözlə ifadə etməyəsən.
– Bu etiraflar mənim gözləntilərimi azdırdı...
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– Nə üçün? Siz nə gözləyirdiniz ki, Dorian? Siz portretdə məgər başqa şeylər də
görmüsünüz? Orda daha nələr ola bilər ki?
– Heç nə! Orda ayrı heç nə yoxdur... Nə üçün soruşursunuz? Bir də pərəstiş sözünü
dilinizə gətirməyin. Bu axmaqlıqdır. Biz sizinlə dostuq və həmişə dost kimi qalmalıyıq...
– Axı sizin Harriniz də var... - deyə rəssamın səsindən məyusluq sezildi.
– Harri! Harri!- deyə oğlan qəfil gülüşlə səsini ucaltdı.- Harri gündüzlər mümkün
olmayan şeylər danışmaqla məşğul olur; gecələr isə ağlagəlməyən işlər görür. Belə bir
həyat tərzi mənim də xoşuma gəlir. Lakin çətin və ağır dəqiqələrimdə inanmıram ki, mən
Harrinin yanına qaçım. Ağrılı anlarımı sizinlə bölüşmək daha yaxşıdır.
– Siz yenə mənim emealatxanama gəlib pozada duracaqsınızmı?
– Mümkün deyil!
– İmtina etməklə siz mənim rəssamlıq sənətimi məhv edirsiniz! Dorian, heç kəs öz
idealına iki dəfə rast gəlmir. Öz idealını bircə dəfə tapanlar da elə çox nadir hallarda olur.
– Səbəblərini izah edə bilmirəm, Bazil. Lakin bilirəm ki, mən bir daha pozada
durmayacam. Portretdə nəsə bir məşumluq var. O da öz xüsusi həyatını yaşayır. Mən
gəlib sizinlə bir fincan çay içərəm. Bu daha yaxşı olar.
– O sizin üçün daha yaxşıdır...- deyə Holvard narazı-narazı donquldandı,- Yaxşı, onda
mən gedim, hələlik. Çox təəssüf ki, siz mənə portretə baxmağa icazə vermədiniz.
Neyləmək olar? Sizi başa düşürəm.
Holvard gedən kimi Dorian Qrey öz-özünə güldü. Yazıq Bazil! O, əsl həqiqəti bilmədi!
Qəribədi! Dorian özü öz sirrini ona açmadı və üstəlik, dostunu məcbur elədi ki, sirrini
desin. Təsadüfən o, qələbə çalmışdı! Dostunun sirrini öyrənmişdi! Bazilin etirafından
sonra ona çox şey aydın oldu. Rəssamın gic qısqanclıq alovları və ona ehtiraslı bağlılığı,
valehedici mədhiyyələri, lakin bəzən qəribə təmkini və qapalı olması - bütün bunları başa
düşdü, aydındı! Dorian bir anlıq məyus oldu. Romantik məftunluqla boyanmış belə bir
dostluqdan nəsə bir faciə qoxusu gəlirdi.
O, dərindən ah çəkdi və zəngi basıb xidmətçini çağırdı. Bütün hallarda portreti burdan
götürüb gizlətmək lazımdır. Bu sirrin açılmasına yol vermək olmaz! Portreti bircə saat
belə otaqda qoymaq axmaqlıq olardı; bura onun hər hansı bir dostu, ya tanışı gələ bilər.

Onuncu fəsil

Xidmətçi içəri girəndə Dorian oğrun-oğrun ona baxdı. Görəsən Viktor ekranın
arxasındakı portret barədə nə düşünür? O, portretə baxa bilərmi? Xidmətçi isə özünü
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soyuqqanlı aparırdı, sakitcə durub Dorianın əmrlərini gözləyirdi. Dorian siqaret yandırdı
və güzgünün qabağına sarı yeridi; o, güzgüdən xidmətçinin əksini apaydın görürdü.
Viktorun üzündə heç bir ifadə yox idi, o, təmkinlə növbəti xidməti vəzifəsinin icrasını
gözləyirdi. Yox, ondan ehtiyatlanmağa dəyməz! Bununla belə, Dorian qət etdi ki, hər
halda, ehtiyat tədbirləri də görsə, pis olmaz.
Dorian astadan danışmağa başladı; Viktora dedi ki, ev işlərinə baxan qulluqçu qadını
çağırsın, sonra bəzəkli taxta sexinə getsin, ustadan xahiş eləsin ki, bura dərhal iki fəhlə
göndərsin. Doriana elə gəldi ki, xidmətçi otaqdan çıxanda ekrana tərəf gözucu da olsa
baxdı. Bəlkə heç baxmayıb? Dorianın gözünə belə göründü, hə?
Bir azdan qulluqçu Missis Lif tələsik kitabxanaya daxil oldu; qadının əynində qara ipək
don, əllərində isə köhnə dəbli barmaqsız əlcəklər vardı. Dorian qadından keçmiş dərs
otağının açarını istədi.
– Köhnə dərs otağının?- qadın təəccübləndi.- Ora toz-torpaq içindədi, Mister Qrey!
Qoyun əvvəl təmizləyim, səliqə-səhmana salım, sonra ora girin. Ser, indi bu vəziyyətdə
ora girmək olmaz! Düz deyirəm, ora biabırçı kökdədir.
– Lif, oranı təmizləmək lazım deyil! Mənə yalnız açarı verin!
– Ser, vallah ora girsəniz üst-başınız tamam batacaq! Düz beş ildi ki, o dərs otağının
qapısı açılmır. Lord Həzrətlərinin ölümündən bəri oraya kimsənin ayağı dəyməyib.
Mərhum babasının adını eşitcək Dorian diksindi. Onun yaddaşında qocanın çox pis
xatirəsi qalmışdı.
– Eybi yoxdu! Mən sadəcə ora baxmaq istəyirəm, vəssalam! Açarı verin!
– Buyurun, götürün, ser!- deyə yaşlı qadın əlləri titrəyə-titrəyə topa açarlar arasından dərs
otağının açarını ayırdı.- Alın, bu da açar... Ser, axı... siz belə vəziyyətdə otağa
girməzsiniz, eləmi? Bəlkə ora köçmək fikriniz var? Məgər bura, aşağı otaq rahat deyil?
– Yox, yox, belə bir fikrim yoxdu!- Dorian tələsik cavab verdi,- Təşəkkür edirəm, Lif!
Gedə bilərsiz.
Ev işlərini idarə edən qadın bir anlıq ləngidi, istədi məişət məsələləri ilə bağlı bəzi xırda
təfərrüatları ev sahibinə söyləsin. Dorian dərindən ah çəkdi və qadına dedi ki, bütün
məsələləri özü həll eləsin, o, Lifə inanır. Qadın otaqdan razı halda çıxdı.
Qapı örtülən kimi Dorian açarı cibinə qoyub otağa göz gəzdirdi. Gözünə al-qırmızı
rəngli, qızılı ilmələrlə tikilmiş ipək örtük sataşdı; bu atlas örtük XVİİ əsrin axırlarında
Venetsiya incəsənətinin gözəl nümunələrindən biriydi; babası onu nə vaxtsa Boloniya
yaxınlığındakı monastırdan gətirmişdi. Bəli, elə bu örtüklə də o dəhşətli portreti
bağlamaq olar! Ola bilsin, bu örtükdən nə vaxtsa dəfn mərasimləri üçün istifadə olunub.
İndi bu atlas parça meyitdən də daha dəhşətli qoxu verən bir şəkli örtəcək; əks halda, o
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portret qorxunc sarsıntılar, təhlükələr yaradacaq və bunların sayı-hesabı olmayacaq!
Qurdlar meyiti gəmirən kimi Dorian Qreyin də günahları onun kətan parça üzərindəki
portretini gəmirəcəkdir. Onlar şəklin gözəlliyini gəmirəcək, portreti pis kökə salacaqlar;
şəkli murdarlayacaqlar, ona biabırçı görkəm verəcəklər. Portret isə, hər halda, yaşayacaq,
daim canlı olacaq.
Bu düşüncələr Dorianı çimçəşdirdi və o, əslində şəkli nə üçün gizlətmək istədiyini Bazilə
söyləmədiyinə görə bir anlıq peşman oldu. Bazil şübhəsiz, onu Lord Henrinin
təsirlərindən qoruya bilərdi, hələ üstəlik, onun özünü də zəhərli və təhlükəli ehtiraslardan
çəkindirə bilərdi.
Bazilin ona qarşı məhəbbəti (bu, doğrudan da əsl sevgiydi!) çox xeyirxah və ali bir
hissdir! Bu, gözəlliyə qarşı instinktdən doğan və insan zəifləyən kimi ölüb gedən adi
fiziki aludəçilik deyil. Yox! Bu sevgi Mikelancelo sevgisidir; bu sevgi Monten,
Vinkelmann və Şekspir sevgisidir. Bəli, Bazil onu xilas edə bilərdi. Lakin artıq çox
gecdir. Keçmişi hər zaman peşimançılıq hissiylə, unutmaqla və ya inkar etməklə
ütüləmək olar. Gələcək isə qaçılmazdır. Dorian hiss edirdi ki, onun içində elə ehtiraslar
qaynaşır ki, onlar çölə çıxsa nəticəsi pis olar; əgər onun dumanlı şirin xəyalları həyata
keçsə, onun həyatına kölgə düşəcək.
Dorian al-qırmızı-qızılı örtüyü taxtın üstündən götürdü, onu əllərində tutub ekranın dalına
keçdi. Portretin üzündə başqa dəyişiklik-zad olmamışdı ki? Yox, ona elə gəldi ki,
olmayıb; hər halda, o şəklə daha böyük həqarətlə baxdı. Qızılı qıvrım saçlar, mavi gözlər
və çəhrayı dodaqlar , necə var yerindəydi. Yalnız üzün ifadəsi dəyişmişdi; o, öz qorxunc
simasıyla dəhşətli görünürdü. Bazilin Sibil Veynə görə danlaqları, mənasız və boş
məzəmmətləri yanında bu qorxunc sifət daha eybəcər idi! Portretdən onun öz qəlbi idi
ona baxan, onu ittiham edən! O, öz qəlbinə cavab verməliydi! Dorian ağrı hiss edə-edə
dəbdəbəli örtüyü portretə doladı. Elə bu vaxt qapı döyüldü; Dorian ekranın arxasından
çıxıb qapıya boylandı. Xidmətçi Viktor otağa girdi.
– Müsyö, fəhlələr gəlib.
O, düşündü ki, Viktoru dərhal harasa göndərmək lazımdır; qoy portreti fəhlələrin hara
qoyacaqlarını bilməsin. Viktorun ağıllı, bic gözləri var; bəlkə orda bir hiyləgərlik də
gizlənib! Etibarsız adamdı! Dorian yazı masası arxasına keçib Lord Henriyə kiçik bir
məktub yazdı; xahiş edirdi ki, ona oxumaq üçün bir şey göndərsin, həm də xatırlatdı ki,
onlar bu axşam doqquza on beş dəqiqə işləmiş görüşməlidirlər.
– Bunu dərhal Lord Henriyə çatdırın və cavabını da gözləyin, - deyə kağız parçasını
Viktora uzatdı,- fəhlələrə də deyin gəlsinlər içəri...
Bir azdan qapı yenə döyüldü və Cənubi Audli küçəsindəki taxta sexinin məşhur ustası
Mister Habbard və onun çox yöndəmsiz bir köməkçisi içəri girdi. Mister Habbard
qırmızısifət, sarışın bakenbardlı bir adam idi. Onun incəsənətə isti münasibəti
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rəssamlarla ölçülürdü. Adətən o, sifarişçilərin evinə getmirdi, gözləyirdi ki, sifarişçilər
özləri onun sexinə gəlsinlər. Lakin Dorian Qrey üçün həmişə istisnalar olurdu. Dorianda
qəribə bir cazibədarlıq vardı ki, bu da hamını ovsunlayırdı. Hətta onu görməyin özü
adamda məmnunluq doğururdu.
– Mister Qrey, mənə görə bir qulluq?- deyə sex ustası yoğun, çilli əllərini bir-birinə sürtəsürtə soruşdu.- Fikirləşdim ki, şəxsən özüm gəlim, sizin qulluğunuzda durmaq şərəfinə
nail olum! Bir gözəl çərçivə əldə etmişəm, satış mərkəzindən gətirdim onu, ser. Qədim
Florentin malıdır. Fontildən gətiriblər. Bu çərçivə dini şəkillər üçün çox münasibdir,
Mister Qrey!
– Mister Habbard, bağışlayın, sizə əziyyət verdim! Əlbəttə, dini şəkillərə bir o qədər
maraq göstərməsəm də, gəlib o çərçivəyə baxaram. Amma bu gün istəyirəm ki, bu şəkli
yuxarı mərtəbəyə aparaq. Çox ağırdır. Ona görə də xahiş elədim ki, siz iki fəhlə
göndərəsiniz.
– Heç bir əziyyəti yoxdu, Mister Qrey! Sizə xidmətdən şad olaram. Hansı şəkildir, ser?
– Bax bu! - Dorian ekranı portretin qabağından itələyib çəkərək cavab verdi. - Örtüyünü
çıxarmadan onu yuxarı apara bilərsinizmi? Elə beləcə! Qorxuram cızıla. Ona görə örtük
çəkmişəm üzünə.
– Ser, burda çətin bir iş yoxdu,- sex ustası dilləndi və dərhal köməkçisiylə işə girişdi;
onlar uzun latun zəncirlərdən asılmış portreti açmağa başladılar. - Onu hara qoyacağıq,
Mister Qrey?- usta soruşdu.
– Mən sizə yolu göstərərəm, Mister Habbard. Xahiş edirəm dalımca gəlin. Yox, ya da siz
düşün qabağa. Lap yuxarıdadı yeri... çox təəssüf... Biz əsas pilləkənlə qalxacağıq, o
enlidir.
Dorian qapıları taybatay açdı; onlar hola girdilər, orda isə pilləkənlə yuxarı qalxmağa
başladılar. Çərçivənin böyüklüyü portreti yaman ağırlaşdırmışdı; Dorian hərdənbir
fəhlələrə kömək də edirdi. Mister Habbard isə onun zümrəsindən olan bütün adamlara
xas yaltaqlıqla buna etiraz edirdi; zadəganlar faydalı işlər görə bilməzdilər.
– Ser, şəkil yaman ağırdı ha!- deyə usta yuxarı mərtəbəyə çatanda alnının tərini sildi.
– Hə, yaman ağırdı, - deyə Dorian da dodaqucu təsdiq etdi, sonra portretin qoyulacağı
otağın qapısını açdı.
Bu otaq onun həyatının bütün sirrini saxlayacaq, onun qəlbini adamların gözündən
gizlədəcəkdi. Dörd ildən çox idi ki, o, bu otağa girmirdi; o balaca olanda bura onun otağı
olmuşdu; böyüyəndən sonra isə bura oldu dərs otağı. Bu böyük və rahat otağı mərhum
babası Lord Kelso xüsusi olaraq nəvəsi üçün düzəltdirmişdi; lakin anasına heyrətamiz
dərəcədə oxşadığına, ya hansısa başqa səbəblərə görə Lord Kelsonun uşağı görməyə gözü
yox idi, çalışırdı ki, nəvəsini özündən uzaq saxlasın. Dorian gördü ki, o vaxtdan bəri
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otaqda elə bir dəyişiklik baş verməyib; iri italyan sandığı da yerində durub, fantastik
şəkildə rənglənmiş divarlar, panellər, onların zərli, naxışlanmış qəlibləri hələ də qalır; o,
uşaq vaxtı çox vaxt bu qəliblərin arxasında gizlənərdi. Qırmızı ağacdan düzəldilmiş kitab
şkafı da yerindəydi, vərəqləri tökülüb dağılmış dərsliklərlə doluydu; arxa tərəfdəki
divardan isə hələ də qədim Fələməng xalçası asılmışdı; xalça üzərində rəngi çox solmuş
kral və kraliça bağda şahmat oynayırdı; təsvirdəki arxa planda dəmir əlcəkli əllərində quş
tutmuş şahin ovçuları dəstə-dəstə at belində gedirdilər. O unudulmaz çağlar necə yadına
düşdü! Dorian ətrafa nəzər yetirdikcə yalqız uşaqlığının, demək olar ki, hər anı sanki geri
qayıdırdı. O, məsum uşaqlıq çağlarını yadına saldı; pak, təmiz, günahsız çağlar! Birdən
ona elə gəldi ki, bu eybəcər və məşum portreti bura qoymaq, bu paklıq yuvasında
gizlətmək qorxuludur. Hələ o məsum uşaq olanda ağlına belə gəlməzdi ki, onu məhz belə
bir gələcək gözləyir. Lakin evdə başqa belə bir etibarlı yer yoxdur ki, portreti gizlədəsən.
Otağın açarı indi ondadır və bundan sonra bu otağa heç kəs girə bilməz. Qoy kətan
parçadakı şəklin üz-gözü öküz kimi küt, amansız, çirkin və eybəcər olsun, cəhənnəmə ki!
Onu heç kim görə bilməyəcək! Heç Dorian özü də onu görməyəcək. Nəyinə gərək? Öz
qəlbinin eybəcər şəkildə belə parçalanıb dağılmasına niyə baxsın ki? O, öz gəncliyini
qoruyub saxlamışdı; bu kifayətdi, ona bu bəs edər! Və bundan başqa, məgər o, özünü
islah edə bilməzmi? Məgər rüsvayçı gələcəkdən qaçmaq olmazmı? Bəlkə elə onun
həyatına böyük bir sevgi daxil oldu və onu tamamilə təmizlədi? Bu sevgi onun qəlbində
və canında doğulan sonrakı günahlarından qoruya bilər; hələ o ağlagəlməz günahlar
sirlidir, onların şəklini heç kim çəkməyib və bu sehirin özü də onlara qorxunc, məşum
füsunkarlıq verir. Ola bilsin ki, günlərin bir günü bu çəhrayı həssas ağızdakı dəhşətli
görünüş itib getsin və o zaman Bazil Holvardın şedevr əsərini də dünyaya göstərmək
mümkün olsun!

Yox; bu, mümkün deyil! Kətan parça üzərindəki insan saatbasaat, həftəbəhəftə qocalır.
Şəkildə günah və eyiblərin sirli əksi ifadə olunsa da, o, yaşın, zamanın buraxdığı yaramaz
izlərdən yaxa qurtara bilməyəck. Yaş öz sözünü deyəcək! Yanaqları sallanacaq, qırışqırış olacaq. Onun işığı öləziyən gözlərinin ətrafında qara büküşlər yaranacaq, gözlərinin
yaraşığını məhv edəcək. Saçları parlaqlığını itirəcək, bütün qocalarda olduğu kimi, onun
da ağzı daim yarımaçılı qalacaq. Bürüşüklü boynu, dərisi altından göyərib görünən
damarları, soyuq əlləri, bükülmüş beli! Aman Allah! Lap mərhum babası kimi olacaq!
Qoca vaxtında babası yaman şıltaq, sərt, kobud idi ona qarşı! Eh, gərək portreti gizlətsin!
Neyləmək olar?
– Mister Habbard, zəhmət olmasa bura gətirin,- deyə yorğun-yorğun geriyə boylandı.Sizi yaman gözlətdim, üzr istəyirəm. Fikrə getmişdim, bir anlıq sizi unutdum...
– Mister Qrey, eyb etməz, bir qədər dincəlmək də bizimçün xoşdu,- sex ustası dedi.- Hə,
hara dediniz qoyaq bunu, ser?
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– Fərqi yoxdu, qoyun, bax, bura! Hə, belə. Asmaq lazım deyil. Elə divara söykəyin,
yetər. Təşəkkürlər.
– Bu sənət əsərinə baxmaq olarmı, ser?
Dorian səksəndi.
– Mister Habbard, bu sizin üçün maraqlı deyil,- gözlərini ustadan çəkmədən bildirdi. Bu
anda o düşünürdü ki, əgər usta örtüyü qaldırıb o şəklə baxmağa cürət eləsə, onu tutub
yerə yıxacaq. - Sizə daha əziyyət verməyəcəm. Çox sağ olun ki, özünüz gəldiniz və
köməyinizi əsigəmədiniz.
– Dəyməz, Mister Qrey, dəyməz! Hər zaman xidmətinizdə hazıram, ser!
Mister Habbard pilləkənləri ağır-ağır endi, köməkçisi də onun dalınca düşdü; köməkçi
utana-utana boylanıb iftixarla Doriana baxırdı; o, ömründə Dorian kimi cazibəli, gözəl
adam görməmişdi.
Aşağıda addım səsləri kəsilən kimi Dorian qapını bağlayıb açarı cibinə qoydu. İndi özünü
rahat hiss edirdi. Bundan sonra heç kəs bu eybəcər şəkli görməyəcək! O, təkcə o, öz
eyblərini və günahlarını görəcək!
Dorian kitabxanaya düşəndə artıq saat altıya işləmişdi və otağa çay gətirmişdilər; qara
əlvan ağacdan düzəldilmiş sədəfli xırda çay stolunu ona Ledi Radley bağışlamışdı; onun
qəyyumunun arvadıydı, daim xəstəlikləri ilə əlləşirdi, ötən qış mövsümünü də Qahirədə
keçirmişdi. Nə isə... Ledi Radleyin bağışladığı o sədəfli stolun üstündə Lord Henridən
gəlmiş bir məktub və yanında da üz qabığı köhnəlmiş bir kitab vardı. Çay sinisinin içinə
isə “The St. James's Gazette qəzetinin üçüncü nömrəsi qoyulmuşdu. Görünür, Viktor
qayıdıb gəlib. Görəsən o, burdan gedən fəhlələrlə rastlaşıbmı? Onlardan gördükləri iş
barədə bir şey soruşubmu? Əlbəttə, xidmətçi artıq kitabxanadan portretin çıxarılmasını
bilir, hər halda, görüb ki, portret daha burda yoxdu. Çayı gətirəndə ekranın çəkildiyinə də
fikir verib, portretin yeri də boşdu. Bəlkə də günlərin bir günü o, Viktoru iş başında
yaxalayacaq: xidmətçi gecələrin birində pilləkənlərlə qalxıb dərs otağının qapısını sındıra
bilər! Öz evində casus saxlamaq dəhşətli bir şeydir! O, eşitmişdi ki, varlı adamları həmişə
onların xidmətçilərindən kimsə şantaj edir; xidmətçi ya gizlincə məktub oxuyur, ya qapı
dalında pusub söhbətlərə qulaq asır, ya vizit kartlarını toplayır, ya da elə balışın altından
rəngi solmuş gül ləçəyi və ya bükülmüş qadın krujevası tapır...
Dorian dərindən ah çəkdi və özünə çay süzdü; sonra Lord Henridən gələn məktubu açdı.
Henri yazırdı ki, ona axşam qəzeti və kitab göndərir; kitab Dorian üçün maraqlı ola bilər;
daha sonra da qeyd edirdi ki, səkkiz on beş dəqiqədə o mütləq klubda olacaq. Dorian
qəzeti vərəqlədi, beşinci səhifədə onun gözünə qırmızı karandaşla nişanlanmış bir yazı
sataşdı. Oxudu:
“Aktrisanın ölümüylə bağlı işin istintaqı. Bu gün səhər Hokston Rouddakı Bel Taverndə
rayon müstəntiqi Mister Danbi gənc aktrisa Sibil Veynin cəzədi üzərində müayinə
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aparmışdır; gənc aktrisa Holbordndakı Royal Teatrına bu yaxınlarda işə götürülmüşdü.
İstintaq müəyyən edib ki, ölüm bədbəxt hadisə nəticəsində baş vermişdir. Mərhumun
anasına başsağlığı verilmişdir; qızının meyidinin yarılmasında iştirak edən ana və Doktor
Birrel istintaqa bu barədə məlumat vermişlər; ana ifadə verərkən çox mütəəssir və
həyəcanlı olmuşdur.” Dorian dilxor oldu; qəzeti cırıb parça-parça elədi və zibil yeşiyinə
tulladı. Bu nə rəzalətdir! Bu həqarət doğuran təfərrüatlar necə də dəhşətli görünür! O,
qəzeti göndərdiyi üçün Lord Henridən bir qədər incidi. Hələ bir səfehlik edib xəbəri
qırmızı karandaşla da dairəyə alıb!? Axı Viktor onu oxuya bilərdi! Xidmətçi ingilis dilini
də yaxşı bilir.
Elədir, çox güman ki, xidmətçi qəzeti oxuyub və nədənsə şübhələnməyə başlayıb! Axı
niyə narahat olur ki? Onun bu məsələyə nə dəxli var? Dorian Qrey Sibil Veynin
ölümündə günahkar deyil ki? Heç qorxmağın yeri də yoxdu! Dorian Qrey qızı
öldürməyib!
Gözü Lord Henrinin göndərdiyi sarı kitaba sataşdı. Bu nədir görəsən? Stola yaxınlaşdı;
bu səkkizbucaqlı sədəfli stol ona gümüşdən pətək hörən naməlum Misir arılarının işini
xatırlatdı; Dorian kitabı götürüb kresloda əyləşdi, vərəqləməyə başladı. Bir neçə
dəqiqədən sonra o, artıq mütailəyə qapılmışdı. Çox qəribə kitab idi, beləsini heç vaxt
oxumamışdı. Ona elə gəlirdi ki, gözləri önündən dünyanın bütün günahları gözəl bir
libasda, fleytanın həzin musiqi sədaları altında bir-bir ötüb keçirlər. İndi o, şirin xəyal
kimi arzuladığı çox şeyi canlı şəkildə görür. Heç yuxusuna belə girmədiyi şeylər indi
onun gözləri qarşısında canlanır. Deyəsən, süjetsiz bir roman idi, daha doğrusu, psixoloji
etüdlər idi. Əsərin yeganə qəhrəmanı cavan bir Parisli oğlan idi; bu cavan oğlan on
doqquzuncu əsrdə bütün keçmiş əsrlərin ehtiras və əhval-ruhiyyələrinin dirçəldilməsi işi
ilə məşğul olur. O, bəşər övladının ötən dövrlərdə yaşadığı hiss və həyəcanları, əhvalruhiyyələri eynilə özü yaşamaq istəyir. Onu qeyri-təbii məhrumiyyət formaları
maraqlandırır ki, adamlar bunları düşüncəsiz olaraq ləyaqət adlandırırlar; eyni zamanda o
formalara qarşı olan təbii ehtiras dalğaları maraqlandırır; müdriklər isə bunları hələ də
əxlaqsızlıq adlandırırlar.
Kitab özünəməxsus səlis üslubda, aydın və rəvan dildə yazılmışdı; bununla belə, kitabda
başa düşülməyən, qaranlıq olan çoxsaylı arqo və arxaik sözlər, texniki terminlər və incə
təbirlər vardı. Belə bir üslubda fransız simvolistlər məktəbinin gözəl sənətkarları
yazardılar. Kitabda çoxlu metaforalar, səhləb çiçəyinə bənzər ifadələr və incə təsvirlər
vardı. İnsanın duyğusal həyatı mistik fəlsəfi termin və anlayışlar vasitəsilə təsvir edilirdi.
Çətin bir sual qarşısında qalırdın - bu nədir belə, kitab nədən bəhs edir? Orta əsrlərdə
yaşamış hansısa bir müqəddəsin dini meyl və arzularının təsviridir? Yoxsa bu, günah
işlədən müasirimizin utanmaz etiraflarıdır? Bu zəhərləyici bir kitab idi. Sanki kitabın
səhifələrindən qalın papiros tüstüləri qalxır, adamın beynini korlayırdı. Cümələlərin və
ifadələrin ritmi, onların monoton ahəngi, mürəkkəb və zəngin nəqarətlər, düşünülmüş
təkrarlar - bütün bunlar yalnız bir şeyə söykənirdi- xəstə xəyalpərvərliyə! Və kitabı
səhifədən - səhifəyə, fəsildən fəslə acgözlüklə oxuyan Dorian bir də ayılıb gördü ki, artıq
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gün əyilib, otağın qıraqlarına axşam kölgəsi düşüb. Buludsuz yaşılaçalan səmada bir
ulduz parlayırdı. Dorian pəncərədən düşən zəif işıqda sözləri seçənədək oxudu; nəhayət,
xidmətçinin bir necə xəbərdarlığından sonra durub o biri otağa keçdi; artıq gec idi, kitabı
çarpayısının yanındakı xırda Florentin stolunun üstünə qoyub geyinməyə başladı.
O, kluba çatanda artıq saat doqquza qalmışdı; Lord Henri tək-tənha oturub onu
gözləyirdi, çox əzgin və narazı görünürdü.
– Harri, üzr istəyirəm,- Dorian dedi, - vallah, mənim gecikməyimdə günahkar sizsiniz.
Sizin mənə göndərdiyiniz kitab o qədər sehirli idi ki, ondan ayrılmaq olmurdu, buna görə
də saat yaddan çıxmışdı mənim üçün. Bilmədim gün nə vaxt qurtardı.
– Bilirdim ki, sizin xoşunuza gələcək,- deyə Lord Henri ayağa qalxıb cavab verdi.
– Mən demədim ki, xoşuma gəldi. Dedim ki, kitab məni “ovsunlamışdı”. Bunlar ayrı-ayrı
şeylərdi.
– Belə de, siz artıq fərqləri də bilirsiz?- Lord Henri mızıldadı. Onlar yemək otağına
keçdilər.

On birinci fəsil

Dorian Qrey bir neçə il bu kitabın təsirindən qopa bilmədi; daha doğrusu, o, heç buna
cəhd də göstərmədi. O, kitabın nəfis şəkildə Parisdə çap olunmuş birinci nəşrindən
doqquz nüsxə sifariş verdi; onlara müxtəlif rəngli üz çəkdirdi; bu rənglər onun əhvalruhiyyəsi və artıq demək olar ki, idarə edə bilmədiyi dəyişkən fantaziyalarının
şıltaqlıqları ilə harmoniya təşkil etməliydi.
Kitabın qəhrəmanı romantik hissləri ilə ağlı çox qəribə şəkildə birləşən qəşəng bir Parisli
oğlan idi; o, sanki Dorianın prototipiydi; və elə bil ondan çox-çox qabaq yazılmış bu
kitab onun həyat tarixçəsini təsvir edirdi. Dorian bir məsələdə kitabın qəhrəmanından
daha xoşbəxt idi: o, gənc parislinin uşaqlıqdan qəflətən itirdiyi heyrətamiz gözəlliyinə
görə qorxu hissini heç vaxt yaşamamışdı; və o, heç vaxt işıldayan və hamar metal
güzgülər qabağında özünə baxarkən dəhşətli hallar keçirməmişdi. Kitabın sonuncu fəslini
Dorian bədxah bir hisslə oxudu; elə bil bu dərdə özünün mübtəla olmadığına daha çox
sevinirdi; hər bir həzzdə hansısa əzablı bir fərəh hissi olur. Deməli, həmin fəsildə insanın
dərdi, kədəri, faciəsi təsvir edilirdi, bəlkə də bir qədər pafoslu bir dillə təsvir edilirdi;
həmin dərdli insan özgələrdə və ətrafındakı adamlarda ən çox dəyərləndirdiyi şeyi əbədi
itirmişdi və buna görə əzab çəkirdi.
Dorian sevinirdi; sevinirdi ki, Bazil Holvardın və onun ətrafında olan adamların da
heyran olduğu Gözəlliyi onu heç vaxt tərk etməyəcəkdi. Hətta Dorian Qrey barədə
dumanlı şayiələr eşidən adamlar belə (onun şübhəli həyat tərzi barədə şayiələr isə, demək
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olar ki, bütün Londonda gəzib - dolaşırdı və klublarda dedi-qoduya səbəb olurdu) bu
rüsvayçı dedi-qodulara inana bilmirdilər: axı o, elə bir insan idi ki, hələ həyatın çirkabına
bulaşmamaışdı. Ədəbsiz danışan adamlar Dorian Qreyi görən kimi səslərini kəsirdilər.
Onun üzünün dinc şəffaflığı onlar üçün sanki xəcalət tənəsi kimi görünürdü. Dorianın hər
hansı bir məclisdə görünməsi itirlmiş paklığı xatırladırdı. Adamlar təəccüb edirdilər ki,
bu cazibəli gənc bizim əxlaqsız və rəzil ehtiraslara bürünmüş əsrimizin sarsaq
təsirlərindən necə qurtula bilib? Dorian tez-tez uzun müddət evdə olmurdu və o, bu
şübhəli və müəmmalı yayınmalardan sonra (ətrafındakı dostları və onu tanıyanlar ondan
şübhələnməyə başlamışdılar) evə qayıdır, xəlvəti olaraq yuxarı qalxır, dərs otağına girib
qapını daldan bağlayır, əlində güzgü, uzun müddət portretin qarşısında dayanıb gah şəklə,
gah da özünə baxırdı və görürdü ki, şəkildəki Dorian getdikcə daha çox qocalır;
güzgüdəki əksi isə ona cavan və günrah bir təbəssümlə ona gülümsəyir. Bu kontrast daha
şox heyrət doğurduqca Dorian bundan daha çox həzz alırdı. O, öz gözəlliyinə daha çox
vurulur və qəlbinin yoldan çıxmasını daha maraqla izləyirdi. O, çox böyük həyəcanla və
həm də hansısa qeyri-təbii məmnunluqla portretdəki büküş və qırışları izləyir, eybəcər
dəyişikliklərə diqqətlə baxaraq bəzən özü-özündən soruşurdu: görəsən günahın əlamətləri
daha qorxunc və mənfurdur, yoxsa yaşın? O, öz ağ əllərini portretə yaxınlaşdırır, şəklin
gücdən düşüb kobudlaşmış əllərinə vurur, onları müqayisə edib gülürdü. O, vaxtından
əvvəl qocalmış və eybəcərləşmiş portretə kinayə ilə baxır, onu lağa qoyurdu. Düzdü,
hərdənbir gecələr öz yataq otağında uzanıb yuxusu ərşə çəkiləndə, yaxud gəmi təmiri ilə
məşğul olan dokların yaxınlığında yerləşən pritondakı çirkli taxtlarda uzananda (o,
pritona əynini dəyişib özgə adıyla tez-tez gedirdi) qəlb ağrısıyla düşünürdü ki, o,
əxlaqsızlaşıb; o, bütün həyatını korlayıb və bu anlar ona azab verirdi; onda belə hallar
nadir hallarda baş qaldırırdı. Onun həyata sonsuz marağını Lord Henri oyatmışdı və bu,
Bazil Holvardın bağçasında baş vermişdi; bu maraq ona getdikcə daha çox ləzzət verirdi.
O, öyrəndikcə daha çox şeyi bilmək istəyirdi. Onda bu həvəslərə qarşı canavar aclığı
yaranmışdı və bu aclığı söndürmək ehtirası da günü-gündən şiddətlənirdi. Lakin Dorian
tədbirsiz də deyildi; hər halda, o, ictimai rəyə də xor baxmırdı və cəmiyyətlə
münasibətlərində ədəb-nəzakət qaydalarını gözləyirdi. Qışda ayda iki dəfə, qalan bütün
mövsümlərdə isə, çərşənbə axşamı o, öz yaraşıqlı evinin qapılarını adamların üzünə açır,
burada ən məşhur və dəbdə olan müsiqiçilər öz məharətlərini göstərir, onun qonaqlarını
əyləndirirdilər. Lord Henri bu ziyafətləri verməkdə ona kömək edirdi və belə məclislərdə
- seçmə qonaqların siyahısının tərtib edilməsində, yerləşdirilməsində, stolun üstünün
düzəldilməsində, ekzotik güllərin seçilib qoyulmasında, stol örtüklərinin, qədimi qızılı və
gümüşü qab-qaşığın düzülməsinə qədər hər şeydə Lord Henrinin təcrübəsi vardı. Gələn
qonaqlar arasında çox adam vardı ki, (xüsusilə yaşılları təmsil edən gənclər arasında!)
Dorian Qreyə ideal kimi baxır, yaxud özlərini belə göstərirdilər; onlar Dorianı Eton və
Oksford Universitetlərindəki tələbəlik illərində arzuladıqları və xəyallarında tutduqları
insan kimi - əsl elmi dünyagörüşə malik olan mədəniyyətli və müasir ədəb-nəzakət
qaydalarını və mədəniyyəti özündə birləşdirən dünyəvi bir sima kimi görürdülər. Dorian
onlara, Dantenin dediyi kimi, “gözəlliyə səcdə etməklə qəlbini, özünü nəcibləşdirən”
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adamlardan biri kimi görünürdü. Və ya Getenin dediyi kimi, o, elə bir adam idi ki,
“görünən dünya məhz onun üçün yaradılmışdı, onun üçün mövcud idi".
Təbii ki, Dorian üçün incəsənətin birinci və ən böyük əsəri Həyatın özü idi; qalan bütün
sənətlər və əsərlər yalnız müqəddimədir. Əlbəttə, o, Dəbə də önəm verirdi; Dəblə
müəyyən vaxt çərçivəsində hamının qəbul etdiyi bütün təxəyyül və fantaziyaları həyata
keçirmək olar; o, Modabazlığa da üstünlük verirdi, çünki o, özünəməxsus yolla
Gözəlliyin mütləq müasirliyinə atılan addımdır. Onun geyim tərzi və modaya qarşı
sonsuz həvəsi Mayfer ballarında və Poll Moll klublarında əylənən modabaz gənclərə
vaxtaşırı nəzərəçarpacaq dərəcədə təsir edirdi. Bu gənclər hər cəhətdən ona oxşamağa
çalışırdılar və onu təqlid edirdilər; hətta onun kimi füsunkar olmaq və cah-cəlallı
görünmək üçün Dorianın özünün də fikir vermədiyi ən xırda detalları belə gözdən
qaçırmırdılar.
Dorian cəmiyyətdə həddi-büluğa çatanlara verilən çox iddialı mövqe tutmuşdu; onun
beynində belə bir fikir dolaşırdı: Neronun imperatorluğu dövründə “Satirikon”un müəllifi
Roma üçün nə idisə, o da müasir London üçün elə ola bilər. Lakin lap ürəyinin
dərinliklərində o, düşünürdü ki, hamının məsləhətləşdiyi (hansı pal-paltarı geyinməli,
hansı daş-qaşı taxmalı, nə bilim qalstuku necə bağlamalı və ya zənciri necə bağlamalı...)
sadə «arbiter elegantiarum» olmaqdansa, cəmiyyətdə daha əhəmiyyətli rol oynamaq
lazımdır. O, yeni həyat fəlsəfəsi yaratmaq arzusunda idi; bu fəlsəfənin ağıllı əsası, öz
ardıcıl prinsipləri olmalıdır; o, həyatın ali mənasını hiss və duyğuların həyata
keçirilməsində görürdü.
Ehtiraslara baş əymək çox vaxt və tamam düzgün olaraq mühakimə olunub; çünki
adamlar instinkt olaraq ehtiras və hisslərdən qorxurlar; onlar adamlarda güclü ola bilər və
bildiyimiz kimi, onlar yalnız rəzil və əxlaqsızlara xasdır. Lakin Dorian Qreyə elə gəlirdi
ki, bu hiss və ehtirasların əsl təbiəti hələ indiyə kimi anlaşılmaz olaraq qalır; həmin
ehtiraslar ona görə heyvani azğın ehtiraslar kimi yaşayır ki, adamlar hər zaman çalışıblar
ki, onları ram edib boğsunlar; onlara qida verməyiblər, onlarda Gözəlliyə doğru ali və
mütərəqqi cəhdin üstün əlamətlərindən biri olan yeni əxlaqi həyatın elementlərini görmək
əvəzinə, onları əzab və iztirablarıyla öldürüblər. Bəşəriyyətin ötüb gəldiyi yola nəzər
salarkən Dorian çox pərişan hisslər keçiriridi. Sən demə, nə qədər boşluqlar olub, necə
böyük səhvlər buraxılıbmış, nə qədər güzəştlər olubmuş! Nəyə görə? Hansı mənasız bir
şeyə görə?! Kökündə qorxu yatan mənasız, inadkar məhrumiyyətlər, özünü məhvetmə və
özünü məhrumetmənin eybəcər formaları baş verib! Bəs nəticəsi nə olub? Cinsi
pozğunluq və nəsil kəsilmə! Cırlaşma! Bu daha qorxulu və daha dəhşətlidir! Bu,
insanların bilməməzliyi ucbatından qorunmağa can atdıqları, necə deyərlər,
“deqradasiya”dan da qorxuludur! Təbiət hər zaman ilahi bir kinayə ilə tərki - dünya olan
şəxsləri nahaq yerə səhralara, vəhşi heyvanların yanına qovmayıb, müqəddəs zahidlərə
həyat yoldaşı kimi meşələrin və çöllərin sakinlərini-dördayaqlı heyvanları göstərməyib!
Bəli: Lord Henri düz deyir, düzgün proqnoz verir- yeni Hedonizm doğulur; bu əxlaq
fəlsəfəsi həyatı tamam dəyişdirməlidir, onu sərt və bayağı puritanlıqdan azad etməlidir;
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bizim günlərdə puritanlığın nədən belə dirçəlməsini anlamaq olmur. Əlbəttə, Hedonizm
idrakın köməyinə əl atacaq, lakin ehtirasların çeşidli təbiətini heç bir nəzəriyyə və ya
elmi dünyagörüşlə dəyişmək iqtidarında olmayacaq. Hedonizmin məqsədi - elə bu
ehtirasların təbiətidir, təcrübəsidir, onun acı-şirin məhsulları deyil; bizim dövrdə
asketizmə həm də kobud əxlaqsızlığa yer ola bilməz! Asketizm də, qatı əxlaqsızlıq da
hissləri öldürür; Hedonizm insanları həyatın hər anını tam dolğunluqla yaşamağı
öyrədəcək; çünki həyat özü yalnız ötəri və keçici bir andır.

Hərdən elə olur ki, adam səhərə yaxın şirin yuxu görür; istəyir ki, bu yuxular ölüm
yuxusu kimi əbədi olsun, amma oyanır, yuxunun uzun olmamasına təəssüf edir; yaxud
dəhşətli və qeyri-təbii sevinc hissindən sonra beyin hüceyrələrində gerçəkliyin özündən
də qorxulu olan yuxugörmələr oyanır; hər şeyi elə bil canlı və aydın görürsən, lap
fantastikada olduğu kimi görürsən; bunlar elə qüvvələr tərəfindən həyata keçirilir ki, bu
qüvvələr qotik sənət nümunələrini elə canlı edir ki, sanki bunlar xəstə təxəyyüllü adamlar
üçün yaradılıb. Bu oyanışlar hamıya tanışdır; görürsən ki, sübhün ağ barmaqları yavaşyavaş pərdəyə dırmaşır və adama elə gəlir ki, pərdə titrəyir, yellənir, yırğalanır. Qara
əcaib kölgələr səssizcə otağın künc-bucağına düşür, sonra əriyib gedir. Həyətdə yarpaqlar
arasında artıq sərçələrin səsi eşidilir, küçədən ayaq səsləri gəlir, adamlar işə tələsirlər,
bəzən təpəliklərdən gələn küləyin nəfəsi və vıyıltısı sükut içinə qərq olmuş evin başına
fırlanır; elə bil qorxur ki, evin içində yatanları oyada; lakin onun al-qırmızı
sığınacağından axır ki, yuxunu qovmağa məcbur olur. Bir-birinin ardınca yüngül tor
örtükləri qalxır, ətrafda hər şey yavaş-yavaş öz əvvəlki forma və rəngini alır; və səhər
sizin gözləriniz qarşısında dünyaya öz adi görkəmini təqdim edir. Donuq güzgülər yenə
öz əvvəlki həyatlarını yaşamağa başlayır. Sönmüş şamlar harda idilərsə orda da durublar;
onların yanındakı kitab isə hələ axıra qədər oxunmayıb; dünənki balda sizin yaxanızı
bəzəyən solğun çiçək boynunu büküb, yaxud o məktub, sizin oxumağa qorxduğunuz o
məktub, yaxud çox tez-tez oxuduğunuz o məktub da əvvəlki yerindədir. Sanki heç nə
dəyişməyib. Gecənin xəyali kölgələrindən yenə tanış gerçəklik boylanır. Bu günkü həyatı
gərək dünən qoyub gəldiyin yerdən başlayasan; və biz ağrı ilə dərk edirik ki, fasiləsiz
olaraq güc sərf etməyə məhkum olunmuşuq; adi stereotip məşğuliyyətlərin yorucu
labirintində fırlanırıq, eyni şeyləri təkrar edirik. Bu anlarda biz ehtiraslı istəklər yaşayırıq;
gözlərimizi açıb yeni dünya görmək istəyirik; bu dünya bir gecənin içində dəyişib; bizim
bəxtimizdən, bu dəyişən dünyada hər şey yeni forma və rəng alıb; canlı və şəffafdır;
dünya tam yeniliklərlə doludur, sirlərlə doludur; orda keçmişə yer yoxdur, yaxud orda
keçmiş üçün də bir balaca münasib yer saxlanılıb; əgər bu keçmiş hələ canlıdırsa, hələ
ölməyibsə, hər ehtimala qarşı, öhdəlik və ya təəssüf şəklində yaşayırsa! Çünki hətta
xoşbəxtlik haqqında xatirələrdə də bir özəl kədər var; ötüb keçən hər bir həzzin xatirəsi
adama ağrı gətirir.
Dorian Qrey məhz bu cür aləmlərin gerçəkləşməsini arzulayırdı; o, düşünürdü ki, dəyişən
dünyaların yaradılması həyatın əsas məqsədi, yaxud məqsədlərindən biri olmalıdır;
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romantikanın əsas elementini özündə cəmləşdirə bilən yeni məstedici duyğular dalınca
qaçmaq qeyri-adi bir həyatdır; onun ağlına tez-tez təbiətinə tamam yad olan ideyalar
gəlirdi və o, bu ideyaların məkrli əsiri olurdu; lakin o, bu ideyaların əsas mahiyyətini
dərk edib maraqlarını doyuzdurandan sonra onlardan elə bir soyuqqanlılıqla əl çəkirdi ki,
bu, nəinki qızğın ehtirasla bir araya sığmır, hətta bəzi müasir psixoloqların təbirincə
desək, çox vaxt ehtiraslar üçün zəruri şərait yaradırdı.
Bir ara şəhərdə danışırdılar ki, o, Roma katolik kilsəsinə üzv olmaq istəyir; əlbəttə, Roma
katolik kilsəsinin mərasimləri Dorianın həmişə xoşuna gəlirdi. İbadətə aid olan gündəlik
qurban qədim dünyanın qurbanlarına baxanda daha real görünürdü; bunlar onu həyəcana
gətirirdi, hisslərə nifrət hissi aşılayan dualar onun içini tərpədirdi; bu qurbanlar ibtidai
insan təbiətinin elementlərini, qədim insan faciəsini pafosla göstərməklə onu dəhşətli
dərəcədə narahat edirdi.
Dorian kilsənin soyuq mərmər döşəməsi üstündə diz çökməyi sevirdi; o, atlas bürüncəkli
kilsə keşişinin ağ əlləri ilə yavaş-yavaş ianə qutusunun üstündəki örtüyü götürməsi
səhnəsinə maraqla baxırdı; ya da görürdü ki, keşiş içi ağarmış şüşə fənərə bənzəyən ianə
qutusunu (onun içində parıldayan daş-qaşlar olurdu) gətirdi; və bu zaman Dorian
inanmaq istəyirdi ki, həqiqətən bunlar mələklərin çörəyidir; ya da bəzən elə anlar olurdu
ki, keşiş hövsələdən çıxıb coşur, sinəsinə döyür və öz günahlarına lənətlər yağdırırdı.
Onu valeh edən buxurdandan qalxan tüstü olurdu; onlar iri qızılı güllərə bənzəyirdi;
buxurdanlar krujevalı və tünd qırmızı paltarlı, ciddi və təntənəli görkəmdə duran oğlan
uşaqlarının əllərində yellənirdi. Kilsədən çıxarkən Dorian qara tövbə hücrəsinə də
maraqla baxardı, bəzən isə onun tutqun kölgəsində oturub adamların köhnə taxta
barmaqlıqlar arasından öz həyat həqiqətlərini necə pıçıltı ilə söyləmələrinə xeyli qulaq
asardı.
Lakin Dorian heç vaxt bu və ya digər ehkamların təsirinə uymurdu; başa düşürdü ki, əgər
o, rəsmi surətdə bu və ya digər dini ehkam və məzhəbləri qəbul etsə, əqli inkişafına zərbə
vurmuş olar; o, heç vaxt belə səhvlər etməzdi. O daimi yaşadığı evini heç vaxt sadəcə
mehmanxanaya yararlı olan və Ay kiçiləndə, ulduzlar sönən vaxtı bir neçə gecəni və ya
gecə saatını mehmanxanada keçirmək üçün yararlı olan bir ev kimi görmək istəmirdi. Bir
vaxtlar o, mistika ilə maraqlanırdı; mistikanın sadə bir şeyi sirli və qeyri-adi vergi kimi
göstərmək vəzifəsi ilə məşğul oldu; və həmişə də mistikanın paradokslarla müşayiət
olunduğunu gördü. Başqa bir vaxt o, Alman darvinizminin materialist baxışlarına meyl
göstərdi; və o, böyük həvəslə insanın fikir və ehtiraslarını toplayaraq beyinin boz
maddəsinin hansısa qəfəsinə topladı, yaxud bədəndəki hansısa ağ sinir lifinə topladı və
məmnuniyyətlə aşkarladı ki, insanın ruhi vəziyyəti tamamilə fiziki vəziyyətindən asılıdır;
bu fiziki vəziyyət patoloji xəstə və ya sağlam, normal və ya qeyri-normal ola bilər. Lakin
Dorian üçün həyat haqqında bütün nəzəriyyələr, elmi baxışlar həyatın özü ilə müqayisədə
ona cılız və mənasız göründü; o, apaydın dərk etdi ki, təcrübə və reallıqla bağlı olmayan
hər bir abstrakt nəticə faydasız və səmərəsizdir. O bilirdi ki, insanın hissi həyatı eynilə
onun ruhi həyatı kimidir, açılmasını gözləyən müqəddəs sirləri var.
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O, müxtəlif qoxuları və qoxulu maddələrin hazırlanması sirlərini öyrənməyə başladı;
ətirli yağları süzdü, Şərqdən gətirilmiş iyli qətranları yandırdı. Belə bir qənaətə gəldi ki,
insanın hər hansı bir iç əhval-ruhiyyəsi hansısa hissi qavrayışlarla bağlıdır və Dorian
onlar arasındakı əsl əlaqələri özü üçün aşkar etdi. Məsələn, nə üçün dini ayinlər zamanı
yandırılan qətranın ətri insanları mistik əhval-ruhiyyəyə kökləyir, boz ənbər isə onlarda
ehtirası alovlandırır? Nə üçün bənövşənin ətri ölən sevgi barədə xatirələri oyadır? Nə
üçün müşk beyni dumanlandırır, aloe isə, deyilənə görə ruh düşkünlüyünü aparır?
Dorianın həyatında elə dövr də oldu ki, o, özünü tamamilə musiqiyə həsr etdi; belə
vaxtlarda evində, məhəccərli pəncərələri, qızılı və al-qırmızı rənglərlə boyanmış tavanı,
zeytun rəngli divarları olan uzun zalda qeyri-adi konsertlər təşkil edilirdi; zirək qaraçılar
kiçik sitra ilə şən, ruhuoxşayan ara mahnıları çalır, başlarına şal bağlamış əzəmətli
tunislilər isə simləri möhkəm tarım çəkilmiş iri musiqi aləti olan udu bir-bir götürüb ifa
edir, zəncilər dişlərni qıcırda-qıcırda mis barabanlara monoton zərbələr endirir,
əyinlərində sarıq və çalma olan arıq, nərmənazik hindular isə ayaqlarını qatdayıb qırmızı
həsirlərin üstündə oturar, qəmiş və ya misdən düzəldilmiş uzun tütəklərini çalar,
qabaqlarındakı zəhərli kobraları və buynuzlu eybəcər ilanları ovsunlayırdılar (bəlkə də
özlərini elə göstərirdilər ki, ilanları ovsunlaya bilirlər!). Bu barbar musiqi növlərinin
kəskin keçidləri və tükürpədici qarışıq səsləri Dorianı həyəcana gətirirdi; belə anlarda ona
nə Şubertin gözəl musiqisi, nə Şopenin klassik elegiyaları, nə də Bethovenin nəhəng
simfoniyaları təsir edərdi. O, dünyanın bütün ölkələrinin musiqi alətlərini yığırdı, ən
qədim və nadir musiqi alətlərini də toplayırdı; hətta bunlardan bəzilərini qədim ölü
xalqların qəbirlərindən, yaxud dünyada hələ də mövcud olan, Qərb sivilizasiyası ilə
toqquşmalardan salamat çıxmış vəhşi qəbilə və tayfaların yaşadığı yerlərdən tapmaq
olardı. Dorian bu alətlərin hər birinə toxunmağı, hərdənbir onları dilləndirməyi
xoşlayırdı. Onun çoxsaylı kolleksiyası arasında Rio Neqro hindularının çaldığı
“Juruparis” adlanan aləti vardı; bu alətə baxmağı qadınlara qadağan etmişdilər, hətta
gənclərə də bu alətə baxmağı güclü olana və şallaq alana kimi icazə vermirdilər.
Kolleksiyalar arasında Perunun gil səhəngləri, bardaqları da vardı; onlar cingiltili quş
səsləri çıxarırdılar; burada nə vaxtsa Çilidə Alfonso de Ovallenin eşitdiyi, insan
sümüklərindən düzəldilmiş fleyta, Kuzko yaxınlığında tapılmış oxuyan və adamın
əsəblərini heyrətamiz dərəcədə sakitləşdirən yəşmə daşı da vardı. Dorianın kolleksiyaları
arasında içinə xırda çınqıllar doldurulmuş əlvan balqabaqlar da görmək olardı; onları
tərpədəndə gurultu qopurdu; uzun Meksika klarneti də vardı - musiqiçi onu püləmirdi, ifa
zamanı klarnetin özündən hava çəkirdi; Amazon tayfalarının işlətdiyi, hündür ağacların
kəlləsində oturub gözətçilik edən növbətçi üçün saat siqnalı kimi cingiltili səs çıxaran
truba da kolleksiyalar arasında idi; deyilənə görə, bu alətin səsini üç lyö uzaqdan da
eşitmək olurmuş. Onun evində “teponatzli” deyilən bir alət də vardı- bu alətin ağacdan
vibrasiyalı iki dili vardı ki, onu ağ bitki şirəsi ilə rənglənmiş kitrədən düzəldilmiş
çubuqlarla çalırdılar. Azteklərin zınqrovları üzüm salxımları kimi mismarlardan
asılmışdı; silindr şəkilli ilan dərisi ilə kiplənmiş iri təbil bəlkə də bir vaxtlar Meksikada
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Korteslə birlikdə Məbədə girən Bernal Diazın gördüyü təbilə bənzəyirdi; Bernal həmin
alətin həzin səsini çox böyük ustalıqla, canlı təsvir edərək bizim üçün qoyub getmişdi.
Dorianı bu alətlərin fantastik cəhətləri və orijinallığı maraqlandırırdı; o, belə bir qəribə
fikirlə məmnunluq tapırdı ki, Sənət də Təbiət kimi, bəzən bədheybətlər yaradır; bu
bədheybətlər öz forma və səsləri ilə insanın gözünü və səs duyumunu korlayıb məhv edir.
Bir müddətdən sonra bu alətlər onu bezdirdi; və Dorian yenidən operadakı lojasında ya
tək, ya da Lord Henri ilə birlikdə oturub “Tanhauzer”ə məmnuniyyətlə qulaq asarkən ona
elə gəldi ki, bu məşhur əsərin uvertürasında öz qəlbinin faciəsini görür.
Bir müddət keçəndən sonra Dorianda yeni həvəs oyandı; o, qiymətli daş-qaş azarına
tutuldu. Şəhərdə təşkil olunmuş bal maskaradların birində o, fransız admiralı Anna de
Joyes kimi kostyum geyindi; onun kamzoluna beş yüz altmış ədəd mirvari dənəsi
tikilmişdi. Onun bu azarı uzun illər davam etdi və demək olar ki, heç vaxt onu tərk
etmədi. Dorian tez-tez günün çox hissəsini müxtəlif daş-qaşlarını futlyarlarına seçibyerləşdirməklə keçirirdi; bu kolleksiyalar arasında zeytun rəngli xrisoberil daşı (lampa
işığında onun rəngi qırmızıya çalırdı), gümüşü damarcıqları olan kimofeyn daşı, püstə
rəngli peridotlar, tünd qırmızı və qızılı topazlar, karbunkullar, ortasında dördbucaqlı
qırmızı ulduzlar parıldayan darçın rəngli sinamonlar, narıncı və bənövşəyi spinellər, göy,
qırmızı yaqut və sapfirlər vardı.
Dorian kəhrəbanın qırmızı qızılını, ağ mirvari dənələrini və bütün bərq vuran əlvan
metalları çox sevirdi; o, Amsterdamdan qeyri-adi parlaq və iri qaşları olan zümrüd və
bütün zadəganların həsəd apara biləcəyi füruzə daşı gətizdirmişdi. O, qiymətli daş-qaşlar
haqqında gözəl əfsanələr də axtarıb tapmışdı; məsələn, Alfonsonun «Clericalis
Disciplina» əsərində bir ilanın gözləri giasint qaşlı üzüyə bənzədilir; makedoniyalı
İskəndərlə bağlı romantik tarixçədə isə deyilir ki, Ematiyanın Fatehi İordan dərəsində elə
bir ilan görmüşdü ki, onun belində “zümrüd xaltalar” çıxmışdı. Filostratın nəql etdiyinə
görə, “Əjdahanın beyninin içində qiymətli bir daş var və əgər ona qızılı yazı işarələri və
al-qırmızı parça göstərsən” Əjdaha dərin yuxuya gedə bilər və o zaman onu öldürmək
olar. Böyük əlkimyaçı Piyer de Bonifasa görə, almaz insanı gözəgörünməz edə bilmək
qüdrətinə malikdir, Hind əqiq daşı insanın nitqinin bəlağətli olmasına təsir edir; qırmızınarıncı əqiqlər qəzəbi söndürür, insanı sakitləşdirir, giasint daşı yuxu gətirir, şəffaf,
bənövşəyi ametist ağızdan şərab qoxusunu götürür. Süleymandaşı cinləri, şeytanları
qovur, göyümtül-yaşıl rəngli akvamarin daşı Ayın rəngini ağardır. Sarı rəngli selenit daşı
Ayla birgə çıxır, Ayla da batır; Melokus daşı oğrunu ifşa edir, lakin yalnız çəpiş qanı
onun gücünü azalda bilər.
Leonard Kamillus təzəcə öldürülmüş qurbağanın beynindən çıxarılan ağ daş görmüşdü;
bu daş zəhərə qarşı ən yaxşı dərman oldu. Ərəb maralının ürəyindən tapılan bezoar daşı
isə fəlakətli taun xəstəliyinə qarşı ən yaxşı dərman vasitəsidir. Hansısa ərəb quşlarının
yuvasında Aspilat daşı olur və Demokritin dediyinə görə, bu daş adamı yanğından
mühafizə edir.
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Seylon kralı öz tacqoyma mərasimində əlində tutduğu iri yaqut daşı ilə şəhərin küçələrini
gəzmişdir; Pastor İohanın saray qapıları qiymətli əqiq daşlarından düzəldilmişdi və
“onların üstünə kirpiyə oxşar zəhərli ilan buynuzları qoyulmuşdu ki, saraya heç kəs zəhər
gətirə bilməsin.” Damın üstündə “iki qızıl alma asılmışdı, onların içində iki karbunkul
daşı vardı; bu, ondan ötrüydü ki, gündüzlər qızıl parıldasın, gecələr isə karbunkul
daşları.” Lodcun qəribə bir romanı var: “Amerika Mirvarisi”. Burda yazılıb ki, kraliçanın
yataq otağında “dünyanın bütün ismətli qadınlarının gümüşdən düzəldilmiş təsvirlərini
görmək olar; onlar xrizolit, karbunkul, sapfir və yaşıl zümrüddən düzəldilmiş gözəl
güzgülərə baxırdılar.” Marko Polo Zipanqu camaatının öz ölülərinin ağızlarına qırmızı
rəngli mirvari dürtdüyünü görmüşdü. Dəniz Əjdahasının mirvariyə vurulduğu barədə
əfsanə də var; dənizçilər Peroz Kralı üçün mirvarini dənizdən çıxarıb gətirəndən sonra
Əjdaha oğrunu tapıb öldürmüşdü və özü də yeddi ay öz Mirvarisi üçün ağlamışdı.
Prokopiusun nəql etdiyinə görə, sonralar hunlar Kralın başını aldadıb ona tələ qururlar və
kral o mirvarini tullayır. Mirvarini heç yerdə tapa bilmirlər, İmperator Anastasus isə onu
tapana beş yüz kilo qızıl vəd etmişdi. Malabar Kralı bir venetsiyalıya səcdə etdiyi
allahların sayı qədər- üç yüz dörd mirvari dənəsindən ibarət təsbeh göstərmişdi.
Brantomun yazdığına görə, VI Aleksandrın oğlu Hersoq Valentin fransız kralı XII
Lüdovikə qonaq gələndə onun atı başdan - ayağa qızıl yarpaqlara bələnmişdi; Hersoqun
şlyapası isə göz qamaşdıran ikiqat yaqut daşlarla bəzədilmişdi.
Deyilənə görə, İngiltərə kralı Çarlzın atının üzəngisindən dörd yüz iyirmi bir brilyant qaş
asılıbmış. II Riçardın bir plaşı varmış, zümrüd qaşlarla dolu olan bu plaşın qiyməti otuz
min markaya idi. Hollun təsvirinə görə, öz tacqoyma mərasiminə, Tover qalasına gedən
VIII Henrinin kostyumu başdan-ayağa ləl-cəvahirat idi. O yazırdı: “Kralın əynində
qızıldan zərxara vardı, sinəbəndi tamam brilyant qaşlardan və müxtəlif qiymətli daşlardan
hörülmüşdü. Onun çiyin qayışı isə ləl-cəvahiratdan düzəldilmişdi. ” 1-ci Ceymsin sevgili
məşuqələri nəfis qızıl sağanaqda zümrüd sırğalar taxırdılar;II Edvard Piyer Qavestona
xalis qızıldan yaraq-əsləhə bağışlamışdı; bu geyim forması giasint daş-qaşlarla zəngin
bəzədilmiş, onun qısa üst paltarına isə qızıldan güllər tikilmişdi, füruzə qaşları vardı;
şlyapası isə xalis mirvari dənələrindən ibarət idi. II Henrinin dirsəklərinə qədər olan
əlcəkləri qiymətli daş-qaşla bəzədilmişdi; onun təkbarmaq ov əlcəyinə isə on iki yaqut və
əlli iki iri mirvari düzülmüşdü. Burqundi Hersoqluğunun sonuncu Hersoqu Çarlzın
şlyapasına armuda bənzər sapfir və mirvarilər düzülmüşdü.
Həyat bir zamanlar necə də gözəlmiş!!! Gözlər bəxtəvər-bəxtəvər güləndə necə də gözəl
görünürmüş!!! Hətta ötüb keçən keçmişin cah-cəlalı və dəbdəbəsi barədə oxuyanda belə,
adamın ləzzətdən başı gicəllənir!
Daha sonralar Dorianı Şimali Avropa xalqlarının soyuq evlərindəki divar nəqqaşlığını
əvəzləyən naxışlı divar xalçaları ilə maraqlanmağa başladı. Bu sahəni öyrənərkən Dorian,
demək olar ki, məyus olurdu və kədərli-kədərli düşünürdü ki, Zaman həyatda nə qədər
gözəl və təkrarolunmaz şey varsa, hamısını məhv edir. Hər halda, o, özü bu prosesdə
iştirak etmirdi. Yaylar bir-birini əvəz edirdi; bu müddət ərzində sarı nərgiz gülləri neçə
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dəfə açıb-solmuşdu, yenidən açmışdı, yenidən solmuşdu; lakin o qorxunc və dəhşətli
gecələr hələ də təkrar olunur, portretdəki eybəcərliklər davam edir, amma Dorianın özü
isə dəyişmirdi ki, dəyişmirdi. Onun üzünü heç bir qış korlayıb xarab etməmişdi,
gözəlliyinə heç bir xələl gətirməmişdi; o, əvvəlki kimi işıq saçırdı. Amma gör insanın
yaratdığı şeylərin taleyi necə qəribə olur? Hanı bəs onlar, hara qeyb olublar? Hanı o
Allahların divlərə qarşı döyüş səhnəsinin təsviri olan zəfəran rəngli mantiya? Afina üçün
əsmər qızlar tərəfindən toxunan o mantiya hardadı? Hanı Neronun Romadakı Kolizey
amfiteatrı üçün sifariş etdirdiyi o nəhəng örtük? Üstündə ulduzlu səma və qızıl qoşqulu
ağ atları qovan Apollonun təsviri olan o nəhəng qırmızı kətan parça hardadı? Dorian çox
arzulayırdı ki, üstündə müxtəlif şirniyyat və dadlı yeməklər təsvir olunan, Günəş Kahini
üçün hazırlanmış o süfrə salfetlərini görsün. Onlardan ziyafət üçün istifadə etmək də
olardı; və ya o, kral Kilperikin üstündə üç yüz qızıl arı olan cənazə örtüyünü, Pontus
Yepiskopunun heyrətli qəzəbinə səbəb olmuş fantastik bürüncəyi görmədiyinə təəssüf
edirdi; sonuncu bürüncəyin üstündə “şirlərin, pişik cinsindən olan panterlərin, ayıların,
itlərin, meşələrin, təpələrin, ovçuların, bir sözlə, rəssamın təbiətdən köçürə biləcəyi nə
varsa, hamısının təsvirləri vardı.” Dorian Orlean şahzadəsi Çarlzın da paltarını görmək
istəyirdi; onun paltarının qol hissəsində bir nəğmənin misraları tikilmişdi və o, belə
başlayırdı: “Madame, je suis tout joyeux”. Sözlərin yanında həmin nəğmənin notları da
vardı və özü də hər bir not xətti paltara qızıldan, dördbucaqlı not işarələrinin özü isə dörd
mirvari ilə pərçimlənmişdi. Dorian Burqundi kraliçası İohan üçün Reymdə tikilmiş
sarayın otaqlarının təsvirini oxudu; otağın divarlarında “min üç yüz iyirmi bir tutuquşu,
beş yüz altmış bir kəpənək təsvir olunmuşdu; quşların qanadlarında kraliçanın gerbi
parıldayırdı, hamısı xalis qızıldan idi.” Katerina de Mediçizin tabutu üstündə aypara və
günəş təsvirləri olan qara məxmər parçadan düzəldilmişdi; onun örtüyü güllü ipək şaldan
idi, üstünə yaşıl çələnglərdən hörülmüş qızılı və gümüşü bəzəklər vurulmuşdu,
qıraqlarından sallanmış saçaqlar isə mirvaridən idi. Tabut yataq otağına qoyulmuşdu;
otağın divarlarından kraliçanın gümüşü zərxara parçanın üstündə pərçimlənən qara
məxmərli gerbləri cərgə-cərgə asılmışdı. XIV Lüdovik ölən zaman otağında on dörd metr
hündürlükdə qızıl sütunlar tikilmişdi. Polşa kralı Sobieskinin əzəmətli yatağı da qızıl
qətran parçası ilə tikilmiş çadırın altında durmuşdu və qıraqlarına Quranın kəlmələri
firuzə qaşlardan pərçimlənmişdi. Onun sütunları qızıl suyuna salınmış gümüşü ilmələrlə
işlənmişdi; qiymətli daş-qaş və medalyonlarla bəzədilmiş heyrətamiz əl işləri idi. Bu
çadırı polyaklar Vyana ətrafındakı Türk düşərgəsindən götürmüşdülər, onun qızıl
günbəzindən əvvəllər Məhəmməd Peyğəmbərin bayrağı dalğalanmışdı.
Beləliklə, Dorian bütün il boyu cidd-cəhdlə ən yaxşı kolleksiyalar topladı; müxtəlif
naxışlı əl işləri, atlas parçalar və s. Onun Dehlidən gətirilmiş gözəl hind kiseyiləri vardı;
bu nümunələrin üstündə qızıl palma yarpaqlarından və əlvan qanadlı böcəklərin
təsvirlərindən ibarət naxışlar vardı; Dəkkə tənzifi o qədər şəffaf idi ki, Şərqdə “havadan
yaranmış parça” kimi ad çıxarmışdı; bundan başqa kolleksiyalar arasında “axar su” və
“gecə şehi” kimi ad çıxarmış qəribə formalı və yazılı parçalar Yavadan gətirilmişdi,
bunlar çinlilərin nəfis əl işləri idi; üz qabığı darçın rəngli və ya əntiqə mavi ipək atlasdan
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olan kitablar, onların üstündəki zanbaqlar, fransız krallarının çox sevdiyi güllər, quş və
müxtəlif təsvirlər vardı; macar krujevalı duvaqlar; Siciliya zərxaraları və möhkəm İspan
məxmərləri, gürcü qızıl sikkələri, üstündə qızılı saçaqlar və rəngli quş lələklərinin təsviri
olan Yapon “fukusas”ı yan-yana düzülmüşdü.

Dorian ibadət libaslarına qarşı da biganə deyildi; dini mərasimlərlə bağlı nə vardısa, hər
şeyə onun xüsusi marağı vardı. Sidr ağacından düzəldilmiş sandıqlar evinin qərb
hissəsindəki qalereyada yan-yana düzülmüşdü; o, bu sandıqlarda çox nadir və əsrarəngiz
gözəlliyə malik paltarlar, lap İsa Peyğəmbərin gəlinlərinə layiq paltarlar saxlamışdı; axı
İsa Peyğəmbərin nişanlısı gərək al-qırmızı, qiymətli don geyinsin, zərif kətan parçadan
don geyinsin ki, könüllü olaraq özünü olmazın məhrumiyyətlərə düçar etmiş və yaralamış
yalın bədənini örtə bilsin. Dorianın kollek-siyasında moruq rəngli ipəkdən tikilmiş ruhani
cübbəsi, bər-bəzəkli zərxarası vardı; cübbənin ətəklərinin qıraqlarında qızılı nar
dənələrinin və ananas şəkilli xırda mirvari dənələrindən tikilmiş altıyarpaqlı güllərdən
düzəldilmiş çələngin təsvirləri vardı; Orfey kvadratlara bölünmüşdü və hər bir kvadratda
bakirə qızların həyat səhnələri təsvir edilmişdi, bakirə qızın nigah mərasimi isə rəngli
ipək parçalardakı təsvirlərdə nümayiş etdirilirdi. Bu, on beşinci əsr İtalyan əl işi idi; digər
cübbələrdən biri yaşıl məxmərdən tikilmişdi, üstündə iri yarpaq şəklində naxış vardı,
ürəyəoxşar molyuska formasında dəstə-dəstə parçanın üstünə düzülmüşdü və onun uzun
qolları üstünə isə ağ çiçəklər gümüşü saplar və rəngli muncuqlarla ilmələnmişdi.
Altıqanadlı mələyin başı qızıl rənglərlə şüşənin üstünə həkk olunmuşdu; Orfey özü isə
rombabənzər naxışlarla hörülmüşdü, qırmızı və qızılı tikiş milləri ona xüsusi yaraşıq
verir, üstündə müqəddəs və əzabkeş insanların təsvirləri olan medalyonlar yellənirdi; bu
müqəddəslər arasında Müqəddəs Sebastyanın da təsvirini görmək olardı. Dorianın başqa
ibadət libasları da vardı; bu libaslar mavi ipək parçadan, zərxaradan və qədimi güllü
parçalardan ibarət idi; bu parçaların üstündə də müxtəlif təsvirlər vardı - Ehtiras Allahı və
çarmıxa çəkilmiş İsa Peyğəmbərin təsvirləri; bundan başqa, şir və tovuz quşlarının
təsvirləri, müxtəlif emblemlər də ilmələnmişdi. Kolleksiyalar arasında ağ atlasdan
uzunqol bürüncəklər də vardı; bu ağır çəhrayı parçanın üzərinə də naxışlarla zanbaqlar,
delfinlər, fransız gülləri ilmələnmişdi; kilsə və dini mərasimlər üçün nəzərdə tutulmuş
moruq rəngli digər məxmər bürüncəklərdə isə üzərində İsanın və digər müqəddəslərin
əksi olan bayraqlar, ələmlər vardı. Bütün bu predmetlər mistik mərasimlər zamanı
istifadə olunurdu və bunlar Dorianın xəyallarını qanadlandırırdı.
Bütün başqa kolleksiyaları kimi Dorianın səliqə-sahmanlı evində yerbəyer edilmiş bu
xəzinələr müvəqqəti olsa da onun qayğılarını unutdurur, artıq onun üçün dözülməz şəkil
alan qorxu hissini götürürdü. Uzun zaman bağlı qalmış və bir vaxt uşaqlıq illərini
keçirdiyi dərs otağına o bədheybət portreti özü qoydu, özü divardan asdı; o portretin
dəyişən cizgilərində öz həyatının rüsvayçı həqiqətini görür, oxuyurdu; elə buna görə də
portretin üstünə qırmızıya çalan qızılı örtük çəkdi. Dorian bir neçə həftə bu otağa
girmədi, portretə baxmadı, kətan parça üzərindəki o çirkin sifəti unutdu; bu müddət
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ərzində o, əməlli-başlı özünə gəldi, əvvəlki həyatsevərliyi, qayğısız günləri, ehtiras və
şövqlə dolu əhval-ruhiyyəsi bərpa olundu. Lakin sonra qəflətən gecələrin birində o,
yuxudan durub xəlvəti olaraq evdən çıxdı və hansısa yaxınlıqdakı Blu Qeyt Fildz
yaxınlığındakı əxlaqsızlıq yuvalarına, pritonlara getdi və günlərini oralarda keçirməyə
başladı; o, pritonlarda o qədər qaldı ki, axırda onu ordan qovdular. Evə qayıdanda isə o,
portretin qarşısında oturub ona baxmağa başladı; bəzən özünə də, portretə də nifrət etdi,
bəzən isə günahlarını qarşılayan fərdiyyətçi qüruru ilə gülümsədi, öz yaramaz oxşarı ilə,
Dorian üçün ağır bir yük daşımağa məhkum edilmiş oxşarı ilə qarşı-qarşıya oturub
xəlvəti-xəlvəti kam almağa başladı.
Bir neçə ildən sonra Dorian portretə o qədər öyrəşdi ki, ondan ayrıla bilmirdi; hətta
İngiltərədən başqa bir ölkəyə gedəndə də orda çox qala bilmirdi, darıxırdı, qayıdırdı
evinə; o, Lord Henriylə birlikdə tutduğu Truvilldəki villasından da imtina etdi; qış
aylarını Lord Henriylə bir neçə dəfə birlikdə yaşadığı Əlcəzairdəki ağ divarları olan
evindən də imtina etdi; Dorian portretdən ayrılmağına dözə bilmirdi; portret onun
həyatının ayrılmaz hissəsi idi; bundan başqa o, qorxurdu ki, evdə olmayanda kimsə otağa
girə bilər, onun gizlin saxladığı və möhkəm qoruduğu portretə baxa bilər.
Bununla belə, onda belə bir arxayınçılıq da vardı ki, portretə baxan adamlar heç nə başa
düşməyəcək. Doğrudur, iyrənc eybərcərliyə baxmayaraq, portret açıq-aşkar ona oxşayır;
axı onlar bundan nə öyrənəcəklər? Dorian onu şantaj etməyə cəhd göstərən hər kəsə
yerini göstərib güləcək. Axı portreti o çəkməyib! Bəs bu rüsvayçı yaramazlığa görə onu
kim günahlandıra bilər? Hə, lap elə tutaq ki, o, həqiqəti açıb söylədi, kim inanar buna?
Hər halda, o, qorxurdu. Bəzən elə olurdu ki, o, Nottinqamşirdəki öz böyük malikanəsində
ziyafət məclisi düzəldib qonaq qəbul edirdi; öz dairəsinin kübar gəncləri arasında onun
çoxlu yaxın dostu da vardı; Dorian onları həm əyləndirir, həm də bütün qraflıqda öz
israfçı dəbdəbəsi və füsunkar təntənəsi ilə heyrətə gətirirdi; bir də görürdün, şadyanalığın
şirin yerində qəflətən qonaqları tərk etdi, London küçələri ilə evinə tələsdi ki, görsün
şəkil yerindədi, ya yox. Otağın qapısını sındırmayıblar ki? Birdən onu oğurladılar, onda
necə olacaq? Bu barədə düşünəndə belə, onun damarlarındakı qan donurdu. Cəmiyyət
onun sirrini biləcəkdi axı! Bəlkə də adamlar artıq ondan şübhələnməyə başlamışdılar?!
Düzdür, Dorian çoxlarını məftun etmişdi, lakin elə adamlar vardı ki, ona inanmırdı, ona
şübhə ilə baxırdı. Hətta onu az qala Vest End klublarından birinin üzvlüyündən xaric
etmək istədilər; halbuki ana tərəfdən əsil-nəcabətinə, habelə cəmiyyətdəki statusuna görə
onun bu klubun üzvü olmağa tam haqqı çatırdı; danışırdılar ki, bir dəfə Dorianın
dostlarından biri onu Çörçill klubunun siqaret çəkmək üçün ayrılmış otağına aparanda
Hersoq Bervik və onun ardınca da başqa bir kübar adam nümayişkaranə durub salonu
tərk etmişdilər. Dorianın iyirmi beş yaşı olanda artıq onun barəsində şübhəli sözsöhbətlər gəzirdi. Deyirdilər ki, onu kimsə şəhərin Uaytçapel hissəsində yerləşən
əxlaqsızlıq yuvalarının birində görüb; hətta burda o, xarici matroslarla dava-dalaş da
salıb; sonra danışırdılar ki, o şəhər oğruları və saxta pul kəsənləri ilə yaxın əlaqədədir və
onların da bütün biznes sirlərini bilir. Onun qəfil və müəmmalı “itməsi”ni çoxları bilirdi;
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və Dorian bütün bu müəmmalı “qeyblər”dən sonra yenidən cəmiyyət arasına çıxanda
kişilər arasında pıçhapıç başlayır, künc-bucaqda dedi-qodular baş alıb gedirdi; onun
yanından ötənlər ona həqarətlə baxır, yaxud da kinayə ilə gülür, don vurmuş sınayıcı
baxışlarını ona zilləyirdilər, elə bil bununla demək istəyirdilər ki, de görüm, sən əsl
həqiqətdə kimsən?!
Əlbəttə ki, Dorian bu eyhamlı baxışlara və xəbərdarlıq işarələrinə əhəmiyyət vermirdi;
adamların əksəriyyəti onun açıq qəlbli olmasına, xeyirxahlığına və mehribançılığına,
uşaq sadəlövhlüyünə, işıq saçan gəncliyinə heyran qalmışdı və elə bu da Doriana qarşı
bütün böhtanları bir növ təkzib edirdi. Lakin cəmiyyətin yuxarı təbəqələri Dorianın
əvvəlki dostlarının ondan yavaş-yavaş aralandığını da sezirdi. Ona dəlicəsinə aşiq olan
qadınlar, ona ehtiram və sayğı göstərməklə ictimai nüfuzuna dayaq verənlər Dorian Qreyi
görən kimi dəhşətə gəlir, utanır, rəngləri olurdu ağappağ. Beləliklə, Dorian barədə
pıçhapıçlar onun qəribə, müəmmalı və təhlükəli gözəlliyinə baxmaq üçün çoxlarının
gözünü daha geniş açmışdı. Bundan başqa, Dorianın varı, dövləti də bir tərəfdən
müəyyən dərəcədə onun təhlükəsizliyini qoruyurdu. Hər halda, sivil cəmiyyət varlı və
gözəl adamları nüfuzdan salan şeylərə inanmağa o qədər də meyilli olmur. Bu cəmiyyət
instinkt olaraq dərk edir ki, insanın yaxşı davranışı və hərəkətləri onun əxlaqından daha
vacibdir və elə həmin cəmiyyət yaxşı aşpazı yüksək nüfuza malik olan adamdan daha çox
qiymətləndirir. Mahiyyətcə bu, düzgün yanaşmadır: qonaq getdiyiniz evdə sizə dadsız
xörək və ya pis şərab versələr, ev sahibinin şəxsi həyatda tərbiyəli olması barədə
düşünməyiniz köntöy bir təskinlik olardı. Bu məsələ müzakirə olunanda bir dəfə Lord
Henri demişdi: ən yüksək səxavət belə, sizə evində kifayət qədər isti yemək verməyən
insanın günahını yumur. Buna dair çox misallar gətirmək olar. Çünki yaxşı cəmiyyətdə
də eynilə sənətdə olan qanunlar hökmrandır, yaxud hakim olmalıdır; burda forma əsas rol
oynayır. Ona mərasimin təsiredici təntənəsi və qeyri-təbiiliyi qatılmalıdır; bu forma
özündə bizi heyran edən romantik bir pyesin qeyri-reallığı ilə parıltı və incəliyini
birləşdirməlidir. Məgər qeyri-səmimilik, riyakarlıq böyük dəhşət hesab olunur?
Düşünürəm ki yox! Bu, sadəcə, bir üsuldur və bu yolla biz insanın şəxsiyyətinə
rəngarənglik verə bilirik. Hər halda, bu, Dorian Qreyin fikirləriydi, o belə düşünürdü. O
insanın “mən”ini mahiyyətcə sadə, dəyişməz, etibarlı və yekrəng kimi hesab edənləri
dayaz adamlar adlandırırdı. Doriana görə, insan saysız-hesabsız hiss və duyğuları olan bir
varlıqdır; insan mürəkkəb və rangarəng varlıqdır, o, ağlasığmaz fikir və ehtirasların
mirası kimi yaranıb; insanın bədəni hətta ölən əcdadlarının müdhiş xəstəlikləri ilə
zəhərlənmişdir.
O, bağ evinin soyuq şəkil qalereyası arasınca gəzməyi və şəkillərə baxmağı xoşlayırdı; bu
müxtəlif portretlərdəki insanların qanı onun damarlarında axırdı. Məsələn, bu şəkillər
arasında Frensiz Osbornun təsvir etdiyi Filip Herberti götürək. Frensiz özünün “Kraliça
Yelizaveta və Kral Ceymsin hakimiyyəti illəri barədə xatirələr” kitabında yazır ki, “Filip
Herbert öz qısaömürlü gözəlliyi ilə sarayın sevimlisi idi”. Bəlkə elə o, hardasa gənc
Herbertin həyatını təkrar edir, hə? Bəlkə elə Dorianla Herbertin genetik oxşarlıqları var,
əcdadlardan hansısa mikrob onun da qanına işləyib? Bəlkə heç o mikrob Dorianın
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bədəninə hələ girməyib? Bəlkə elə onu uzaq əcdadının gözəlliyinin erkən çiçəklənməsi
barədə instinktiv xatirələridi onu oyadan? Və məhz bu oyanışdan sonra Bazilin
emalatxanasında qəflətən və demək olar ki, heç bir səbəb-filan olmadan öz dəli istəyini
bildirməsi və bununla da bütün həyatını kökündən dəyişməsi baş vermədimi? Budur,
qızılı saplarla tikilmiş kamzolda brilyant qaşlarla naxışlanmış mantiyada qızıl haşiyələrlə
manjetdə ser Antoni Şerard durub; onun ayaqları tuşunda gümüşü yaraq-əsləhə vardır.
Bəs o öz nəsillərinə hansı mirası qoyub gedib? Bəlkə elə Neopolitanlı Covannanın
məşuqundan ona, Doriana, rüsvayçı, əxlaqsız hərəkətlər miras qalıb? Bəlkə elə Dorianın
əxlaqsız hərəkətləri çoxdan ölüb getmiş o adamın həyata keçirilən arzularıdı? Bəlkə o
adam da sağlığında bu arzularını həyata keçirməyə cürət etmirmiş? Bu şəkillər arasında
bir şəkil də vardı - ona gülümsəyirdi; bu, Yelizaveta Deveronun portreti idi, krujevalı
ləçəkləri, mirvari naxışlı korsajda, yarıqlı çəhrayı əlcəklərdə kətanın üzərindən ona baxıb
gülümsəyirdi. Sağ əlində gül var, sol əlində isə ağ-qırmızı qızıl güllərdən hörülmüş
minalı həmayil tutub. Yanındakı balaca stolun üstündə isə mandolin və alma var. Qadının
xırda uzunburun ayaqqabılarının üstünə gülşəkilli yaşıl bəzəklər vurulub. Dorian bu
qadının həyatı barədə məlumatlı idi, onun məşuqları barədə gəzən qəribə sözsöhbətlərdən də xəbəri vardı. Görəsən Doriana o qadının ehtirasları da keçibmi? Bu şəkil
qadının ağır göz qapaqları altındakı uzunsov gözləri sanki ona hərisliklə baxırdı. Bəs o
Corc Villobi necə? Kirşanlı saçları və üzündəki fantastik xalı olan o kişidən Doriana nə
miras qalıb, hə? Necə də şeytan sifəti var?! Qara, qəmgin və zalım sifəti var! Şəhvətli
dodaqlarının büküşlərində təkəbbürlü nifrət hiss olunur. Sümükləri çıxmış sarı qolları
boyunca büzməli krujevalar uzanıb, nazik barmaqlarında üzüklər parıldayır. On
səkkizinci əsrin bu modabaz adamı cavanlıqda Lord Ferrarsın dostu olub. Bəs o ikinci
adam, Lord Bekenham? O da səltənət naibi Prins Regentin dostu olub; bu adam həm də
onun missis Fitsherbertlə gizli izdivacının şahidi olub. Gör necə qürurlu görkəmi var, gör
necə qəşəngdir zalım oğlu! Şabalıdı qıvrım saçları və vüqarlı duruşu gör ona necə yaraşıq
verir! Bəs o, Doriana hansı ehtirasını qoyub gedib? Onun müasirləri ona əxlaqsız və
şərəfsiz deyirdilər. O, Karlton Hausdakı eyş-işrət və fahişəxana yerlərində məşhur idi;
hələ bir Qarter Ordeni də parıldayır! Yanındakı da arvadının portretidir, divardan asılıb;
nazik dodaqlı, solğun bənizli bu qadın qara dondadır. Görünür, bu qadının qanı da onun
damarlarında axır! Ah! Bütün bunlar necə də maraqlıdır?! -- Dorian düşünürdü.
Budur, bu da onun anası! Ledi Hamilton sifətli qadın! Nəmli dodaqları elə bil islanıb.
Dorian bilirdi ki, o, anasından nəyi götürüb! O, anasının gözəlliyini götürüb; o, anasından
özgə gözəlliyinə ehtirasla vurulmağı götürüb! Anası portretdən ona gülümsəyir; rəssam
bu qadını ehtiras düşkünü kimi təsvir edib, içki və kef allahı Vakxın kahinəsi paltarında
çəkib. Onun saçlarından üzüm yarpaqları sallanıb; əlində tutmuş fincandan qıpqırmızı
maye tökülür. Portretin üzünün rəngi solğundur, lakin gözlər öz möcüzəli parlaqlığını və
dərinliyini saxlamışdır. Doriana elə gəlirdi ki, bu gözlər onu hər yerdə izləyir.
İnsan təkcə öz nəslinin əcdadına malik olmur; onun həm də Ədəbiyyatda əcdadları olur;
xüsusiyyətinə və ehtirasına görə Doriana bu ədəbi əcdadların əksəriyyəti yaxın idi və
onların təsiri də daha güclü hiss olunurdu. Bəzən Dorian Qreyə elə gəlirdi ki, bəşəriyyətin
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
131

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

bütün tarixi elə onun öz həyatının salnaməsidir; əsl həqiqətdə yaşanan real həyatının yox,
xayallarla, arzularla, istəklərlə yaşadığı həyatının; o, məhz bu həyatını ehtiraslarının və
beyninin əmrlərinə tabe etdirmişdi. Ona elə gəlirdi ki, o, dünya səhnəsinə gəlib gedən və
Günahı son dərəcə cazibəli, Şəri isə son dərəcə məharətli edən bütün dəhşətli və qəribə
obrazları tanıyır, onları dərk edir və bu obrazlar ona yaxındır. Sanki onların həyatı
hansısa sirli tellərlə onun həyatına bağlanır.
Dorianın həyatına hədsiz təsir edən gözəl bir romanın qəhrəmanı da belə bir rəngarəng
xülyalar sahibi idi; romanın yeddinci fəslində qəhrəman dəfnə çələnglərinə bürünmüş
Tiberius kimi oturararaq ildırımdan necə qorunduğunu söyləyir; sonra o, Kapridə bağda
oturub Fillər haqqında tərbiyəsiz kitablar oxuduğunu və bu zaman onun böyür-başında
cırtdan və tovuzquşlarının gəzdiyini danışır; və bir fleytaçı da buxurdanı yellədərək ətirli
maddələri ətrafa səpələyir; o qəhrəman həm də Kaliqula kimiydi, tövlədə yaşıl alt
köynəkli atlılarla əyyaşlıq edirmiş, alnında brilyantdan örtük asılmış atıyla birlikdə bir
qabdan, yəni fil sümüyündən olan axurdan nahar edirmiş; o, həm də Domisian kimiydi,
mərmər, güzgü kimi parıldayan dəhlizdən keçərkən sönük gözləriylə onun həyatına son
qoymuş xəncərin əksini axtarırdı; nə qədər qorxunc bir taedium vitae hiss! Və o, elə
oradaca həyatın heç nə əsirgəmədiyi, lakin sağalmaz xəstəliyə düçar olmuş adamlar kimi
kədər içində batıb qalmışdı; sirkdə oturan zaman o, şəffaf zümrüdlər arasından qanlı
döyüş səhnələrini izləyirdi; bu döyüş səhnələrində al-qırmızı insan qanı tökülür, sonra
həmin insanları tünd qırmızı rənglərlə və mirvari dənələri ilə bəzədilmiş xərəklərdə
daşıyırdılar; gümüş nalları olan gözəçarpan qatırlarda daşıyırdılar; öz Qızıl Sarayına
Narlar Küçəsindən keçərkən adamlar onu lənətləyir, “Neron Sezar!” deyə qışqırır və ona
lənətlər yağdırırdılar; o, həm də Elaqabalus kimiydi; öz üzünü onun kimi rəngləmişdi,
cəhrə qarşısında qadınlar arasında oturmuşdu və Günəşlə mistik kəbinini kəsdirmək üçün
Korfagendən Ay Allahını gətirməsini əmr edirdi.
Dorian bu fantastik fəsli və ondan sonrakı iki fəsli dəfələrlə oxumuşdu; qədim xalçaların
minalı təsvirlərində gördüyü kimi burda da adamların qorxunc və gözəl şəkilləri
verilmişdi; bu şəkillərdəki adamları Toxluq, Pislik və Qana hərislik Bədheybət və Dəli
etmişdi; Filippo, Milanın Hersoqu, arvadını öldürmüş, onun dodaqlarını qırmızı zəhərlə
boyamışdı ki, məşuqu da onu öpəndə zəhərlənib ölsün; Venetsiyalı Pietro Barbi II Pavel
kimi tanınmışdı, şöhrət düşkünüydü, ona pərəstiş edilməsinə və onun “Formosus” deyə
çağrılmasına (yəni, “Gözəl”) nail olmuşdu; onun tacı iki yüz min florinə başa gəlmişdi ki,
bu da dəhşətli bir cinayət hesabına mümkün olmuşdu. Qian Mariya Viskonti insanları it
əti ilə zəhərləmişdi; o, öləndə onun meyidi onu sevən bir fahişə tərəfindən qızılgüllərlə
örtülmüşdü; ağ atın belindəki Borciyanın gözünün qabağında qardaş qardaşın qanını
tökür və onun plaşı Perottonun qanına bulaşır; Florensiyanın arxiyepiskopu, gənc
Kardinal Pietro Riario IV Papa Sikstusun istəkli oğludur; Pietronun gözəlliyi onun əxlaq
pozğunluğuna bərabərdir; o, Leonora Araqonu ağ və qırmızı ipək çadırda qəbul etmişdi;
çadır nimfa və kentavrlarla bəzədilmişdi; o, əmr etmişdi ki, eyş-işrət məclisində Qanimed
və ya Hilas kimi xidmət göstərəcək oğlanı qızıl suyuna salsınlar; melanxolik xasiyyətli
Ezzelini götürək; onun qəm-kədərini dağıtmaq üçün yalnız ölüm səhnələri lazım gəlirdi,
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o qana susamış bir insan idi, adamlar qırmızı şərabı neçə içirdisə, o da insan qanını eləcə
içirdi; əslən o, Şeytan oğluydu, öz atasının ürəyini qumara qoyaraq onunla qumar
oynamış, onu aldatmış və udmuşdu; Canbatista Çibo rişxəndlə öz adını dəyişdirərək
Günahsız qoymuşdu; həmin o Çibonun tükənməkdə olan qanına bir Yəhudi həkimi üç
cavan oğlanın qanını vurmuşdu; İzottanın sevgilisi Siqismondo Malatesta və Romada
Allahın düşməni kimi portreti yandırılan Lord Rimini; bu o adamdır ki, salfetlə
Polissenanı boğub öldürdü; və o, Cinevra d’Estə zümrüd piyalədə zəhər verdi; bu adam
həm də əxlaqsız ehtiraslara olan pərəstişə bütpərəst məbədi ucaltdı və xristianlar bu
məbədə girib ibadət etdilər; öz qardaşı arvadına dəlicəsinə vurulan VI Karl da belə
adamlardan idi; guya cüzamla xəstələrdən biri ona bildirmişdi ki, gələcəkdə o, sevgidən
dəli olacaq; bu adamın beyni-başı xarab olan zaman onu bilirsiniz nə ilə
sakitləşdirirmişlər? Saracen kartları ilə! Bəli, bəli, üstündə Sevgi, Ölüm və Dəliliyin
təsvirləri olan kartlarla; və nəhayət, bayram libasında olan Qrifonetto Baqlioni; şlyapası
iri yarpaqşəkilli almaz qaşlarla ilmələnmiş bu adam Astorre və onun nişanlısının qatili
olmuşdu; o, həm də Simonettonu və onun zadəgan oğlunu da öldürmüşdü; oğlan o qədər
gözəl idi ki, o, Perucianın sarı meydanında uzanıb öləndə, hətta ona nifrət edənlər belə,
göz yaşı tökürdülər; və hətta ona lənətlər yağdıran Atalanta da onun ruhuna dualar
oxumuşdu.
Bu adamların hamısında nəsə dəhşətli, qorxunc bir cazibə qüvvəsi olub; Dorian onları
gecələr yuxuda görürdü, gündüzlər isə, bu adamlar onun xülyalarını cuşa gətirir,
təxəyyülünə dinclik vermirdilər. İntibah dövrü zəhərlənmənin qəribə və ağlagəlməz
üsullarını görüb: dəbilqə vasitəsilə zəhərlənmə, yanan məşəl vasitəsilə zəhərlənmə,
qiymətli daş-qaşlardan ilmələnmiş yelpik və ya əlcəklər vasitəsilə zəhərlənmə, qızıl
suyuna salınmış müşklü şarlar və kəhrəba boyunbağılar vasitəsilə zəhərlənmələr; Dorian
Qrey isə, kitablar vasitəsilə zəhərlənmişdi. Bəzən onun üçün Şər, yaxud Şeytan sadəcə
Gözəllik hesab etdiyi təsəvvürləri reallaşdırmaq vasitəsi rolunu oynayırdı.

On ikinci fəsil

Dorian sonralar doqquz noyabrı, otuz səkkiz yaşının tamam olması ərəfəsini tez-tez
xatırlayacaqdı.
Təxminən gecə saat on bir radələrində o, Lord Henriylə nahar edəndən sonra evə piyada
qayıdırdı; hava çox soyuq və dumanlı idi; o, kürkünə bürünərək bütün vücudunu
gizlətmişdi, yalnız gözləri görünürdü. Qrosvenor Meydanı ilə cənub Odli Stritin kəsişdiyi
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tinə çatanda onun yanından bir adam ötüb keçdi; əlində sakvoyaj vardı və o, yeyin
addımlarla gedirdi, boz paltosunun yaxalığını qaldırmışdı. Dorian bu adamı tanıdı, Bazil
Holvard idi. Nədənsə onu anlaşılmaz bir qorxu hissi bürüdü. Özünü bilməməzliyə vurdu
və guya heç Bazili tanımadı, addımlarını isə yeyinlətdi.
Lakin Holvard onu görmüşdü. Dorian onun arxadakı səkidə dayandığını eşitdi və hiss
etdi ki, Bazil onu təqib etməyə başladı. Heç bir dəqiqə keçmədi ki, Bazilin əli onun
çiyninə toxundu.
–Dorian! Nə xoşbəxt təsadüf! Mən düz saat doqquzdan sizin kitabxanada oturub sizi
gözləmişəm! Nəhayət, sizin yorğun qulluqçunuza yazığım gəldi və ona evdən çıxanda
dedim ki, gedib yatsın. Mən sizi ona görə gözləyirdim ki, bu gecə on iki qatarı ilə Parisə
gedirəm; dedim, getməmişdən qabaq sizi görüm. Siz ötüb keçəndə sizi tanıdım, daha
doğrusu, kürkünüzü tanıdım, lakin bir qədər tərəddüd etdim… Bəs siz məni tanımadız?
–Əzizim, belə dumanda adam tanımaq olar? Mən heç Qrosvenor Meydanını tanıya
bilmirəm. Bircə bilirəm ki, evim hardasa buralara yaxın yerdədi; amma heç buna da o
qədər əmin deyiləm. Heyif ki gedirsiniz; mən sizi çoxdandı görmürdüm. Tez
qayıdacaqsınızmı?
–Yox! Altı ay qalacağam! Fikrim var ki, Parisdə bir emalatxana tutum, girim ora,
başlayım işləməyə; beynimdə bir şəkil tutmuşam, onu çəkib qurtarmayınca ordan
çıxmayım! Nə isə… mən heç öz işlərim barədə sizinlə danışmaq istəmirdim…Bu da sizin
qapınız, çatdıq. İcazə verin bir-iki dəqiqəliyə içəri keçim, sizinlə söhbətim var…
–Buyurun, xahiş edirəm. Şad olaram. Qatara gecikməzsiniz ki?- deyə Dorian ehtiyatsız
soruşdu; sonra içəri girib arxadan qapını bağladı və pilləkənlərlə qalxdı. Holvard dumanlı
havada küçə lampasının tutqun işığı altında saatına baxdı. Dedi:
–Hələ vaxtım var, saat on birdir. Qatar birə on beş dəqiqə işləmiş yola düşür. Mən onsuz
da kluba gedirdim, dedim, bəlkə sizi orda tapdım. Ağır şeylərimi qabaqcadan
göndərmişəm, baqaja versinlər. Onları özümlə daşıyan deyiləm ki! Bircə bu sakvoyajı
saxlamışam və burdan Viktoriya vağzalına da iyirmi dəqiqəlik yoldur. Çataram!
Dorian Bazilə baxıb gülümsündü, dedi:
–Belə de! Sən demə, məşhur rəssam belə səyahət edirmiş! Əl sakvoyajı və payız
paltosunda! Keçin içəri, gəlin, gəlin, yoxsa duman evin içinə girəcək! Və xahiş edirəm,
ciddi söhbət-filan da eləməyin! Bizim dövrdə onsuz da ciddi şeylər baş verməyir! Hər
halda, baş verməməlidir.
Holvard başını yellədə-yellədə içəri girdi və Dorianın ardınca kitabxanaya keçdi. İri divar
sobası çırta-çırtla yanırdı, lampalar işıq saçırdı; şəbəkəli xırda stolun üstündə gümüşü yol
sandıqçası vardı, ağzı açıq qalmışdı, içində sodalı su sifonları və uzun büllur bakallar
vardı.
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–Dorian, görürsüz də, sizin xidmətçiniz mənə necə qulluq edib?! Özümü lap evdəki kimi
hiss edirdim! Nə istəyirdim gətirirdi! Həm də sizin ən yaxşı siqaretlərinizdən də gətirib
verdi. Çox sevimli, qonaqpərvər oğlandı; deyərdim ki, hətta sizin əvvəlki xidmətçiniz
vardı ha, fransız, ondan daha yaxşıdı… Yeri gəlmişkən, heç onu görmürəm, hardadı o
fransız?
Dorian çiyinlərini çəkdi.
–Eşitdiyimə görə, Missis Radleyin qulluqçusu ilə evlənib və birlikdə Parisə gediblər; qızı
ingilis dərzisi kimi işə düzəldib. Deyirlər, Parisdə indi anqlomaniya dəbdədir. Axmaq
dəbdir, düz demirəm? Viktor, yeri gəlmişkən, yaxşı xidmətçi idi. Mənim ondan heç bir
şikayətim də yox idi, düzdü, onu heç vaxt sevmirdim, amma o, mənə həmişə sədaqətli
olmuşdu. Mən onu işdən azad edəndə gördüm ki, qüssələndi. Eh, nə isə… olur da, bir də
görürsən ki, ağlına min cür fikir gəlir, nə bilim cəfəng şeylər… Yenə sodalı brendi
verimmi? Bəlkə Reyn seltzer şərabı, hə? Mən həmişə Reyn şərabı içirəm. Görüm o biri
otaqda qalıbmı o şərabdan?
–Təşəkkür edirəm, Dorian! Lazım deyil, heç nə istəmirəm!- rəssam dedi, sonra şlyapasını
və paltosunu çıxartdı, onları sakvoyajına tulladı. - Əzizim, indi mən sizinlə ciddi söhbət
eləmək istəyirəm. Üz-gözünüzü turşutmayın, onsuz da mənə bu söhbəti başlamaq çətindi.
–Noolub axı? Nə məsələdir?- Dorian heyrətlə baxdı, tələsik divana əyləşdi.- Hər halda,
mənim barəmdə deyil, eləmi? Bu gün özümdən də yorulmuşam elə bil, istərdim ki, ayrı
bir adam olum...
–Elə məhz sizin barənizdədir, - Holvard cavab verdi; onun səsində dərin bir ağrı
sezilirdi.- və mən bunu sizə deməliyəm. Sadəcə, yarımca saat vaxtınızı alacağam...
Dorian ah çəkdi və siqaret yandırdı. "Yarımca saat!"- deyə donquldandı.
–Dorian, qorxmayın, bu o qədər də çox vaxt deyil! Bu söhbət sizin özünüzə xeyirdir;
mənə elə gəlir ki, siz bilməlisiniz ki, Londonda sizin haqqınızda dəhşətli şeylər danışırlar.
–Mən heç bu barədə eşitmək və bilmək belə istəmirəm. Mən yalnız başqaları barədə
dedi-qodulara qulaq asmağı xoşlayıram; özüm barədə dedi-qodular məni maraqlandırmır.
Bir də ki, bunlarda heç bir yenilik dadı yoxdur.
–Yox, Dorian, bunlar sizi maraqlandırmalıdır. Hər bir namuslu və nəcib adam gərək öz
təmiz adının marağında olsun. Axı siz istəməzsiz ki, camaat sizi şərəfsiz və əxlaqsız
adlandırsın? Əlbəttə, varınız, dövlətiniz, cəmiyyətdə mövqeyiniz və sairə və ilaxır, var...
Amma mövqe və var-dövlət hər şey demək deyil. Vallah, mən özüm bunların heç birinə
inanmıram. Hər halda, mən sizi görəndə bu şayiələrə inana bilmirəm. Axı, insanın eybi
öz möhürünü həmişə onun üzünə vurur. Onu gizlədə bilməzsən. Bizdə adətdir, "gizli
eyiblər"dən danışarlar. Lakin gizli eyiblər olmur. Onlar insanın ağız büküşlərində,
ağırlaşmış göz qapaqlarında, hətta əllərinin formasında peyda olur. Ötən il bir adam,
adını demirəm, siz onu tanıyırsız, mənim yanıma gəlmişdi, öz portretini çəkdirmək
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istəyirdi. Əvvəllər o adamı görməmişdim, onun barəsində də heç nə bilmirdim. Lakin
sonralar onun barəsində o qədər şeylər eşitdim ki! Portretə görə o, mənə külli miqdarda
pul təklif etdi; lakin mən onun portretini çəkməkdən imtina etdim; onun barmaqlarının
forması mənə nəsə xoş gəlmədi, onlarda nəsə bir xətakarlıq vardı. İndi bilirəm ki, mənim
zənnim məni aldatmayıb; həmin o cənabın tərcüməyi-halı biabırçılıqla doludur. Lakin
siz... Dorian, sizin məsum, açıq, parlaq üzünüz var; sizin məsum, gözəl bir gəncliyiniz,
qayğızıs, kədərdən uzaq cavanlığınız... aman allah, mən o şayiələrə, böhtanlara inana
bilmirəm! Lakin mən sizi indi çox az-az görürəm, siz mənim studiyama daha gəlmirsiz;
və elə məndən uzaq olduğunuza görə də sizin barənizdə o səfeh şeyləri eşidəndə
bilmirəm onlara nə cavab verim. Dorian, mənə izah edin görüm, nə üçün Hersoq Bervik
klubda sizi görən kimi otaqdan çıxıb gedir, hə? Niyə Londonun əksər mötəbər dairəsi sizi
evinə dəvət etmir, ya da sizin evinizdə olmaq istəmir? Sz axı Lord Stavleylə dost idiniz?
Ötən həftə mən onu naharda gördüm. Nahar süfrəsi ətrafında kimsə sizdən danışdı, sizin
Dudleydəki sərgi üçün müvəqqəti verdiyiniz miniatürlərdən söhbət gedirdi; adınızı eşidən
kimi Lord Stavley əsəbiləşdi və dedi ki, o, ola bilsin ki, incəsənəti yaxşı bilən adamdı,
lakin heç bir təmiz qızı bu adamla tanış etmək olmaz; özünə hörmət edən ləyaqətli qadın
isə onunla, yəni sizinlə bir otaqda qalmaz! Mən ona dedim ki, Dorian mənim dostumdur
və ondan izahat tələb etdim. Və o da hamının yanında mənə izahat verdi! Özü də açıqaşkar! Necə böyük bir rəzalət?! Axı niyə sizinlə dostluq etmək gənclər üçün ölüm
deməkdir, hə? O cavan oğlan, qvardiya əsgəri, bu yaxınlarda özünü öldürən oğlanı
deyirəm! Axı o, sizin yaxın dostunuz idi?! Axı siz Ser Henri Aştonla da ayrılmaz dost
idiniz? O da adını ləkələdi və İngiltərəni tərk etməyə məcbur oldu. Bəs Adrian Sinqleton
necə? Onun faciəli aqibətinə nə deyirsiz? Lord Kentin yeganə oğlu və onun karyerasının
sonu? Mən onun atasına rast gəldim dünən, Müqəddəs Ceyms Strittdə. Gördüm ki, o
rüsvayçı kədər içindədir. Biabır olub, adam içinə çıxa bilmir. Bəs gənc Hersoq Pert necə
olsun? İndi nə günə düşüb?! Hansı namuslu adam indi onunla salam-məleyk edəcək, hə?
–Bazil, susun! Siz heç nə bilmədiyiniz şeylər haqqında danışırsınız! - Dorian Qrey
dodaqlarını gəmirə-gəmirə onun sözünü kəsdi; onun səsindən dərin bir nifrət duyulurdu.
–Siz soruşdunuz ki, məni görəndə Bervik nə üçün klubu tərk edir, hə? Qoy səbəbini
deyim: ona görə ki, mən onun həyatı barədə hər şeyi bilirəm, o mənimki barədə heç nə
bilmir. Onun damarlarında axan qan təmiz qan deyil, o, necə pak ola bilər axı? Siz Henri
Aşton və gənc Pert barədə soruşdunuz! Nədir, mən Aştonu korlamışam, yoxsa o cavan
Hersoqun tərbiyəsini pozmuşam? Əgər o axmaq Kentin oğlu küçə fahişəsi ilə evlənibsə,
burda mənim nə günahım var? Adrian Sinqletonu deyirsən?! Bu adam borc sənədində öz
dostunun imzasını saxtalaşdırıbsa yenə mənəmmi günahkar? Bilirəm, İngiltərədə adamlar
necə naqqallıq və qeybət edirlər. Meşşanlar özlərini xeyirxah kimi qələmə verir, öz lovğa
nəsihətlərindən əl çəkmirlər, nahar süfrəsindəki hər şeyi tıxıb özlərini elə göstərirlər ki,
guya bunlar tanınmış adamların tərbiyəsiz hərəkətlərindən narahat olurlar, özləri də guya
mötəbər cəmiyyətdə yaşayırlar, elə öz dairələrindən olan qara yaxdıqları adamları
yaxından tanıyır, elə onlar barədə də dedi-qodular yaradırlar. Bilirsiniz, bizim ölkədə
ağlına və başqa keyfiyyətlərinə görə bir adam ki qabağa getdi, dərhal ağzıgöyçəklər
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başlayırlar onun barəsində dedi-qodulara. Bəs özləri? Özlərini əxlaqlı kimi qələmə
verənlər necə? Bəs bu adamlar özlərini necə aparırlar? Əzizim, yaddan çıxarmayın ki, biz
riyakarlar ölkəsində yaşayırıq.
–Dorian,- Holvard səsini ucaltdı,- məsələ bunda deyil! Bilirəm, İngiltərə çox pisdir və
ingilis cəmiyyəti də doğru yolda deyil. Elə buna görə də istəyirəm ki, siz bu cəmiyyətdən
yüksəkdə durasınız. Amma siz yüksəkdə olmadınız. O adam ki öz dostlarına pis təsir
edir, pis nümunə göstərir, onu mühakimə etməyə bizim haqqımız var. Görünür, sizin
dostlarınız bütün şərəf və ləyaqətlərini itirmişlər, tərbiyə, namus, əxlaq barədə
anlayışlardan xəbərləri belə yoxdur. Siz onların beynini ehtiras, şəhvət ləzzətləri ilə
doldurmusunuz. Onlar uçuruma yuvarlanmışlar. Onları siz sürükləmisiniz oraya! Bəli, siz
onları uçuruma itələmisiniz, hələ bir heç nə olmayıbmış kimi gülürsünüz də! Mən daha
dəhşətli şeylər bilirəm! Bilirəm ki, siz və Henri ayrılmaz dostlarsınız. Heç olmasa buna
görə siz gərək onun bacısının təmiz adına ləkə gətirməyəsiniz! Onu gülünc və qeybət
predmetinə, dilə-dişə düşməyə rəva görməyəsiniz!
–Bazil, susun! Çox dərinə gedirsiniz!
–Mən bunları söyləməliyəm və siz də qulaq asmalısınız! Hə, hə, qulaq asmalısınız mənə!
Sizinlə tanışlığa qədər Ledi Qvendolen haqqında heç bir söz-söhbət gəzmirdi, heç kəs
cürət edib bu qadın barəsində bir kəlmə belə pis söz danışmazdı. Bəs indi? Baxın görün,
Londonda özünə hörmət edən bir qadın varmı ki, onunla birgə Parka gəzməyə çıxsın?
Yox! Hətta onun uşaqlarına da onunla yaşamağa icazə vermədilər! Bu, hələ harasıdır?
Sizin haqqınızda hələ çox şeylər danışırlar: sizi əxlaqsız pritonlardan səhərə yaxın
xəlvəti-xəlvəti çıxan görüblər; siz paltarlarınızı dəyişib Londonun ən mənfur küçələri ilə,
gizli yollarla evinizə gəlirsiniz... Doğrudanmı bütün bunlar həqiqətdir? Bunlar nə
dərəcədə real ola bilər? Mən birinci dəfə bunları eşidəndə bərk güldüm. Lakin indi... bu
barədə tez-tez eşidirəm və dəhşətə gəlirəm. Hələ sizin bağ evinizdə nələr baş verir?
Dorian, sizin barənizdə nələr deyirlər, bilirsiniz? Vallah, mən sizə moizə oxumuram, belə
fikirləşirsinizsə, özünüz bilərsiniz! Yadımdadı, Harri deyirdi ki, özgəsinə öyüd-nəsihət
verməyi xoşlayan hər hansı bir adam belə bir vədlə başlayır: bu, birinci və sonuncu
olacaq. Lakin hər dəfə də öz vədinə xilaf çıxır. Bəli, mən sizə nəsihət vermək istəyirəm.
İstəyirəm ki, elə bir həyat sürəsiniz ki, sizə hörmət eləsinlər. İstəyirəm ki, siz ləkəsiz
olasınız, nüfuzunuza, adınıza xələl gəlməsin. Alçaq və əclaf işlərdən uzaq olasınız!
Çiyinlərinizi çəkməyin! Belə laqeyd-laqeyd də baxmayın! Siz adamlara güclü təsir
göstərirsiniz. Qoy bu, yaxşı mənada baş versin! Adamlara xeyir gətirsin, bəla yox!
Danışırlar ki, siz adamlarla intim münasibətdə olduqdan sonra onları yoluxdurur, pozur,
pis yola çəkirsiniz. Həmin adamın evinə daxil olub ona, onun evinə rüsvayçılıq
gətirirsiniz. Bilmirəm bu, düzdü, ya yox? Hardan bilim axı? Amma hər halda, bunu sizin
barənizdə danışırlar. Və bundan başqa sizin barənizdə danışılan bəzi şeylərə inanmaya da
bilmirəm. Lord Qlosester Oksfordda oxuyarkən mənim ən yaxın dostum idi. O, mənə bir
məktub göstərdi; bu məktubu ölümündən qabaq onun arvadı yazıbmış. Arvadı
Mentondakı villasında yalqız keçinibmiş. Bu dəhşətli və qorxunc bir etiraf idi; beləsini
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heç vaxt eşitməmişdim. O qadın sizi günahladırırdı. Mən dostuma dedim ki, bu, ola
bilməz, yalandı! Mən Dorianı tanıyıram, o belə alçaqlıqlar eləməz! Amma... Mən
doğrudanmı sizi tanıyıram? Artıq bu sualları öz-özümə verməyə başlamışam. Və bu suala
da cavab tapmaq üçün mən sizin qəlbinizə girməliyəm, görüm orda nə var!
–Qəlbimi görmək istəyirsiz!- Dorian Qrey astaca pıçıldadı, dərhal ayağa durdu; onun
rəngi qorxudan ağarmışdı.
–Bəli, - Holvard kədərlə dilləndi, səsində ağır bir təəssüf hissi duyuldu.- Sizin qəlbinizi
görmək istəyirəm! Amma bunu yalnız Allah bacarar!
Birdən Dorian acı-acı güldü.
–Elə bu gecə mənim qəlbimi siz də görəcəksiniz!- deyə qışqırdı, sonra cəld stolun
üstündəki lampanı qapıb əlavə etdi:
–Gəlin! Gedək göstərim, bu elə sizin öz əl işinizdir! Gedək, gedək, ona baxın! Sonra da
hamıya car çəkib söyləyərsiniz! Əgər istəsəniz, əlbəttə! Onsuz da sizə heç kəs inanmaz!
Lap elə inansaydılar belə, mənə daha çox vurulardılar! Bilirəm, bizim zəmanə sizdən
daha yaxşıdır; siz bu zəmanə barədə zəhlətökən, pis-pis sözlər danışsanız da, o sizdən
yaxşıdır! Gəlin, gedək, bəsdi əxlaq pozğunluğu barədə çərənlədiniz! Bu saat siz onunla
üz-üzə gələcəksiniz! Onu açıq-aşkar görəcəksiniz!
Onun səsində dəli bir qürur duyulurdu. O lap şıltaq yeniyetmə kimi ayaqlarını yerə vurur,
inadkarlıq göstərirdi. Dorian müdhiş bir sevinc hissi keçiriridi: nəhayət, o, öz sirrini
kiminləsə bölüşə biləcəkdi. Bu adam elə onun portretini çəkən adam idi; elə onun bütün
rüsvayçılığına və əxlaqsız hərəkətlərinə səbəbkar da o idi, bu rəssam idi! Elə bu adam da
ömrünün qalan illərini bu portreti çəkdiyinə görə əzab çəkəcəkdi, mənfur xatirələrə onu
dinc yaşamağa qoymayacaqdı!
–Hə, hə,- deyə Dorian Holvarda sarı gəldi və gözlərini onun sərt baxışlarına zillədi, - mən
indi öz qəlbimi sizə göstərərəm! Siz bu saat yalnız Allahın görə biləcəyi şeyi
görəcəksiniz!
Holvard geri çəkildi. Dedi:
–Bu ki təhqirdir, Dorian! Mənə hörmətsizlik etməyin! Ah, gör mən necə dəhşətli və
cəfəng sözlər eşidirəm?!
–Deməli, belə düşünürsüz, hə?- yenə bərkdən güldü.
–Elədir! O ki qaldı bu gecə söylədiklərimə, mən onları sizin xeyriniz üçün deyirdim! Axı
siz bilirsiniz ki, mən sizin sədaqətli dostunuzam.
–Mənə toxunmayın! Sözünüzü deyin, demək istədiklərinizi deyib qurtarın!
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Rəssam üz-gözündə qəflətən oynaşan ağrılar hiss etdi. Bir anlıq susdu və bütün canını
kəskin bir şəfqət hissi bürüdü. Əslinə qalanda, onun Dorian Qreyin şəxsi həyatına
qarışmağa haqqı yox idi! Lap elə tutaq ki, Dorian onun dediyi günahların on faizini
işlədib, eşitdiyi şayiələrin də bir qismi düzdür! Bəlkə elə o, özü də vicdan əzabı çəkir
bundan?! Bazil divar sobasına tərəf yeridi, yanan odun parçalarına baxdı; alovun dilləri
qırov kimi ağ külün arasında oynayırdı.
–Bazil, mən sizi gözləyirəm, - deyə Dorian sərt şəkildə dilləndi.
Rəssam səsini bir qədər ucaldıb dedi:
–Dorian, mənim sizdən eşitmək istədiyim budur: mənə əməlli cavab verin görüm, bütün
bu dəhşətli dedi-qodular və ittihamlar başdan-ayağa ağ yalandır, ya yox?! Deyin ki,
yalandır, onda mən sizə inanaram! Bütün o ittihamları inkar edin, Dorian, deyin ki, yalan
və böhtandır! Görürsüz, mən necə iztirab çəkirəm? Aman Allah! Deməyin ki, bunlar
həqiqətdir, deməyin ki, siz pozğunsuz! Mən sizin əxlaqsız olmağınız barədə heç
düşünmək belə istəmirəm!
Dorian Qrey gülümsədi. Onun dodaqları nifrətlə aralandı.
–Bazil, gəlin pilləkənlə yuxarı çıxaq!- sakit-sakit pıçıldadı.- Mən gündəlik yazıram, orda
mənim həyatımın hər bir günü təsvir olunub. Bu gündəliyi heç vaxt o otaqdan
çıxartmıram. Mən onu orda yazıram həmişə. Gəlin gedək, mən sizə o gündəliyi
göstərərəm.
–Yaxşı, gedək, Dorian. Siz istəyirsinizsə mən yuxarı çıxaram. Onsuz da qatara
gecikmişəm. Eybi yox, sabah gedərəm. Amma xahiş edirəm gündəliyi bu gecə oxumağa
məni məcbur etməyin. Mənə yalnız sizin düzgün, səmimi cavabınız lazımdı.
–Siz o cavabı indi alacaqsınız! Burda mümkün deyil. O cavabı yuxarıda verəcəyəm sizə;
o qədər də uzun sürməyəcək.

On üçüncü fəsil

Dorian pilləkənlə yuxarı qalxmağa başladı, Bazil Holvard da onun ardınca çıxdı. Onlar
yavaş-yavaş ehtiyatla qalxırdılar. Adamlar adətən gecələr səssizcə gəzir, səs salmaqdan
instinktiv olaraq ehtiyat edirlər. Pilləkən və divarların üzərinə lampanın işığında onların
əcayib siluetləri düşmüşdü. Külək pəncərə şüşələrini tərpədir, hardasa pəncərələrdən
cingilti səsləri gəlirdi.
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Pilləkənin düz başında Dorian lampanı yerə qoydu və cibindən otağın açarını çıxarıb
qapıya saldı. Yavaşdan soruşdu:
–Bazil, siz həqiqəti bilmək istəyirsiz, eləmi?
–Hə, Dorian, bilmək istəyirəm, sizin cavabınızı gözləyirəm...
–Çox gözəl, çox gözəl, - deyə Dorian gülümsədi, artıq başqa bir tonla əlavə etdi:- Siz
mənim haqqımda bütün həqiqətləri bilməyə haqqı çatan yeganə adamsınız, Bazil! Siz heç
təsəvvür etmirsiniz ki, mənim həyatımı necə dəyişdirmisiniz.
Dorian lampanı qaldırıb qapını açdı və içəri girdi. Otaqdan soyuq hava gəldi; xəfif hava
axını lampanın alov dilimlərini titrətdi, bir anlıq alovun rəngi tünd narıncıya çaldı. Dorian
titrəyirdi.
–Qapını örtün, Bazil,- deyə pıçıldadı və lampanı stolun üstünə qoydu.

Holvard təəccüb və heyrət içində otağa göz gəzdirdi. Burda elə bil uzun illər adam
yaşamamışdı. Rəngi solmuş Fələməng divar xalçası, üstü pərdə ilə örtülmüş hansısa
şəkil, qədim italyan sandığı, demək olar ki, boş kitab şkafı, bir də stol və stul - vəssalam!
Otaq bunlardan ibarət idi. Dorian Qrey divar sobasının üstündəki şamdanları yandırarkən
Bazil buranın toz içində olduğunu yəqin etdi və gördü ki, xalça da deşik-deşikdir. Divarın
dibindən siçan qaçdı; otaqdan rütubətli kif iyi gəlirdi.
–Bazil, deməli, siz hesab edirsiz ki, insanın ürəyini yalnız Allah görür, hə? Bax, bu
örtüyü götürün ordan! İndi siz mənim qəlbimi görəcəksiniz!
Səsində soyuq bir kədər duyuldu.
–Dorian, siz dəli olmusuz! Ya da mənimlə oyun oynayırsız, hə?- deyə Holvard təəccüblə
donquldandı.
–Deməli, örtüyü götürmək istəmirsiz, hə? Onda bunu mən edərəm!- deyə o, cəld şəklin
üstündəki örtüyü götürüb yerə tulladı.
Otağın zəif işığında eybəcərləşmiş portreti görən kimi rəssamdan dəhşətli bir çığırtı
qopdu; kətan parçadan ona rişxəndlə gülən qorxunc sifət tuşlanmışdı. Şəkildəki sifətdə
elə bir ifadə vardı ki, adamın qəlbini ikrah hissi ilə doldurur, özündən çıxarırdı. Aman
Allah, axı bu, elə Dorian Qreyin sifətidir! Nə qədər dəhşətli görünsə də, o, hələ də öz
təbii gözəlliyini itirməmişdi. Onun seyrək saçlarında qızılı rənglər hələ də parlayır, həssas
dodaqlarındakı al boyalar hələ də itib getməmişdi. Yuxulu gözləri maviliyini saxlamış,
nazik, incə xətlərlə ayrılmış burun pərələrindən və boy-buxunundan nəciblik tam
getməmişdi. Bəli, bu, Dorianın öz portreti idi. Amma... axı onu kim bu kökə salıb? Bazil
Holvard elə bil öz şəklini tanıdı; portretin taxta çərçivəsi də onunkuydu; bu nədir belə,
sirdi, möcüzədi, qorxulu bir seydi?! Ağlagəlməz möcüzə! Bazil qorxmağa başladı. Yanan
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şamlardan birini götürüb şəklə yaxınlaşdı; sol küncdə onun imzası dururdu; qırmızı yekə
xətlərlə kətan parçanın üstündə görünürdü. Lakin bu portret iyrənc bir karikatura idi;
rəzil, amansız və mənfur bir təhqir! O, heç vaxt belə bir şey çəkməmişdi! Bu axı onun
çəkdiyi portret idi?! O, öz şəklini tanıdı; və bir anlıq onun bütün damarlarındakı qan
dondu! Bunu o çəkmişdi! Axı bu, nə deməkdir? Bu şəkil nə üçün belə qorxunc şəkildə
dəyişmişdi? Bazil Doriana baxdı və gəncin baxışlarında dəlilik əlaməti sezdi. Dodaqları
aramsız titrəyirdi, dili qurumuşdu, danışa bilmirdi; Holvard əlini alnına apardı, onu soyuq
tər basmışdı;
Cavan oğlan divar sobasına söykənmişdi; nəzərlərini rəssama dikib zilləmişdi. Elə bil
böyük bir sirk artistinin oynuna tamaşa edirdi. Üzündə heç bir ifadə yox idi- nə kədər, nə
də sevinc əlamətləri vardı. Sanki tamaşaçı gərgin vəziyyətdə hansısa səhnəni izləyirdi;
Dorianın baxışları təntənə ilə alışıb yanırdı. O, paltosunun yaxasından gülü çıxarıb
iyləməyə başladı, ya da özünü belə göstərdi ki, guya iyləyir.
–Bu nədir belə, Dorian?- nəhayət, Holvard qışqırdı; özü öz səsini tanımadı, onun səsi elə
qəribə və sərt səsləndi ki, özü də məəttəl qaldı.
–İllər öncə, mən hələ yeniyetmə bir oğlan olanda sizə rast gəldim, - deyə Dorian Qrey
əlindəki gülü əzməyə başladı,- siz mənə təriflər söylədiniz, məni öz gözəlliyimdən məst
olmağa öyrətdiniz; bir gün siz məni öz dostunuzla da tanış etdiniz, o da mənə gənc
olmağın necə böyük səadət və gözəl bir bəxşiş olduğunu anlatdı; siz isə mənim portretimi
çəkdiniz; bu portret də gözəlliyin böyük güc olması sirrini açdı. Bu dəlilik anlarında belə
mən bilmirəm ki, buna təəssüf edim, yoxsa sevinim; mən arzu etmişdim... ya da bu bir
dua idi. Bilmirəm...
–Yadıma düşür! Oh, mən bunu necə də xatırlayıram! Yox! Bu ola bilməz! Otaq çox
rütubətlidir! Kətanın üstünü kif basıb! Ya da ola bilsin ki, mənim işlətdiyim rənglərdə
hansısa aşındırıcı mineral maddələr varmış. Əmin edirəm ki, belə də olub. Amma sizin
düşündüyünüz şeylər heç mümkün də deyil! Ağlınıza belə gətirməyin!
–Mümkün deyil, hə?- deyə cavan oğlan donquldanaraq pəncərəyə yaxınlaşdı, alnını
tərləmiş soyuq şüşəyə dayadı.
–Axı siz mənə demişdiniz ki, portreti məhv etmisiniz!
–Yalan deyirdim! Əksinə, o, məni məhv etdi!
–İnana bilmirəm! İnana bilmirəm ki, bu şəkli mən çəkmişəm!
–Məgər bu şəkildə siz öz idealınızı görmürsüz?- deyə Dorian kədərlə soruşdu.
–Mənim idealım?... Necə dediniz, necə?...
–Siz belə deyirdiniz, məni siz belə adlandırırdınız...
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–Noolar, burda nə bir qəbahət var ki? Siz mənim üçün bir ideal idiniz, elə bir ideal ki,
mən bir də həyatımda heç vaxt ona rast gəlməyəcəyəm. Bu portretin üzü əxlaqsız adamın
üzünə bənzəyir.
–Bu mənim qəlbimin sifətidir!
–Aman Allah! Gör mən nəyə pərəstiş etmişəm!? O şəklin gözləri Şeytan gözlərinə
oxşayır!
–Bazil, bizim hər birimizin içində Cəhənnəm və Cənnət yaşayır!- deyə Dorian ucadan əlqol ata-ata əsəbiliklə qışqırdı.
Holvard yenə portretə sarı döndü və ona diqqətlə baxmağa başladı.
–Aman Tanrım!- deyə o heyrətləndi, - əgər bütün bu işlər doğrudan da həqiqətdirsə... gör
siz öz həyatınızı necə korlamısınız?! Belə çıxır ki, siz düşmənlərinizin düşündüyündən də
betər adamsınız!
Bazil şamı kətan parçadakı portretə yaxınlaşdırdı və bir də şəklə diqqətlə baxdı. İlk
baxışdan elə görünürdü ki, kətan parçaya əl dəyilməyib, rəssam necə çəkmişdisə eləcə də
qalmışdı. Görünür, dəhşətli korlanma prosesi portretin içindən başlanıb. Portretin hansısa
fövqəladə gizli, gərgin həyatının təsiri ilə Günah cüzamı onu içəridən yavaş-yavaş
yemişdir. Bu, meyitin rütubətli qəbirdə çürüyüb getməsindən də qorxunc bir iş idi.
Bazilin əlləri əsdi; elə əsdi ki, şamdandakı yanan şam döşəmənin üstünə düşdü. O, tələsik
ayağı ilə şamı söndürdü və mizin yanındakı laxlayan stula ağır-ağır əyləşdi, üzünü əlləri
ilə örtdü.
–İlahi, Dorian, bu nə işdir?! Bu necə dərsdir belə?! Necə qorxunc bir dərsdir?!
Cavab gəlmədi; pəncərənin yanında alnını şüşəyə söykəyən Dorianın hıçqırıqları
eşidilirdi.
–Dorian, dua edin, Allaha yalvarın!- deyə rəssam dodaqaltı mızıldandı.- Uşaqlıqda bizi
dua etməyə necə öyrətmişdilər, hə? Bizim günahlarımızı bağışla, ya Rəbbi! Bizi düz yola
gətir! Bizi bütün bədxahlıqlardan qoru! Gəlin bir yerdə deyək, Dorian! Sizin
məğrurluğunuzun dualarına cavab verilib. Sizin bağışlanmanızın dualarına da cavab
veriləcək, Dorian! Mən sizə lap çox pərəstiş etmişəm, lap çox! Buna görə də
cəzalandırılmışam. Siz də özünüzə lap çox pərəstiş edirdiniz, özünüzü sevirdiniz. Bax,
bizim ikimizi də Allah cəzalandırdı!
Dorian Qrey yavaş-yavaş dönüb rəssama tərəf baxdı; onun gözlərində yaş axırdı. Güclə
dedi:
–Bazil, artıq gecdir, çox gecdir!
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–Yox, Dorian, heç vaxt gec deyil! Gəlin diz üstə çökək və yalvaraq, duaları yadımıza
salaq! Məncə, Bibliyada hardasa belə bir ayə var: "Sizin günahlarınız qan kimi qırmızı
olsa da, mən onları qar kimi ağappaq edəcəyəm..."
–Bu sözlərin indi mənimçün heç bir mənası yoxdur.
–Susun! Belə deməyin! Onsuz da siz bəs qədər günah işlətmisiniz! Ah, Dorian, Allah
xətrinə, görmürsünüz bu lənətə gəlmiş portret bizə necə acıqlı-acıqlı baxır?
Dorian portretə baxdı və birdən onun içində Bazil Holvarda qarşı azğın bir nifrət hissi
oyandı; elə bil portretin mənfi enerjisi ona keçmişdi, onun qulaqlarına pis şeylər
pıçıldayırdı. Dorian vəhşi bir pələngə döndü və bu dəqiqələrdə o, stol arxasında əyləşən
bu adama, rəssama dərin nifrət, ağlagəlməyən kin-küdurət bəslədi. Azğın baxışları ilə
otağı aradı; gözü ağzı açılmış sandığın yanında bir neçə gün bundan qabaq qoyduğu
bıçağa sataşdı. Bıçaq parıldayırdı, onu bura gətirmişdi ki, kəndiri kəssin, sonra unudub
qoymuşdu burda; yavaş-yavaş sandığa yaxınlaşdı və sonra Holvardın arxa tərəfinə keçib
bıçağı yerdən götürdü. Holvard yerində qurcalandı, elə bil ayağa durmaq istəyirdi. Elə bu
an Dorian rəssamın üstünə atılıb bıçağı var gücü ilə onun qulağının dibinə soxdu; sonra
başını stola əyib bir neçə dəfə bıçaqla zərbə endirdi.
Boğuq inilti otağı bürüdü və qan içində olan rəssamın dəhşətli xırıltısı eşidildi; onun
qabağa uzanmış əlləri havada yelləndi və barmaqları büküldü. Dorian bıçağı daha iki dəfə
soxub çıxartdı, rəssam hərəkətsiz halda qalmışdı; döşəməyə nəsə tökülürdü. Dorian bir az
gözlədi və sonra bıçağı tullayıb sakitcə qulaq asmağa başladı.
Səs-səmir yox idi; döşəməyə, xalçanın üstünə tökülən qan damcılarının səsindən başqa
səs gəlmirdi. O, ehtiyatla qapını açıb çölə çıxdı və ətrafa boylandı. Evdə heç kim yox idi,
ətraf dərin sükut içində idi. O, bir neçə dəqiqə beləcə pilləkənin başında durdu, sürahıdan
aşağı əyilib baxdı və zülmət qaranlıq quyusunda kimsənin olub-olmadığını ayırd eləməyə
çalışdı. Sonra açarı çıxarıb içəri keçdi, qapını daldan bağladı.
Rəssamın meyiti hələ də hərəkətsiz, oturmuş vəziyyətdə idi, meyitin başı stolun üstünə
əyilmişdi; onun qeyri-təbii gərilmiş əlləri uzun görünürdü. Əgər boynunun ardında bıçaq
yaraları və ordan stolun üstünə tökülən qara qan laxtaları olmasaydı, adama elə gələrdi ki,
o, yatıb.
Bütün bunlar necə də bir göz qırpımında baş verdi! Qəribə də olsa, Dorian çox sakit idi;
o, pəncərəni açdı, balkona çıxdı. Külək dumanı qovmuşdu və səma nəhəng bir
tovuzquşunun quyruğuna bənzəyirdi, orda saysız-hesabsız qızıl gözcüklər yanırdı.
Aşağıda küçədən keçən polis gördü, öz sahəsini yoxlayırdı; polis əlindəki fanarı sakinləri
yatmış evlərin divarları boyu gəzdirirdi. Küçənin tinindən bir keb qırmızı işığını
yandırıb-söndürərək ötüb keçdi. Hansısa qadın valay vura-vura yavaşca baxça
məhəccərinə yaxınlaşırdı; çiyninə saldığı şalını yellədirdi. Qadın arabir dayanır, geriyə
boylanır, hətta bəzən xırıltılı səslə oxuyurdu. Polis nəfəri qadına yaxınlaşdı və ona nəsə
dedi. Qadın şaqqanaq çəkdi və ürəksiz addımlarla yoluna davam etdi. Külək sərtləşdi və
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yarpaqsız ağacların dəmir kimi qaralmış budaqlarını tərpətməyə başladı; Dorian titrətdi
və içəri keçib pəncərəni ardınca bağladı.
O, açarı salıb qapını açdı. Rəssamın meyitinə sarı gözucu da olsa baxmadı. O, qeyriixtiyari anlayırdı ki, indi əsas məsələ baş verənlər barədə düşünməməkdir. Bu lənətə
gəlmiş portreti çəkən dostu, onun bütün bədbəxtliklərinin səbəbkarı və günahkarı artıq
onun həyatından silinib getmişdi. Bu elə bəs edərdi. Vəssalam.
Otaqdan çıxarkən lampa yadına düşdü. Bu lampa Mavritaniya əl işi idi, nadir əşya idi;
tünd gümüşdən hazırlanmışdı, ona parlaq qara rəng verilmiş, naxışlanmış, üstünə də iri
füruzə qaşlar qoyulmuşdu. Lampanın kitabxanadan götürülüb yuxarı aparılması və orada
qoyulması xidmətçini şübhələndirə, sonra da suallar yarana bilərdi. Dorian bir anlıq
tərəddüd edib ayaq saxladı və sonra geri dönüb lampanı stolun üstündən götürdü. Bu
zaman özünü saxlaya bilməyib meyitə də baxdı; o, hərəkətsiz idi, elə yerindəcə
donmuşdu! Rəssamın ağarmış uzun meyit əlləri necə də qorxuludur! Sanki qorxunc bir
mum adam idi qalmışdı orda!
Dorian qapını açarlayandan sonra pilləkənləri ehtiyatla endi. Ayaqları altındakı pillələr
arabir cırıldayır, sanki ağrıdan inildəyirdilər. Dorian bir anlıq yerində durdu, dinşədi,
gözləyib ətrafa baxdı...Yox, hər şey normaldır, sakitlikdir; təkcə onun ayaqlarının səsidir
gələn, vəssalam.
Dorian kitabxanaya girəndə gözünə küncdəki sakvoyaj və palto sataşdı; onlar dərhal
hardasa gizlədilməlidir! O, divarın içindəki məxfi şkafını açdı və Bazilin şeylərini oraya
dürtüb gizlətdi; bu şkafa o, öz gizli geyimlərini qoyurdu, gecələr evdən çıxanda libasını
tamam dəyişirdi ki, heç kəs onu tanımasın, qayıdandan sonra da gətirib qoyurdu yerinə.
Bazilin şeylərini də ora yerləşdirdi və düşündü ki, sonra onları yandıra da bilər. Saatına
baxdı, ikiyə iyirmi dəqiqə qalırdı.
Dorian oturub fikrə getdi. Hər il, demək olar ki, hər ay belə cinayətlərə görə qatillər
İngiltərədə dar ağacından asılır; elə bil hava da qətl kimi yoluxucu xəstəliyə mübtəla
olub. Bəlkə də hansısa fəlakətli, ya qana susamış bir ulduz Yerə yaxınlaşır... Və bir də
axı, onu görən oldumu, ya kim sübut edə biləcək onun cinayətini? Bazil Holvard onun
evindən saat on birdə çıxıb. Və heç kim onun yenidən gəldiyini də görməyib. Demək olar
ki, bütün xidmətçilər Selbi Royaldadır. Onun otaq xidmətçisi də çoxdan yatıb... Paris!
Hə, hə, Bazil Parisə gedəcəkdi! Hamı da elə biləcək ki, o, həqiqətən on iki qatarıyla
Parisə gedib. Axı o, özü qapalı bir həyat sürürdü! Adətiydi Bazilin, hamıdan qaçmaq və
gizli həyat sürmək! Deməli, şübhələr üçün əsas yaranmamışdan öncə hələ bir neçə ay
keçəcək. Bir neçə ay! Cinayətin izini isə tez bir zamanda ört-basdır etmək olar.
Birdən başına ayrı bir fikir girdi. O, kürkünü və şlyapasını geyinib dəhlizə çıxdı. Burda
bir anlıq durub gözlədi; qulağına küçədə gəzən polis nəfərinin ağır addım səsləri dəydi; o,
polisin fənərindən düşən işığın oynayan şüalarını izlədi. Dorian nəfəsini dərib gözləməyə
başladı.
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Bir azdan rəzəni itələyib yavaşca çölə çıxdı, qapını ehmalca arxasınca örtdü. Sonra
çöldən qapı zəngini basmağa başladı. Təxminən beş dəqiqədən sonra onun otaq
xidmətçisi çöl qapısına gəldi, o yarıyuxulu və alt paltarında idi.
–Frensis, bağışlayın, sizi yuxudan durğuzdum,- deyə Dorian içəri girdi.- Mən çöl
qapısının açarını unudub evdə qoymuşam. Saat neçədir?
–Üçə on dəqiqə işləyib, ser!- deyə xidmətçi yuxulu-yuxulu saata baxıb cavab verdi.
–Üçə işləyib? Oy, nə gecdi! Səhər doqquzda məni oyadın! İşim var!
–Oldu, ser!
–Məni istəyən olubmu?
–Mister Holvard gəlmişdi, ser! Saat on birə kimi gözlədi və sonra çıxıb getdi, qatara
çatmalıydı.
–Oh! Çox təəssüf ki onu görə bilmədim. Mənə bir mesajdan-zaddan qoymadı ki?
–Xeyr, ser! Amma dedi ki, əgər sizi klubda görməsə onda gedib Parisdən məktub
yazacaq!
–Yaxşı, Frensis! Saat doqquzda məni oyatmağı unutma!
–Baş üstə, ser!
Xidmətçi şəp-şüplə dəhlizdə yeriyirdi. Dorian palto və şlyapasını çıxarıb balaca mizin
üstünə tulladı və öz kabinetinə, kitabxanaya keçdi. Təxminən on beş dəqiqə otaqda vargəl etdi, dodaqlarını çeynəyə-çeynəyə düşündü. Sonra rəfdən Mavi Kitabı götürüb
vərəqləməyə başladı. Hə, bax elə bunu istəyirdi, istədiyi adamı tapdı:"Alan Kəmpbell,
152, Hertford Strit, Mayfer." İndi ona bu adam lazım idi.

On dördüncü fəsil

Ertəsi gün səhər saat doqquzda Dorianın otaq xidmətçisi yataq otağına girib sinidə bir
fincan sulu şokolad gətirdi və sonra pəncərənin taxta qapaqlarını açdı. Dorian sağ böyrü
üstə, əlini başının altına qoyub rahatca yatırdı. O, lap uşaq kimi yatmışdı, elə bil bütün
günü dərs oxumuş, ya da həyət-bacada oynayıb yorulmuşdu.
Xidmətçi iki dəfə onun çiyninə toxundu ki dursun; Dorian gözlərini açanda dodaqlarına
xəfif təbəssüm qonmuşdu; elə bil indicə gözəl bir yuxu görmüşdü və o yuxunun təəssüratı
altındaydı. Lakin bu gecə o, heç bir yuxu görməmişdi. Bu gecəki yuxusu nə şirin, nə də
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acı olmuşdu. Lakin gənclər adətən heç bir səbəb olmadan da gülürlər. Elə gəncliyin
gözəlliyi də bundadır.
Dorian çönüb dirsəkləndi, sulu şokoladını qurtum-qurtum içməyə başladı. Pəncərədən
noyabr günəşi gülümsəyirdi. Səma aydın, hava isə mülayim idi. Elə bil may səhəri idi
açılmışdı.
Dünən gecəki hadisə, onun dəhşətli və qanlı nəticələri yavaş-yavaş onun beyninə girir,
sakit tərzdə bütün qorxunc təfərrüatları ilə birlikdə gözünün qabağında canlanırdı. O,
qorxu içində bütün olanları xatırladı, canında gizilti hiss etdi; bir anlıq yenə Bazil
Holvarda nifrət etməyə başladı; bu nifrət hissi anlaşılmaz idi, bu nifrət hissi dünən gecə
onu bıçağı götürüb qan tökməyə vadar etmişdi. Dorian yenə dünənki kimi qeyzləndi,
hiddətdən bədəni soyumağa başladı.
Rəssamın meyiti hələ də yuxarıda idi və onun üstünə günəş şüaları düşürdü. Ah! Lap
dəhşətlidir ki! Belə dəhşətli və qorxunc işlər qaranlıq gecə üçündür, gündüz üçün deyil!
Doriana elə gəldi ki, o, törətdiyi əməl barədə uzun-uzadı düşünsə, ya xəstələnəcək, ya da
dəli olacaq. Elə günahlar var ki, onları xatırlamaq törətməkdən daha şirin gəlir adama;
məsələn, qələbələr var ki, səndə ehtirasdan daha çox qürur doğurur; sənin qəlbindəki
sevinc duyğularını oyadır və bu sevinc hissi digər hisslərdən fərqlənir. Lakin bu törədilən
günah onlara bənzəmir, onu yaddaşdan silmək, ya da qovmaq lazımdır; üstünə xaşxaş
dənələri səpmək lazımdır, onu elə beşikdəcə boğmaq lazımdır; yoxsa günah özü onu
törədəni boğar.
Saat onun yarısı oldu; o, əlini alnına apardı, sonra tələsik yerindən qalxdı; Dorian nə
geyinəcəyini həmişəkindən daha diqqətlə götür-qoy etdi; xüsusi diqqətlə özünə qalstuk
və ona vurulacaq sancaq seçdi; barmağına bir neçə üzük taxıb-çıxartdı. Səhər yeməyi
süfrəsi arxasında çox oturdu, müxtəlif yeməklərin dadına baxdı, öz xidmətçisi ilə söhbət
etdi; onunla Selbidəki bütün xidmətçilər üçün sifariş vermək fikrində olduğu təzə
liverilərdən danışdı. Səhər poçtunu nəzərdən keçirdi. Bəzi məktubları oxuyarkən
gülümsündü. Məktublardan üçü onu dilxor etdi, birini isə bir neçə dəfə oxudu, üzü narazı
və acıqlı ifadələr aldı, sonra cırıb tulladı. "Dünyada qadın yaddaşından betər şey yoxdu!"
Bunu bir dəfə Lord Henri demişdi.
Dorian tələsik bir fincan qara kofe içib ağzını salfetlə sildi və əli ilə otaqdan çıxmağa
hazırlaşan xidmətçiyə işarə elədi ki, gözləsin; sonra yazı masası arxasına keçib iki
məktub yazdı. Birini cibinə qoydu, o birini xidmətçiyə uzatdı.
–Frensis, bunu Hertford Stritdəki 152 nömrəli evə apararsınız, əgər Mister Kəmpbell
şəhərdə deyilsə, onun ünvanını alarsınız, - dedi.
Bir azdan Dorian evdə tək idi; siqaret yandırıb başladı ağ kağızların üzərində müxtəlif
şəkilllər çəkməyə; gah gül şəkilləri, gah müxtəlif ornamentlər, gah da insan sifətlərinin
cizgilərini çəkdi. Onun cızdığı insan sifətlərinin hamısı Bazil Holvardınkına inanılmaz
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dərəcədə bənzəyirdi. O, qaşlarını çatıb ayağa durdu, kitab şkafına sarı getdi və rəfdən
əlinə keçən ilk kitabı götürdü. Dorian qəti qərara gəldi ki, olanlar barədə düşünməsin;
buna hələlik zərurət yoxdur.
Dorian divana uzandı və rəfdən götürdüyü kitabın üz qabığına baxmağa başladı. Bu,
Qotierin "Emaux et Camees" kitabının nəfis Şarpantye Yapon nəşri idi; kitabı Jakemartın
qravürləri bəzəyirdi. Üz qabığına limon rəngində naxış vurulmuşdu; qızılı çərçivə və
qırıq xətlər və nöqtələr şəklində çəkilmiş narlar. Bu kitabı ona Adrian Sinqleton
bağışlamışdı. Dorian kitabı vərəqlədi, Lasenerin əli barədəki poema üzərində dayandı; bu
"soyuq sarı bir əl" idi, hələ cinayətin izi ondan getməmişdi; əllərinin üstündə kürən tüklər
vardı, barmaqları favn barmaqlarına bənzəyirdi; Dorian qeyri-iradi həyəcanla öz nazik
barmaqlarına baxdı və oxumağa davam etdi, Venetsiya barədəki gözəl misralara gəlib
çatdı:

Sur une gamme chromatique,
Le sein de peries ruisselant,
La Venus de l'Adriatique
Sort de l'eau son corps rose et blanc.
Les domes, sur l'azur des ondes
Suivant la phrase au pur contour,
S'enflent comme des gorges rondes
Que souleve un soupir d'amour.
L'esquif aborde et me depose,
Jetant son amarre au pilier,
Devant une facade rose,
Sur le marbre d'un escalier.

Necə gözəl şeirdir! Bu misraları oxuyanda adam elə bil kayutu olan Venetsiya qayığında
yaşıl sularda üzür, al-qırmızı mirvarili şəhərin qayığında; gümüşü burnu olan və külək
istiqamətində üzən yelkənli bir qayığın içində. Kitabdakı bu misralar Doriana Lidoda
üzərkən qayığın arxasınca uzanan füruzə zolaqları xatırlatdı. Şerdəki rənglər onun yadına
boğazı donuq əlvan rəngli quşları saldı; bu quşlar yüksəkdə uçur, sinələri bal rəngində
olur; ya da görürsən ki, toz basmış qaranlıq tağ tavanlar altında məmnun-məmnun
gəzişirlər. Dorian başını balışa qoydu; gözlərini azca yumaraq öz-özünə pıçıldadı:
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
147

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

Al-qırmızı fasadın qabağından
keçib, cərgə-cərgə pillələri qalxıram...
Bütün Venetsiya bu iki misrada cəmlənib; Dorianın yadına bir payız fəslində bu
şəhərdəki günləri düşdü; o, burda dəlicəsinə gözəl bir sevgi macərası yaşamışdı və bu
məhəbbət əyləncələri onu sərsəm hərəkətlər etməyə vadar etmişdi. Hər yanda bir
romantika vardı; lakin Venetsiya da Oksford kimi romantik görüşlər üçün əlverişli yerdir;
amma əsl romantika üçün fon hər şeydir, demək olar ki, hər şey. O zaman Bazil də bir
müddət Venetsiyada yaşadı; o, Tintoretdən ötrü ölürdü. Yazıq Bazil! Necə dəhşətlə öldü!
O, ah çəkdi və yenə kitabı götürdü; görünür, fikirlərini dağıtmağa çalışırdı. Şeirləri bir də
oxumağa başladı; o, pəncərələri önündən qaranquşların uçuşduğu Smirnadakı kafe barədə
oxuyurdu; bu kafedə Hacılar kəhrəba təsbehlərini çevirir, başında çalma papaqları olan
tacirlər uzun müştüklər sümürür, bir-birləri ilə ciddi və vacib söhbətlər edirdilər; o,
Konkord Meydanındakı daş sütunlu Abidə barədə oxudu; Abidə mühacirətdə yalqız
qalaraq qranit göz yaşlarını axıdır, Günəş üçün darıxır, çiçəkli bitkilər yuvası qızmar Nil
çayı üçün darıxır, oraya, sfinkslər ölkəsinə can atır, qızılquşların və ağ qanadlı və qızılı
dırnaqları olan əjdahalar vətəni üçün darıxır; orda timsahlar yaşıl tüstülənən lillərin
içərisində çapalayıb xırda boz gözlərini parıldadırlar... Sonra Dorian o şeirlər barədə
düşündü ki, onlar öpülmüş mərmərdən gələn musiqi səsləri kimidir, onlar qeyri-adi
heykəllər barədədir, Qotier bunları ən alçaq tonda səsi olan qadın səsiylə müqayisə edir
və onları "heyrətamiz əjdaha" adlandırır; və onlar müqəvva kimi Luvr muzeyinin porfir
zalında durub baxırlar. Az sonra kitab Dorianın əlindən düşdü. Onun barmaqları əsəbdən
titrəyir, vücudu qorxudan gizildəyirdi. Birdən Alan Kəmpbell xaricdə oldu? O gələnə
kimi Allah bilir neçə gün keçəcək?! Bəlkə də bura gəlməkdən imtina etdi? Onda bəs nə
edəcək? Axı, hər dəqiqə qiymətlidir!
Beş il bundan qabaq o, Alanla möhkəm dost olmuşdu; beş il öncə onların arasından su
belə keçməzdi. Sonra necə oldusa qəflətən ayrıldılar. Adamlar arasına çıxanda və birbirlərinə rast gələndə, bax o zaman elə təkcə Dorian ona gülümsəyirdi. Alan Kəmpbell
heç vaxt ona tərəf baxmazdı.
Alan hündürboy və son dərəcə zəkalı, ağıllı bir cavan idi, lakin onun təsviri incəsənətdən
başı çıxmırdı; və əgər bir qədər poeziyanın gözəlliyini duymaq qabiliyyəti vardısa da,
buna görə o, Doriana minnətdar olmalıydı. Onun üstün cəhəti elmə həvəs göstərməyində
idi. Kembricdə oxuduğu zaman vaxtının çox hissəsini laboratoriyalarda keçirərdi; təbiət
elmləri kursunu da əla qiymətlərlə bitirmişdi. O, indi də kimya ilə maraqlanırdı; onun
xüsusi laboratoriyası da vardı, gününün çox hissəsini burada keçirərdi; doğrudur, anası
buna etiraz edirdi; anaya elə gəlirdi ki, oğlu, ən azı, parlamentdə oturmalıdır və ananın
dumanlı təsəvvürünə görə, kimya nəsə reseptlərə görə dərman düzəldən əczaçı kimi bir
seydi. O, həm də gözəl musiqiçi idi; iki alətdə - skripka və pianoda elə gözəl çalırdı ki,
deyirdin bəs, bu, elə peşəkardır. Elə musiqi də onları bir-birlərinə yaxınlaşdırdı; Dorianda
insanları özünə bağlamaq məharəti vardı, o, bu bacarığını işə saldı (çox zaman bunu heç
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özü də dərk etmədən edirdi) və musiqi də bir yandan bu əlaqəyə təkan verdi. Onlar llk
dəfə Ledi Berkşirin evində görüşmüşdülər, həmin gecə ziyafətdə Rubinşteyn piano
çalırdı; o gecədən sonra onlar operada və harda gözəl musiqi eşitmək mümkün idisə, orda
da bir yerdə olurdular. Bu dostluq düz on səkkiz ay davam etdi. Kəmpbeli tez-tez gah
Selbi Royalda, gah da Qrosvenor Meydanında görmək olurdu. Bir çoxları kimi, o da
Dorian Qreydə həyatın bütün gözəllikləri və nəşəsinin canlı timsalını görürdü. Dorianla
Alan arasında hansısa bir anlaşılmazlıq, ya da onların arasında hansısa bir söz-söhbət
olduğunu heç kıəs eşitməmişdi. Və birdən adamlar dostlar arasında soyuqluq müşahidə
eləməyə başladılar; onlar gördülər ki, iki dost hətta bir-birilə rastlaşanda belə
salamlaşmır, Kəmpbell Dorianın gəldiyi ziyafətlərdən həmişə vaxtından tez çıxıb gedir;
daha sonra Alan çox dəyişdi, özünə qapanmağa başladı, onda qəribə hallar müşahidə
olundu; hətta adama elə gəlirdi ki, o, daha musiqini də bir elə sevmir; konsertlərə getmir,
heç özü də çalmağa razılıq vermirdi; bunu onunla izah edirdi ki, guya elmi işləri başından
aşır, musiqi ilə məşğul olmağa vaxt tapmır. Bu, əlbəttə, həqiqət idi. Onun biologiyaya
marağı günbəgün artır, maraqlı təcrübələri ilə bağlı adı bir neçə dəfə elmi jurnallarda
çəkilməyə başlamışdı. Bu gün Dorian Qrey elə bu adamı gözləyirdi; dəqiqə başı saatına
baxır, vaxt ötdükcə həyəcanları da artırdı. Nəhayət, o, otaqda var-gəl eləməyə başladı;
sanki yaraşıqlı bir pələng qəfəsdə o baş bu başa gedib-gəlirdi. O, səssiz, iri addımlar
atırdı; əlləri buz kimi olmuşdu.
Bu narahatlıq dözülməz olmuşdu. Vaxt getmirdi, sürünürdü, elə bil vaxtın ayaqları
qurğuşundan idi; Dorian isə özünü adam kimi hiss edir, elə bil azğın burağan sürətlə
burulub qara girdabın içinə batmağa hazırlaşır. Orda Dorianı nə gözləyir? O, bunu bilirdi,
o, bunu apaydın görürdü; titrəyə-titrəyə soyuq və nəmli əlləri ilə göz qapaqlarını
ovuşdurur, sanki gözlərini basıb kəlləsinin içinə salmaq, beynini deşib özünü görmədən
məhrum eləmək istəyirdi. Xeyri yox idi! Beyin ehtiyatları ilə qidalanır və var-gücü ilə
işləyirdi; onun təxəyyül və xəyalat aləmi qorxu hissi ilə şiddətlənmişdi, ağrıdan qıvrılan,
burulan canlı varlıq kimiydi, oyuncaq kimi səhnədə atılıb-düşür, tez-tez dəyişən maskalar
altından dişlərini qıcırdırdı. Sonra birdən onun üçün vaxt dayandı. Hə,hə, bu kor, astagəl
varlıq birdən-birəcə dayandı, daha sürünmədi; və vaxt dayanan kimi də dəhşətli, qorxunc
fikirlər irəli çıxıb əl-qol açmağa başladı, onun mənfur gələcəyini qəbirdən çıxarıb
Doriana göstərdi. Və o da gözlərini bərəldib tükürpədici bir qorxuyla baxmağa başladı;
bu dəhşət elə bil onu daşa döndərdi.
Nəhayət, qapı açıldı və xidmətçi içəri girdi. O, tutqun gözlərini xidmətçiyə zillədi.
–Ser, Mister Kəmpbell gəlib,- deyə xidmətçi bildirdi. Dorian rahatca nəfəsini dərdi,
dodaqlarına yüngül təbəssüm qondu, yanaqları əvvəlki qan rəngini aldı, dedi:
–Frensiz, cəld olun, onu içəri dəvət edin!
Dorian sanki özünə gəldi və əvvəlki ruh düşkünlüyü və qorxaqlıq ötüb keçdi. Xidmətçi
təzim edib çıxdı. Az sonra Alan Kəmpbell içəri girdi; çox sərt və solğun görünürdü; onun
rəngi ağarmış sifəti kömür kimi qara qaşları və saçları fonunda daha sərt görünürdü.
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–Alan! Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, siz çox xeyirxahsınız.
–Qrey, mən demişdim ki, sizin evə bir də ayaq basmayım. Amma xidmətçinizin mənə
gətirdiyi məktubdan aydın oldu ki, bu ölüm-qalım məsələsidir.
Onun səsində ağırlıq və soyuqluq vardı. O, astadan və ehtiyatla danışırdı. Doriana
dikilmiş sınayıcı və diqqətli baxışlarında bir həqarət vardı. O, əllərini Astraxan
paltosunun ciblərinə salmışdı və özünü elə göstərdi ki, guya o, Dorianın ona uzalı əlini də
görmədi.
–Hə, Alan, bu ölüm-dirim məsləsidir, özü də təkcə bir adamınkı deyil... Əyləşin.
Kəmpbell stul çəkib oturdu, Dorian da qarşı tərəfdən əyləşdi. Hər ikisinin baxışları
toqquşdu. Dorianın baxışlarında dərin peşimançılıq alovu yanırdı. O bilirdi ki, görəcəyi iş
çox dəhşətli bir şeydir.
Gərgin bir pauzadan sonra o stolun başına söykənib astadan danışmağa başladı, hər bir
sözü elə seçib ehtiyatla dedi ki, görsün müsahibinə necə təsir edir.
–Alan, yuxarıdakı qapısı bağlı otaqda bir nəfərin meyiti var, o otağa məndən başqa heç
kəs girə bilməz. Həmin adam on saat bundan əvvəl ölüb... Sakit olun! Mənə də elə
baxmayın! Bu adam kimdir, nə üçün ölüb, necə ölüb- bunun sizə dəxli və aidiyyəti
yoxdur! Siz sadəcə nə edəcəksiniz...
–Susun, Qrey! Mən daha heç nə eşitmək istəmirəm! Düzmü deyirsiniz, yoxsa yalanmı,
bunun mənim üçün əhəmiyyəti yoxdur! Mən sizinlə iş görməkdən qətiyyətlə boyun
qaçırırarm. Siz o qorxunc sirlərinizi də özünüzçün saxlayın, mənə bunlar daha maraqlı
deyil.
–Alan, bu sirri siz bilməlisiniz. Məhz bu sirr sizə maraqlı gələcək. Təəssüf edirəm, çox
təəssüf edirəm, Alan! Təkcə siz xilas edə bilərsiniz! Mən özümə kömək edə bilmirəm.
Məcburam ki, sizi bu işə qarışdırım. Başqa çıxış yolum da yoxdur! Alan, siz alimsiniz,
kimya və başqa sahələrdə mütəxəssis kimi tanınıbsınız. Siz elə etməlisiniz ki, yuxarıdakı
meyitin izi-tozu belə qalmasın. Onu bura gələndə heç kim görməyib. Hamı elə bilir ki, o,
Parisdədir. Onun bir neçə ay gözə görünməməsi heç kəsdə təəccüb oyatmayacaq. Ona
qədər elə etmək lazımdır ki, burda ondan əsər-əlamət belə qalmasın. Yalnız siz, Alan, siz
bunu bacara, onu külə döndərə bilərsiniz.
–Dorian, siz dəli olmusunuz!
–Ah! Nəhayət ki, siz məni "Dorian!" deyə çağırdınız.

–Vallah, siz dəlisiz! Yoxsa siz bu dəhşətli etirafı mənə etməzdiniz. Siz hələ də bilmirsiniz
ki, mən sizə bir qram da kömək edən deyiləm? Nədir? Elə bilirsiz mən sizə görə öz
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nüfuzumu korlayacağam? Sizin o şeytani əməlləriniz barədə heç nə eşitmək belə
istəmirəm!
–Alan, bu, intihar olub!
–Belə olan halda, sizi təbrik edirəm. Lakin onu intihara kim vadar edib? Əlbəttə ki, siz,
elə deyilmi?
–Deməli, siz mənə kömək etməkdən boyun qaçırırsınız?
–Əlbəttə, imtina edirəm. Sizinlə əlbir olmaq istəmirəm. Nə rüsvayçılıq etmisiz, mənə
dəxli yoxdu! Bu zibili özünüz qaynatmısız! Düzü, sizin bu qələti etməyiniz məndə heç
təəssüf hissi də doğurmur! Siz necə cürət edib məni də bu işə qatırsınız, hə? Mən bilən,
siz adamları da yaxşı tanıyırdınız?! Dostunuz Lord Henri sizə çox şeyi öyrədib, görünür
psixologiyanı sizə pis öyrədib? Mən sizə bir barmaq belə kömək etmərəm. Ünvanı səhv
salmısınız. Başqa dostlarınızın yanına gedin. Mənə müraciət etməyin!
–Alan, bu qətldir! Mən onu öldürdüm. Siz bilmirsiniz axı mən o adama görə necə
iztirablar çəkmişəm. Mənim həyatımın belə alınmasının baiskarı o adam olub! Yazıq
Harridən çox o adam günahkardır! Ola bilsin ki, o, bunu özü də istəmirdi, lakin nəticəsi
belə oldu.
–Qətl? Aman Allah, Dorian, siz gör nələr edirsiniz? Mən sizi satmayacam, bu mənim
işim də deyil! Amma hər halda, sizi yəqin ki, tutacaqlar. Hər bir cinayətkar nəsə bir səhv
buraxır və özü-özünü ələ verir. Bütün hallarda, bu işə qarışmayacağam!
–Siz qarışmalısınız! Dayanın, Alan, dayanın, məni dinləyin, axıradək qulaq asın mənə!
Sizdən bircə şey xahiş edirəm: meyitin üzərində elmi təcrübə aparın! Siz xəstəxanalarda,
morqlarda olursuz, orda elə şeylər edirsiz ki, heç tükünüz də tərpənmir. Siz bu adamı
ölüxanada, ya da meyit yarılan laboratoriyalarda laxtalanmış qan içində görsəydiniz, o,
sadəcə sizə təcrübə üçün maraqlı obyekt kimi gələrdi. Dərhal işə girişərdiniz, heç
tükünüz də tərpənməzdi. Ağlınıza belə gəlməzdi ki, siz nəsə pis iş görürsünüz. Əksinə,
siz bəlkə də hesab edərdiniz ki, bəşəriyyətin rifahı naminə çalışırsınız, elmi
zənginləşdirir, təqdirəlayiq biliklər əldə edirsiniz, və sair, və ilaxır. Mənim sizdən
xahişim ki, var, siz onsuz da bu işi dəfələrlə eləmisiniz. Və əlbəttə, meyiti məhv etmək
sizin dəflərlə gördüyünüz yarma işlərindən az qorxuludur. Başa düşün, bu meyit mənim
əleyhimə olan yeganə dəlildir. Əgər onu aşkar etsələr, deməli, mən batdım. Siz mənə
kömək etməsəniz, əlbəttə, onu tapıb çıxaracaqlar.
–Mən sizə kömək etmək istəmirəm, axı bunu sizə dedim! Bütün bunların isə, mənə
aidiyyəti yoxdu, vəssalam!
–Alan, yalvarıram, mənə kömək edin! Mənim düşdüyüm vəziyyəti anlayın! Siz
gəlməmişdən qabaq mən dəhşətli bir qorxu içində idim. Ola bilsin ki, günlərin birində siz
də belə bir qorxuyla yaşaya biləsiniz...Yox, yox, allh xətrinə, elə demək istəmədim. Allah
eləməsin! Bu işə sadəcə elmi nöqteyi-nəzərdən baxın. Axı siz meyitxanalarda ölüləri
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yaranda onlardan soruşmursunuz ki, bunlar hardandır, elə deyil? Buna görə də bunu da
eləcə bilin, soruşmayın heç nə. Onsuz da mən sizə lazım olduğundan daha çox məlumat
verdim. Xahiş edirəm, mənim xətrimə bu işi görün! Axı biz dost olmuşuq, Alan!
–Keçmişi xatırlamayın, Dorian, o, ölüb!
–Bəzən bizim ölü sandığımız şeylər uzun müddət ölmək istəmirlər. Yuxarıdakı adam
getmir, stulda oturub, başını əyib stolun üstünə, əllərini də qatdayıb. Alan! Alan! Əgər siz
mənə kömək etməsəniz, mən məhv olacağam! Məni asacaqlar, Alan! Başa düşmürsüz
mənim vəziyyətimi? Məni cinayəti törətdiyimə görə asacaqlar.
–Söhbəti uzatmağa lüzum yoxdur. Mən kömək etməkdən qətiyyətlə imtina edirəm.
Görünür, siz qorxudan dəli olmusunuz. Yoxsa mənə müraciət etməzdiniz, özü də bu
işdən ötəri.
–Deməli belə... İmtina edirsiz?
–Hə, imtina edirəm...
–Alan, sizə yalvarıram...
–Xeyri yoxdu.
Dorianın gözlərində yenə peşimançılıq və təəssüf hissi parıldadı. Sonra o stolun üstündən
bir parça kağız götürüb nəsə yazdı; yazdığını iki dəfə oxudu, kağızı ehtiyatla büküb
Alanın oturduğu stula tərəf tulladı. Sonra durub pəncərəyə sarı getdi. Kəmpbell təəccüblə
ona baxıb kağızı açdı. Məktubu oxuyan kimi onun rəngi-rufu ağardı, oturduğu yerdə
qaldı. Özünü çox pis hiss etdi, ürəyi döyünməyə başladı; nəfəsi daraldı, bütün vücudunu
əzginlik bürüdü. Bir anlıq özünü boşluqda hiss elədi, sanki bu dəqiqə düşüb məhv
olacaqdı. Bir-iki dəqiqəlik ölü sükutdan sonra Dorian geri dönüb Alana sarı gəldi, əlini
onun çiyninə qoydu.
–Bağışlayın, Alan,- deyə pıçıldadı.- siz mənə başqa yol qoymadınız. Mənim başqa çıxış
yolum da yoxdur. Mən artıq bu məktubu yazmışdım. Budur, məndədir! Siz ünvanı da
görürsünüz. Əgər məni bu bəladan qurtarmasanız, məktubu göndərəcəyəm. Bundan sonra
nə olacaq, özünüz bilirsiniz. Siz imtina edə bilməzsiniz. Çox çalışdım ki, sizi ələ gətirəm;
siz bunu etiraf etməlisiniz. Hələ heç kəs mənimlə belə danışmağa cürət etməyib; belə
adam olsaydı, çoxdan o dünyalıq olmuşdu. Mən dözürdüm. İndi mənim növbəmdir.
Şərtləri mən diktə edəcəyəm.
Kəmpbell üzünü əlləri arasına almışdı; o, əsirdi.
–Hə, Alan, indi şərtləri mən diktə edəcəyəm. Sən artıq bunları bilirsən. Hə, hə, özünüzü
ələ alın, panik yapmayın! Çox sadə bir işdir, görmək lazımdır, vəssalam! Qərara gəlin,
dərhal da işə başlayın!
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Kəmpbelldən dəhşətli bir inilti qopdu və o, titrəməyə başladı. Sobanın üstündəki saatın
taqqıltıları elə bil vaxtı ayrı-ayrı əzab atomu dənəciklərinə bölmüşdü, biri-birindən
dözülməz, ağrılı idi. Alanın başını sanki dəmir çənbər arasına qoymuşdular, o, getdikcə
sıxılır, kəsif ağrılar içində qovrulurdu; elə bil onu təqib edən rüsvayçılıq artıq onu
yaxalamışdı. Dorianın onun çiyninə qoyduğu əli ona qurğuşun qədər ağır gəldi; sanki bu
qurğuşun əl onu altına basıb əzəcəkdi. Bu, dözülməz idi.
–Gedək, Alan, siz dərhal qərara gəlməlisiniz.
–Mən bunu edə bilmərəm, - deyə o, qeyri-ixtiyari cavab verdi, elə bil bu sözlər nəyisə
dəyişə bilərdi.
–Siz etməlisiniz. Ayrı çıxış yolunuz da yoxdur. Ləngiməyin.
Kəmpbell bir anlıq tərəddüd etdi, sonra soruşdu:
–Yuxarıdakı otaqda buxarı varmı?
–Hə, var. Qaz buxarısıdı, asbestlə işləyir...
–Mən evə getməliyəm, laboratoriyadan bəzi şeylər götürməliyəm.
–Yox, Alan, sizi burdan buraxan deyiləm. Kağız götürün, nə lazımdır yazın, mənim
xidmətçim gedib tapıb gətirər.
Kəmpbell kağızda bir neçə söz yazdı, məktubun üstündə köməkçisinin adını qeyd etdi.
Dorian kağızı ondan alıb diqqətlə oxudu. Sonra zəngi basıb xidmətçisini çağırdı, ona əmr
etdi ki, tapşırığı cəld yerinə yetirsin, gedib göstərilən şeyləri gətirsin.
Xidmətçi qapını dalınca örtüb çıxan kimi Kəmpbell narahat olmağa, əsəbi-əsəbi durub
gəzişməyə başladı. O buxarıya yaxınlaşdı, qızdırmalı adamlar kimi titrətməyə başladı.
Təxminən iyirmi dəqiqə səssiz-səmirsiz qaldılar, heç kəs danışmadı. Otaqda milçək
vızıltısı eşidildi; saat taqqıltıları sanki beyinə vurulan çəkic zərbələrini xatırladırdı.
Saatın zəngi biri vurdu, Kəmpbell boylanıb Dorian Qreyə baxdı; gördü ki, onun gözləri
yaşla dolub. Onun kədərli üzünün təmiz və incə cizgilərində Alanı özündən çıxaran nəsə
vardı.
–Siz əclafsınız, əclaf!- deyə donquldandı.
–Sakit olun, Alan! Siz mənim həyatımı xilas etmisiniz,- Dorian dedi.
–Sizin həyatınızı? Aman Allah! O hansı həyatdır belə? Siz günah işlədə-işlədə
gəlmisiniz, bu da axırı- cinayət törətdiniz! Sizin məndən tələb etdiyiniz iş həyatınızı
qurtarmaq üçün deyil!
–Ah! Alan!- Dorian ah çəkərək dedi.- Kaş sizin mənə heç olmasa bir azca yazığınız
gələydi!
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Dorian dönüb pəncərədən bağçaya baxdı. Kəmpbell susdu.
Təxminən on dəqiqədən sonra qapı döyüldü və Dorianın xidmətçisi içəri girdi; əlində
qırmızı ağacdan düzəldilmiş iri bir yeşik vardı, içi kimyəvi preparatlarla dolu idi; yeşiyin
içində uzun halqavarı polad yumaq, platin məftil və iki qəribə formalı dəmir qısqac vardı.
–Ser, bunları bura qoyum?- deyə xidmətçi Kəmpbelldən soruşdu.
–Hə, hə!- deyə Dorian onun əvəzinə dərhal cavab verdi.- Frensiz, təəssüf ki, sizə bir
tapşırıq da verəcəyəm... Riçmonddakı o bağbanın adı nə idi? Selbidə bizə səhləb çiçəkləri
gətirən adamı deyirəm...
–Harden, ser!
–Hə, hə, Harden... Siz elə bu saat Riçmonda gedin, şəxsən Hardeni tapın, ona deyin ki,
mənim əvvəllər sifariş verdiyimdən iki dəfə çox səhləb çiçəyi göndərsin; özü də ağ
rəngdə mümkün qədər az olsun.... Yox, dayan, ağları lazım deyil... Bu gün hava da
gözəldir, Riçmond da çox gözəl yerdir, yoxsa mən sizə heç əziyyət verib ora
göndərməzdim...
–Nə əziyyəti, ser, xahiş edirəm belə deməyin! Saat neçədə qayıdım?
Dorian Kəmpbellə baxdı.
–Sizin eksperimentiniz nə qədər çəkəcək, Alan?- deyə sakitcə və laqeyd-laqeyd soruşdu.
Görünür, otaqda üçüncü şəxsin olması ona bir qədər də cürət vermişdi.
Kəmpbell qaşqabağını sallayıb dodaqlarını dişlədi.
–Beş saat çəkər, - dedi.
–Deməli, kifayət qədər vaxtınız var, Frensiz, səkkizin yarısında gəlsəniz yaxşıdı... Ya
da... dayanın, dayanın...onda belə edin, mənim paltarlarımı hazırlayın, sonra gedin, bütün
gecəni sizə icazə verirəm. Özünüzə sərf edin. Mən bu axşam evdə yeməyəcəyəm, buna
görə də siz mənə lazım deyilsiniz.
–Təşəkkür edirəm, ser...- xidmətçi sağollaşıb çıxdı.
–Alan, vaxt itirmək olmaz, gəlin gedək. Bu yeşik nə ağırdır! Qoy bunu mən götürüm. O
birilərini siz gətirin.
Dorian sürətlə və amiranə tərzdə danışırdı; Kəmpbell özünü itaətkar kimi hiss elədi. Hər
ikisi dəhlizə çıxdı. Pilləkənin yuxarı başına çatanda Dorian açarı çıxarıb otağın qapısını
açdı. Sonra bir anlıq dayandı; onun gözlərindən həyəcan və qorxu oxunurdu, əlləri əsirdi.
O, kəkələyə-kəkələyə dilləndi:
–Alan, içəri girməyə qorxuram.
–Qorxursuz, girməyin. Siz mənə lazım deyilsiz!- deyə Kəmpbell soyuq cavab verdi.
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Dorian qapını yarıya kimi açdı; gün şüalarının üstünə düşdüyü öz portretini gördü,
portretin gözləri ona baxırdı. Şəklin qarşısında döşəməyə cırıq-cırıq olmuş örtük
düşmüşdü. Yadına düşdü ki, ötən gecə o, ömründə ilk dəfə portretin üstünü örtməyi
unutmuşdu; bir anlıq istədi ki, dərhal cumub şəklin üstünü örtsün, lakin qəflətən dəhşət
içində geri sıçradı. Portretin bir əlinin üstünə iyrənc bir rütubət qonmuşdu; qırmızı,
işıldayan bir nəmlik. Elə bil kətan parçanı qanlı tər bürümüşdü. Bu nə demək idi? Aman
Allah! Necə dəhşətli görünür? Bu, ona o donuq meyitdən də dəhşətli göründü. Meyit
stulda oturub başını stola qoymuşdu, onun mənfur kölgəsi pərdəyə düşmüşdü, görünür,
necə var, eləcə də durmuşdu yerində.
Dorian ağır-ağır nəfəsini dərdi və qapını daha geniş açıb cəld içəri girdi. Gözlərini yerə
dikib meyitə arxasını çevirdi, qətiyyətlə yerə düşmüş al-qırmızı, qızılı rəngli örtüyü
qaldırıb portretin üstünə saldı, heç gözünün ucuyla da olsa meyitə sarı baxmadı.
Elə oradaca durub dayandı, geri baxmağa cürət eləmədi, gözlərini örtüyün üstündəki
mürəkkəb naxışlara zillədi. Kəmpbellin içəri girdiyini, ağır şeyləri otağa daşıdığını, ona
lazım olan digər ləvazimatları içəri yığdığını eşitdi. Birdən düşündü ki, görəsən, Bazil
Holvardla Alan bir-birlərini tanıyırdılarmı? Bəlkə bir-birlərinə hardasa rast gəliblər? Belə
olsa, görən onlar biri-biriləri barədə nə düşünürlərmiş?
–İndi çıxın gedin burdan,- deyə arxadan sərt səs gəldi.
Dorian çölə çıxmağa tələsdi; bircə bunu görə bildi ki, meyitin başı dik qalxıb, arxası üsrtə
stula söykənib və Kəmpbell onun sapsarı sifətini nəzərdən keçirir. Aşağı düşəndə Dorian
eşitdi ki, otağın qapısı içəridən açarla bağlandı.
Saat səkkizə işləmiş Kəmpbell aşağı, kitabxanya düşdü. O, solğun görünürdü, lakin tam
sakit idi.
–Mən sizin xahişinizi yerinə yetirdim, işi görüb qurtardım,- deyə astadan dilləndi.- İndi
isə, sağ olun, əlvida! Həmişəlik! Mən bir daha sizi görmək istəmirəm!
–Siz mənim həyatımı xilas etdiniz, Alan. Mən bunu heç vaxt unutmaram.
Kəmpbell gedən kimi Dorian tələsik yuxarı çıxdı. Otağı kəskin azot turşusunun iyi
bürümüşdü. Meyit isə, yox idi.

On beşinci fəsil

Həmin gecə səkkiz otuzda Dorian Qrey geyinib-keçinib, yaxalığına da iri Parma
bənövşəli sancağını taxaraq Ledi Narboronun evinə getdi; evin xidmətçiləri ona təzim
edərək Dorianı qonaq otağına qədər müşayiət etdilər. Onun gicgahlarında qan sürətlə
vurur, əsəbləri tarıma çəkilmişdi və o, nəzərə çarpacaq dərəcədə gərgin görünürdü; lakin
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o, ev sahibəsinin əlini adi qaydada nəzakətlə öpdü. Görünür, insan özünü artistliyə
məcbur edəndə sakitlik və sərbəstlik təbii görünür; əlbəttə, o gecə Dorian Qreyi
görənlərin heç biri inanmazdılar ki, o belə bir faciəni yaşamalı olub; özü də əsrin ən
dəhşətli bir faciəsini! O zərif, incə barmaqlar iti bıçağı sıxa bilməzdi; o təbəssümlü
dodaqlar arasından Allaha qarşı lənətli sözlər çıxa bilməzdi, bəşər cəmiyyətinin
müqəddəs hesab elədiyi dəyərləri qarğıya bilməzdi! Dorian özü də öz arxayınlığına və
sakitliyinə mat qalmışdı. Elə anlar olurdu ki, o, öz ikili həyatı barədə düşünərkən bundan
dəhşətli bir həzz alırdı.
Həmin gecə Ledi Narboronun evində qonaqlar çox deyildi; qadın az adam çağırmışdı
evinə. Ledi Narboro ağıllı qadın idi; Lord Henrinin dediyi kimi, həqiqətən
nəzərəçarpacaq kifirliyinin xırda qalıqlarını qoruyub saxlamışdı. Bu qadın uzun illər
nümunəvi həyat tərzi yaşamışdı, o, darıxdırıcı bir adamın, səfirlərdən birinin xanımı
olmuşdu; ərinin ölümündən sonra qadın onu dəbdəbəli mavzoleydə dəfn elədi; bu
mərmər məqbərənin dizaynını da qadın özü çəkmişdi. Ledi Narboro qızlarını da varlı
adamlara ərə verdi; doğrudur, onlar çox yaşlı idilər, amma varlı olduqları üçün Ledi
qızlarını onlara ərə verdi; indi azad və sərbəst həyat yaşayırdı, əylənirdi - fransız
romanları, fransız mətbəxi, fransız zirəkliyindən ləzzət alırdı; bir sözlə, harda fransızlarla
bağlı maraqlı şeylər əlinə keçirdisə, bundan ləzzət almağa çalışırdı.
Dorian onun sevimli tanışlarından hesab olunurdu; onunla söhbət edərkən qadın həmişə
ləzzət aldığını söyləyir, deyirdi ki, kaş o cavan olanda Doriana rast gələydi. "Əzizim, o
zaman mən sizə dəlicəsinə vurulardım" - deyə bildirirdi. - "və sizdən ötrü də öz ləçəyimi
dəyirmanın üzərindən tullayardım. Nə xoşbəxt təsadüf ki, o zaman siz heç həyatda yox
idiniz! Çünki bizim vaxtımızda qadın ləçəkləri elə eybəcər və dəyirmanlar da elə bayağı
işlərlə məşğul idilər ki, mən heç adam tapa bilmirdim ki, onunla eşqbazlıq edim. Əlbəttə,
bütün bunların başlıca baiskarı Narboro idi. O, çox fərasətsiz, uzağı görə bilməyən bir
adam idi; uzağı görə bilməyən əri aldatmağın nə ləzzəti ola bilərdi, hə?"
Qadının bu gecəki qonaqları da çox darıxdırıcı adamlar idilər. Qadın üzünü pırtlaşıq
yelpiyinin arxasında gizlədərək Doriana pıçıldayırdı ki, onun ərdə olan qızlarından biri
qəflətən gəlmiş, özü də ən pisi budur ki, ərini də gətirmişdir.
–Əzizim, hesab edirəm ki, qızım nəzakətsizlik edib, - deyə qadın Dorianın qulağına
pıçıltıyla şikayətlənməyə başladı. - Əlbəttə, hər yay mən Hamburqdan qayıdanda onlara
gedirəm və orda qalıram; axı mənim kimi yaşlı qadına təmiz hava da lazımdır. Və bundan
başqa gedəndə çalışıram ki, onları da hərəkətə gətirəm, onların özünə də bu lazımdır.
Bilirsiniz necə həyat sürürlər orda?! Sırf əyalət adamlarıdır! Sübh tezdən dururlar, çünki
iş-gücləri başdan aşır; erkən də yatağa girirlər, çünki heç nə barədə düşünmürlər. Kraliça
Yelizavetanın dövründən ta bu günə kimi bütün əyalətdə hələ bir dənə də olsun qalmaqal
baş verməyib; günorta yeməyindən sonra başlarını qoyub yatırlar, vəssalam. Amma siz
narahat olmayın, stolda onlarla yanaşı oturmayacaqsınız. Siz mənim yanımda oturacaq və
məni də əyləndirəcəksiniz!
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Dorian minnətdarlıq təbəssümü göstərdi, kompliment dedi və sonra ətrafa göz gəzdirdi;
hə, doğrudan da qonaqlar darıxdırıcıydı. Gələnlərdən ikisini heç tanımırdı, onları əvvəllər
heç harda görməmişdi, digərlərindən biri Ernest Harroden idi; London klublarının daimi
qonağı olan orta yaşlı maraqsız bir adam. Düşməni-zadı yox idi; lakin getdikcə altdanaltdan baxıb görürdü ki, onu sevməyən dostları peyda olur. O biri qonaq Ledi Rukston
idi; qarmaqburun, həddən artıq bəzənib-düzənmiş qırx yeddi yaşlı bu qadın özünü gözdən
salmağa can atırdı; lakin o qədər sadəlövhlük edirdi ki, heç kəs onun yüngül və ədəbsiz
hərəkətlərinə inanmaq istəmirdi. Missis Erlinn cəmiyyət arasında heç bir mövqeyi
olmayan bir qadın idi; lakin o, mövqe qazanmağa can atırdı; Venetsiyalı qadınlar kimi
kürən saçları vardı, bir qədər sözləri aydın tələffüz etmirdi, amma xoşagəlimli idi; Ledi
Narboronun qızı Əlis Çəpmən, tipik ingilis sifəti olan (onu bir dəfə görən heç vaxt yadına
salmazdı) zövqsüz geyinmiş cavan bir qadın idi; onun qırmızıyanaq ərinin ağ
bakenbardları vardı; sinfinə mənsub adamların əksəriyyəti kimi Mister Çəpmən də belə
güman edirdi ki, hədsiz şadyanalıq edən adamlar tamamilə düşünmək qabiliyyəti
olmayan adamlardır.
Dorain artıq bura gəlməyinə peşiman olmuşdu; amma birdən Ledi Narboronun gözü
buxarının üstündəki iri qızılı tunc saatın əqrəblərinə sataşdı və qadın qışqırdı:

–Henri Votton gecikir! Bu bağışlanmazdır! Mən bilərəkdən ona bu gün səhər dəvətnamə
göndərdim və o da söz verib ki, gələcək.
Henrinin gəlmək xəbəri Doriana bir qədər təskinlik verdi; o, qapının açıldığını və
Henrinin yumşaq və musiqili səsini eşidəndə onun peşimançılığı və darıxmağı bir göz
qırpımında yox oldu; Henrinin məlahətli səsi onun qeyri-səmimi üzrxahlığına sanki bir
füsunkarlıq gətirdi.
Lakin Dorian naharda heç nə yeyə bilmədi. Qabağındakı boşqablar bir-birinin ardınca
dəyişdirilirdi, amma o, əlini birinə də vurmurdu. Ledi Narboro elə hey onu
məzəmmətləyir, "zavallı Adolf bu yeməkləri xüsusi olaraq sizin üçün hazırlayıb" deyə
tez-tez təkrar edirdi; Lord Henri isə uzaqdan dostuna göz qoyur, onun sakitcə
oturmağına, dalğın görünməyinə təəccüb edirdi. Xidmətçi Doriana tez-tez şampan şərabı
süzürdü, o da bakalı götürüb başına çəkir, sanki susuzluğunu yatırırdı.
–Dorian, - stola quş əti veriləndə nəhayət, Lord Henri səsləndi.- Sizə nolub bu gün? Elə
bil tamam başqa adam olmusuz!
–Görünür, eşqə mübtəla olub!- Ledi Narboro uca səslə dedi.- Və qorxur ki, mənə desə
onu qısqanaram. Düz də edir. Əlbəttə, mən qısqanaram onu!
–Əzizim Ledi Narboro!- Dorian gülümsədi.- Düz bir həftədir ki, mən heç kəsə
vurulmamışam. Hə, hə, madam de Ferrol şəhəri tərk edəndən bəri düz bir həftə olar heç
kəsi sevmirəm...
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
157

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

–Ehey, mən başa düşmürəm, necə ola bilər ki, siz kişilər belə bir qadına vurulursunuz?!deyə Ledi Narboro vurğu ilə soruşdu.- Doğrusu, mən bunu anlamıram.
–Ledi Narboro, biz onu buna görə sevirik ki, o, sizi balaca qızcığaz kimi xatırlayır, - Lord
Henri əlavə etdi.- O qadın bizimlə sizin qısa donunuz arasındakı yeganə körpüdür.
–Oooo, Lord Henri, o heç mənim qız donumu belə xatırlamır. Lakin mən onu otuz il
bundan qabaq Vyanadan tanıyır və yaxşı xatırlayıram; o zaman o dekolte (boynu və döşü
açıq don) geyərdi.
–Madam de Ferrol elə indi də dekolte geyir, - deyə Henri zeytun götürüb cavab verdi,- və
o qəşəng donunu geyinəndə adama pis bir Fransız romanının nəfis nəşrini xatırladır.
Madam de Ferrol doğrudan da gözəl qadındır və ondan hər zaman nəsə bir sürpriz
gözləmək olar... Onun ürəyi sevgiylə doludur, ailə həyatına da çox meyilli bir qadındır!
Üçüncü əri öləndən sonra o qadının saçları kədərdən tamamilə saraldı.
–Harri, ayıb deyil, utanmırsız?- Dorian ucadan söyləndi.
–Bu ki daha çox poetik bir izahatdır!- deyə ev sahibəsi güldü.- Amma Lord Henri! Nə
dediniz, üçüncü əri? Deməli, Ferrol onun dördüncü əridir, hə?
–Elədir ki, var, Ledi Narboro!
–Heç cür inanmaram!
–İnanmırsız, Mister Qreydən soruşun, onun ən yaxın dostlarından biridir!
–Düzdü, Mister Qrey?
–Hər halda, o, özü belə deyir, Ledi Narboro!- Dorian cavab verdi.- Bir dəfə ondan
soruşdum ki, Marqaret de Navarre kimi onun da öz ərlərinin ürəklərini balzamlayıb
belində gəzdirmək fikri yoxdu ki... Mənə dedi ki, heç vaxt bunu etməz, çünki onun
ərlərinin heç əzəldən ürəkləri olmayıb.
–Dörd ər! Burda deyərlər e, trop de zele.
–Daha doğrusu, trop d'audace. Mən elə onun özünə də belə dedim,- Dorian əlavə etdi.
–Oh, əzizim, o qadının kifayət qədər cəsarəti var, özü də hər şeyə çatar, arxayın olun! Bəs
bu Ferrol necə adamdır? Mən onu tanımıram.
–Çox gözəl qadınların ərləri adətən kriminal aləmə mənsub olurlar,- deyə Lord Henri
şərabdan bir qurtum vurdu. Ledi Narboro yelpiyi ilə onu yüngülcə vurdu.
–Lord Henri, dünya - aləm sizi yüksək dərəcəli tərbiyəsiz adam hesab etməkdə haqlıdır.
Mən buna heç də təəccüb eləmirəm.
–Doğurdan belədir?- Lord Henri qaşlarını qaldırıb soruşdu.- Görünür, siz o biri dünyanı
nəzərdə tutursuz? Bu dünya ilə isə mənim münasibətlərim əladır...
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–Yox, Henri, mənim tanıdığım adamların hamısı deyir ki, siz çox təhlükəli adamsız...Ledi Narboro başını bulaya-bulaya az qala çığırdı.
Lord Henri bir anlıq ciddi görkəm aldı. Sonra:
–Bu sadəcə biabırçılıqdır!, - dedi.- İndi adamın dalınca danışmaq, özü də belə şeylər
danışmaq camaatın adətidi... sözsüz, bunlar düzdü, tamamilə doğrudu...
–O düzələn deyil!- Dorian stola əyilib ucadan bildirdi.
–Mən də bu fikirdəyəm,- ev sahibəsi gülə-gülə təsdiq etdi.- Lakin bura baxın, əgər siz
hamınız madam de Ferrolun bu axmaqlıqlarından ağızdolusu danışıb ona heyranlığınızı
bildirirsinizsə, onda gərək mən də ikinci dəfə ərə gedim, dəstədən geri qalmamaq üçün,
əlbəttə...
–Ledi Narboro, siz bir daha ərə getməyəcəksiniz,- Lord Henri etiraz etdi.- Çünki siz ərdə
ikən xoşbəxt olmusunuz... Adətən qadınların birinci ərləri murdar olanda onlar ikinci
dəfə ərə gedirlər... Kişidə isə tamam başqa cürdür. Kişi ikinci dəfə ona görə evlənir ki, o,
birinci arvadını çox sevirmiş. Qadınlar izdivacda xoşbəxtlik axtarırlar, kişilər isə öz
səadətini riskə qoyurlar.
–Narboro o qədər də yaxşı ər deyildi...- ev sahibəsi dedi.
–Ideal olsaydı, siz onu sevməzdiniz, əzizim. Qadınlar bizi elə nöqsanlarımıza görə
sevirlər. Əgər bu çatışmazlıqlar bizdə ifrat dərəcədə olursa, onlar yenə bizi bağışlayırlar.
Hətta ağlımızı... Ledi Narboro, qorxuram bu danışdıqlarıma görə məni bir daha ziyafətə
dəvət etməyəsiz. Neyləmək olar, həqiqət budur...
–Elədir ki var, Lord Henri. Əgər qadınlar siz kişiləri nöqsanlarınıza görə sevməsəydi,
neyləyərdiniz, hə? Onda heç biriniz evlənə bilməzdiniz, hamınız bədbəxt subay kimi
qalardınız. Əlbəttə, bu da sizi özünüzü düzəltməyə, ya da dəyişdirməyə məcbur edə
bilməzdi. İndi dəbdi, bütün evli kişilər subay kimidir, subay kişilər isə evli kimi gəzirlər...
–Fin de siecle! - Lord Henri fransızca mızıldadı.
–Fin du globe! - Ledi Narboro da fransızca ona etiraz etdi.
–Kaş elə dünyanın sonu olaydı!- deyə Dorian ah çəkdi.- Həyat başdan-ayağa
ümidsizlikdir.
–Ah! Mənim əzizim!- Ledi Narboro əlcəklərini stolun üstünə qoyub dilləndi.- Mənə
deməyin ki, həyatınızdan bezmisiniz! Adam belə söz deyirsə, deməli, həyat onu bezdirib.
Lord Henri çox əxlaqsız bir adamdır; bəzən mən də təəssüf edirəm ki, xeyirxah olmuşam;
amma siz ayrı aləmsiz- pis ola bilməzsiniz...Bu sizin üzünüzdən görünür. Mən sizə yaxşı
bir arvad tapım gərək. Lord Henri, nə deyirsiz, Mister Qreyin evlənmək vaxtı deyilmi?
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–Mən elə həmişə bunu deyirəm ona, Ledi Narboro,- Lord Henri təsdiq əlaməti olaraq
başını tərpətdi.
–Deməli, biz ona münasib birini tapmalıyıq. Mən elə bu gün Debreti diqqətlə gəzib
arayacam, onun üçün gözəl xanımların siyahısını çıxaracam.
–Yaşlarını da göstərəcəksiniz, Ledi Narboro?- Dorian söhbətə sualla qoşuldu.
–Əlbəttə, göstərəcəyəm. Əlbəttə, bəzi düzəlişlərlə. Lakin belə işdə tələsməzlər. İstəyirəm
ki, "Morninq Post"da yazıldığı kimi, necə deyərlər, münasib izdivac olsun; siz və
arvadınız xoşbəxt olasınız.
– Bizdə xoşbəxt izdivaclar barədə o qədər boş-boş söhbətlər edirlər ki!- Lord Henri dedi.Kişi hər hansı bir qadınla xoşbəxt ola bilər. Bu xoşbəxtlik o vaxta kimi olur ki, kişi artıq
onu sevməsin.
–Siz nə abırsız adamsız!- deyə Ledi Narboro öz stulunu geriyə dartdı və başı ilə Ledi
Rukstona işarə etdi.- Lord Henri, siz tez-tez bura gəlib mənimlə nahar edin! Siz mənə o
biri tonusverici vasitələrdən daha çox təsir edirsiz. Hətta deyərdim ki, ser Andrenin mənə
yazdığı o dərmanlardan da yaxşı təsir edirsiniz. Və mənə qabaqcadan deyin ki, siz burda
kimləri görmək istəyirsiniz. Çalışaram ki, sizin üçün daha maraqlı adamlar yığım buraya.
–Mən gələcəyi olan kişiləri və keçmişi olan qadınları sevirəm,- Lord Henri cavab verdi.Onda gərək siz tamam qadınlardan ibarət kampaniya yığasınız, eləmi?
–Qorxuram elə də olsun!- deyə Ledi Narboro qəhqəhə çəkdi, sonra ayağa durub əlavə
etdi:- Ledi Rukston, əzizim, min dəfə üzr istəyirəm, tez durdum, görmədim, siz hələ
papirosunuzu çəkib qurtarmamısınız...
–Eybi yox, Ledi Narboro. Narahat olmayın, onsuz da mən həddən artıq çox çəkirəm.
Azaldacam bu yaxında.
–Ledi Rukston, siz allah, lazım deyil,- Lord Henri dilləndi.- Azaltmaq çox pis şeydir.
Normada saxlamaq isə dadsız xörək kimi bir şeydir. İfrat çox isə sanki bayram
ziyafətidir.
Ledi Rukston maraqla ona baxdı.
–Lord Henri, siz vaxt tapıb mütləq mənim yanıma gəlin, bunu mənə təfərrüatı ilə izah
edin. Sizin nəzəriyyəniz mənə maraqlı gəldi.- Ledi Rukston deyib yemək otağından çıxdı.
–Deməli, belə.... Biz indi yuxarı qalxırıq....- Ledi Narboro qapı ağzından səsləndi.- Siz də
burda siyasətdən, qalmaqallardan az danışın, tez gəlin. Yoxsa orda hamımız dava
salarıq...
Hamı gülüşdü. Xanımlar çıxandan sonra mizin küncündə oturan Mister Çəpmən vüqarla
ayağa qalxıb gəlib oturdu Lord Henrinin yanında. Dorian Qrey də Lord Henriyə yaxın
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əyləşdi. Mister Çəpmən dərhal bərkdən Ümimlər Palatasındakı vəziyyətdən danışmağa,
öz rəqiblərinə qarşı kinayəli sözlər deməyə başladı. İngilis üçün ən müdhiş söz olan
"doktrinaçı" sözü tez-tez onun ağzından çıxıb ətrafa yayılırdı. Mister Çəpmən ingilis
bayrağını Fiki qülləsinin başına çıxarıb sübut etməyə çalışırdı ki, Britaniya millətinin irsi
kütlüyü (o bunu, əlbəttə, "ingilis sağlam düşüncəsi" adlandırırdı) cəmiyyətin əsl
dayağıdır.
Lord Henri qocanın sözlərinə gülürdü; nəhayət, o, dönüb Doriana baxdı və soruşdu:
–Hə, dostum, deyin görüm necəsiz? Nahar vaxtı nəsə gözümə birtəhər dəyirdiniz!
–Mən yaxşıyam, Harri. Yorulmuşam bir qədər, vəssalam.
–Dünən gecə kefiniz çox yaxşıydı. Balaca hersoginyanı da valeh etmişdiniz. Qız mənə
dedi ki, Selbiyə getmək istəyir.
–Söz verib ki, iyirmisində gəlsin.
–Monmout da onunla gələcək?
–Oh, əlbəttə ki!
–Bilirsən, o məni boğaza yığıb; elə qızı da zinhara gətirib. Qız çox ağıllıdır; hətta
deyərdim ki, qadın üçün bu qədər ağıl da çoxdur. Bircə şeyi çatışmır: qadın zəifliyinin
müqayisəolunmaz füsunkarlığı. Təsəvvür edin ki, əgər qızıl müqəvvanın gildən qayrılmış
ayaqları olmasaydı, biz ona az qiymət qoyardıq. Hersoginyanın ayaqları gözəldir, lakin
onlar gildən deyil. Onlar ağ farfordandır. Onun ayaqları oddan-alovdan keçib; od-alovun
məhv edə bilmədiyi şeyi od bərkidir. Bu balaca qadın həyatda az şey görməyib.
–O, çoxdan ərdədir?- Dorian soruşdu.
–Özünün dediyinə görə, lap çoxdan. Perlərin Kitabına görə, on il olar. Əlbəttə, on il
Monmout kimi murdar adamla birgə yaşamaq bir əsr kimidir. Bəs Selbiyə daha kimlər
gələcək?
–Villobilər ailəsi, sonra Lord Ruqbi arvadıyla birlikdə gələcəklər. Daha sonra Ledi
Narboro, Cefri Klouston, bir sözlə, adətən kimlər gəlir onlardı... Hə, bir də mən Lord
Qrotrianı da dəvət etmişəm.
–Hə, mənim ondan xoşum gəlir!- Lord Henri razılıq etdi.- Çoxları onu sevmir, amma
nəsə onda mənə xoş gələn cəhətlər tapıram. Bəzən görürsən ki, geyiminə görə forsu yerəgöyə sığmır, amma bu eybini onun yaxşı təhsilli olması örtür. O, tamamilə müasir
dünyagörüşə malik bir adamdır.
–Harri, hələ məlum deyil o gələcək, ya yox! Ola bilsin atasıyla Monte Karloya getsin.
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–Ah! Bu valideynlər necə də dözülməz xalqdı! Çalışın o gəlsin, onu dilə tutun...Yeri
gəlmişkən, Dorian, dünən siz məndən çox tez ayrıldınız... heç on bir olmamışdı. Məndən
sonra nə iş gördünüz? Yəni belə erkən evə getdiniz?
Dorian gözlərini tələsik onun üzündə gəzdirdi, sonra tutuldu, dedi:
–Yox, Harri, mən evə təxminən üç olardı çatdım.
–Kluba getmişdiniz?
–Hə, ordaydım, - Dorian cavab verdi, sonra dodağını dişlədi.- Daha doğrusu, yox, orda
deyildim. Şəhəri gəzirdim. Nə elədiyim, harda olduğum da yadımdan çıxıb. Harri, siz hər
şeylə maraqlanırsız! Həmişə bilmək istəyirsiz ki, adam nə iş görür. Mənsə çalışıram ki,
nə etdiyimi unudum. Əgər bilmək istəyirsinizsə, mən evə üçün yarısında getdim; açarı
unutmuşdum, xidmətçini yuxudan durquzdum, qapını açdı. İstəsəniz ondan soruşa
bilərsiniz.
Lord Henri çiyinlərini çəkdi.
–Əziz dostum, bu nə sözdü, nəyimə lazımdı? Gəlin gedək qonaq otağına. Yox, yox,
Mister Çəpmən, mən şerri içmirəm. Dorian, sizə nəsə olub? Nə olub, mənə söyləyin! Siz
bu gün özünüzdə deyilsiz!
–Harri, xahiş edirəm, fikir verməyin! Bu gün kefim yoxdu və hər şey məni qıcıqlandırır.
Mən sabah, ya da birisi gün sizə gələrəm. Mənim adımdan Ledi Narboroya üzrxahlıq
eləyin, mən yuxarı qalxmayacam. Evə gedirəm.
–Yaxşı, Dorian. Sabah sizi çaya dəvət edirəm. Gözləyəcəm. Hersoginya da gələcək.
–Çalışaram gəlim...- deyə Dorian çıxıb getdi.
Evə qayıdarkən yolboyu canını yenə qorxu hissi bürüdü; ona elə gəlirdi ki, qorxunu dəfn
edib, amma yox, o yenə qayıdıb Doriana əzab verməyə başladı. Lord Henrinin təsadüfən
verdiyi sual bir anlıq onun sakitliyini pozdu; lakin indi bu, ona lazım deyildi, o, özünü ələ
almalıydı, təmkinini qorumalıydı. Təhlükəli dəlilləri məhv etmək qalırdı; bunları
düşündükcə Dorianın bütün vücudu qorxudan titrəyirdi. O şeylərə toxunmaq belə onun
üçün dəhşətli idi.
Nə olur-olsun, o, bu işi də görməliydi. Kitabxanya girərkən qapını içəridən bağladı, sonra
Bazil Holvardın palto və sakvoyajını divarın içindəki gizli seyfindən götürdü. Buxarı
gurhagurla yanırdı. Dorian ocağa əlavə bir-iki odun parçası atdı.
Mahud parçadan olan paltonun və alışıb yanan dəri sakvoyajın dəhşətli iyi vardı;
mərhumun bütün şeylərinin yandırılması prosesi təxminən bir saat çəkdi. Axırda
Dorianın ürəyi bulandı, başı gicəlləndi; sonra o, bir neçə Əlcəzair şamını mis kürədə
yandırdı, əllərini və alnını ətirli sirkə ilə yudu.
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Birdən göz bəbəkləri genişləndi; gözləri əcayib şəkildə parıldadı; Dorian əsəbi-əsəbi alt
dodağını çeynəməyə başladı. Pəncərələrin arasında qara ağacdan qayrılmış Florentin
şkafı vardı; şkafın üstünə qiymətli fil sümüyü və daş-qaşlar taxılmışdı. Dorian tilsimə
düşmüş adamlar kimi durub matdım-matdım şkafa baxırdı; şkaf həm onu cəlb edir, həm
də qorxudurdu, elə bil orda nəsə, onun həm can atdığı, həm də nifrət etdiyi bir şey
gizlədilmişdi. O, dəli bir istəklə boğulurdu. Bir siqaret yandırdı, sonra onu tulladı. Göz
qapaqları aşağı endi, uzun yumşaq kirpikləri yanaqlarına toxundu; lakin o, hələ də
tərpənmir, gözlərini də şkafdan ayıra bilmirdi. Nəhayət, durub şkafa yaxınlaşdı, onu açıb
gizli yaycığı basdı; ordan yavaş-yavaş üçkünc bir yeşik çıxdı. Dorianın barmaqları
ixtiyarsız ona toxundu, sonra o barmaqlar yeşiyin içinə girdi, ordan laklanmış balaca Çin
mücrüsünü çıxartdı; mücrü qara-qızılı rəngdəydi, zərif əl işi idi, dalğavarı ornamentləri,
ipək bağlardan asılmış büllur muncuqları vardı, uclarına isə xırda metal qotazlar
bərkidilmişdi. Dorian mücrünü açdı. Onun içində mumaoxşar və çox qəribə, ağır iyi olan
yaşıl bir pasta vardı. Bir anlıq yerində quruyub qaldı, tərəddüd etdi; üzündəki təbəssüm
də elə bil dondu. Otaq çox istiydi, Dorian isə üşüyürdü; dönüb saata baxdı, on ikiyə
iyirmi dəqiqə qalırdı. Mücrünü yerinə qoydu, şkafı örtdü və yataq otağına keçdi.
Gecə yarıdan keçmiş bürünc saatın zəngi çalınanda Dorian Qrey ayağa durdu, sadə
paltarlarını geyindi, boynuna şarf doladı, bütün sifətini şarfın içində gizlədərək küçəyə
çıxdı. Bond Stritdə iki təkərli at arabasına rast gəldi, əl eləyib çağırdı və ünvanı pıçıltıyla
sürücüyə söylədi. Sürücü başını buladı.
–Ora çox uzaqdı, ser! - deyə bildirdi.
–Al bu da sizin soveren, - Dorian dedi, - tez sürsəniz, birini də verəcəm...
–Baş üstə, ser,- deyə sürücü cavab verdi,- bir saata ordasınız...
Dorian arabaya mindi, sürücü pulu cibinə qoyub atın başını döndərdi və çaya tərəf sürət
götürdü.

On altıncı fəsil

Hava soyumuşdu; yağış yağmağa başladı. Gecənin çiskin dumanında küçə lampalarının
ölgün işıqları vahiməli görünürdü. Meyxanaların, demək olar ki, hamısı bağlanmışdı;
onların qapısı ağzında yığışan kişi və qadınların qaranlıq kölgələri görünürdü. Bəzi
meyxanalardan gurultulu qaqqıltı səsləri gəlirdi, bəzilərindən isə sərxoş adamların
donqultuları və söyüşləri eşidilirdi.
Dorian Qrey arabada yarıuzanı halda şlyapasını alnına qədər dartıb böyük şəhərin mənfur
iç üzünü izləyir, hərdənbir də ilk tanışlıq günündə Lord Henrinin ona dediyi sözləri
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xatırlayıb dodaqucu təkrar edirdi: "Qəlbinizi duyğularla, duyğularınızı da qəlbiniz
vasitəsilə müalicə edin." Bəli, elə bütün sirr də bundadır! Dorian tez-tez elə bunları
etməyə çalışıb; bundan sonra da belə edəcək. Tiryək çəkmək üçün qumarxanalar,
pritonlar var, orda əylənmək olar; daha betər fahişəxanalar da var ki, orada da köhnə
günahlar barədə xatirələri təzələri ilə dəfn eləmək olar.
Saralmış kəlləyə bənzər Ay lap yaxınlıqda, səmadan asılmışdı. Arabir nəhəng qara
buludlar uzun caynaqlarını uzadıb Ayın üzünü örtürdü. Küçə lampaları getdikcə azalır,
küçələr isə darala-darala daha da tutqunlaşırdı. Hətta sürücü bir dəfə yolu azdı və
təxminən yarım mil geriyə qayıtmalı oldu. At yorulmuşdu, gölməçələri şappıldadaşappıldada çapan heyvanın boynundan tər süzülürdü. Faytonun böyürlərindəki pəncərə
şüşələri çöldən boz, seyrək duman qatları arasında itmişdi.
"Qəlbinizi duyğularla, duyğularınızı qəlbiniz vasitəsilə müalicə edin!" Bu sözlər Dorianın
qulaqlarında elə hey səslənirdi. Hə, hə, onun qəlbi ölümcül xəstə idi; məgər onu duyğular
sağalda bilərmi? Axı o, günahsız qan tökmüşdü! Bunu nə ilə yumaq olar, hə? Ah! Bu
günah bağışlanmır! Amma əgər vicdan əzabı çəkirsənsə, bağışlanmaq mümkün deyilsə,
onda onu unut, sil onu xatirəndən getsin birdəfəlik! Keçmişi öldür! İnsanı çalan ilanı
öldürdüyün kimi öldür keçmişi! Doğrudan axı, Bazilin nə haqqı vardı onunla belə
danışmağa, hə? Onu kim vəkil tutub, nə haqla başqalarına hakimlik edirdi? O, elə
dəhşətli sözlər deyirdi ki! O sözlərə kim dözərdi, hə?
Üç təkərli fayton yavaş-yavaş mənzil başına çatırdı; Dorian pəncərəni endirib sürücüyə
qışqırdı ki, tələssin. O, tiryək çəkmək üçün yanırdı, dəhşətli dərəcədə yanırdı; boğazı
qurumuş, hamar əlləri bükülüb qıc olmuşdu. Dorian öz əl ağacı ilə ata güclü bir zərbə
endirdi. Sürücü güldü və öz qamçısını da işə saldı. Dorian da güldü, lakin sürücü nə
üçünsə susdu.
Yol uzandıqca uzanır, sanki sonu görünmürdü. Darısqal küçələr şəbəkəsi geniş hörümçək
torunu xatırladırdı. Küçələrin bir-birinə oxşaması adamı lap darıxdırırdı. Duman getdikcə
qatılaşır, Dorianı isə vahimə basırdı.
Fayton kərpic zavodlarının yerləşdiyi kimsəsiz ərazilərdən ötdü. Duman seyrəlmişdi,
zavodun uzunsov butulkalara bənzəyən kürəçiklərini görmək olurdu; ordan yelpikvarı
narıncı alov dilləri qalxırdı. Faytona it hürdü, hardasa uzaqlardan, qaranlıq içindən yol
azmış qağayı qışqırtısı eşidildi. Atın ayaqları nəyəsə ilişdi və o, kənara tullanıb dördnala
çapmağa başladı.
Bir azdan onlar gilli yoldan burulub kələ-kötür yola çıxdılar; fayton guruldayırdı. Evlərin
əksəriyyətinin pəncərələrindən işıq gəlmirdi, orda-burda isə işıq düşən pəncərə pərdələri
arxasından tərpəşən fantastik siluetlər görünürdü. Dorian bu siluetlərə maraqla tamaşa
edirdi; onlar yekə kuklalar kimi tərpəşir, canlı adamlar kimi hərəkət edirdilər. Dorian
onlara nifrət etməyə başladı. Onun qəlbinə donuq bir kin qondu. Onlar tini burulan kimi
açıq qapı ağzında durmuş bir qadın əl eləyib nəsə qışqırdı; bir az getmişdilər ki, iki kişi
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arabanın dalınca düşdü, onları təxminən yüz metr təqib etdi. Faytonçu onları qırmancla
qovdu.
Deyirlər, ehtiraslı adam özünə qapananda düşünməyə məcbur olur. Əlbəttə, Dorian Qrey
dodaqlarını çeynəyərək üzücü bir inadkarlıqla qəlb və duyğular barədə iblisanə sözləri
təkrar-təkrar söyləyirdi və nəhayət, o, öz-özünə təlqin etdi ki, bu sözlər onun ruhunu
tamamilə oxşayır və ehtiraslarına da bəraət verir; onsuz da bu ehtiraslar bəraətsiz də onu
idarə edirdi. Onun bütün beyin hüceyrələrində yalnız bir fikir dolaşırdı: həyata, yaşamağa
olan dəli bir sevgi, insan iştahalarından ən qorxulusu bütün sinirlərini və bədəninin hər
bir əzasını yerindən oynadır, titrədirdi. Şeyləri gerçəkləşdirdiyinə görə haçansa ona
həqarətli görünən həyatın çirkinliyi indi ona elə həmin səbəbdən qiymətli olmuşdu.
Çirkinlik yeganə gerçəklik olmuşdu. Səs-küylü küçə savaşları, dava-dalaşlar, rüsvayçı və
çirkin fahişəxanalar, əyyaşlıq və pozğunluq, oğru və quldurların alçaqlıqları - bütün
bunlar cəmiyyətdə onun təxəyyülünə gözəl sənət əsərlərindən və nəğmələrin yel kimi
gətirdiyi şirin xəyallardan daha güclü zərbələr endirmişdi. Bu çirkinliklər Doriana lazım
idi, çünki onlarda əyləncə, unutqanlıq vardı. Üç gündən sonra o, bütün keçmişin
xatirələrindən xilas olacaqdı.
Sürücü qaranlıq bir döngəyə çatanda qəflətən faytonu saxladı; damlarından tüstü qalxan
alçaq və köhnə evlərin üstündən gəmilərin qara dorları görünürdü. Şəffaf yelkənlərə
bənzəyən ağ duman yumağı gəmilərin üfüqi ağaclarına sarı qısılmışdı.
–Hardasa buralardadır, ser, eləmi?- deyə faytonçu boğuq səslə soruşdu.
Dorian səksəndi və dərhal pəncərədən küçəyə boylandı.
–Hə, buradır, - deyə cəld faytondan düşüb sürücüyə söz verdiyi ikinci sovereni uzatdı,
sonra tələsik addımlarla sahil boyu istiqamətinə getdi.
Uzaqdan hansısa iri ticarət gəmilərindən işıq gəlirdi. İşıqlar sayrışır və gölməçələrin
üzünə yayılırdı. Yenə uzaqdan özgə sulara yollanan daş kömür dolu gəmilərin qırmızı
parıltıları görünürdü; sürüşkən döşəmə yol yaş makintoş kimi işıldayırdı.
Dorian cəld sola buruldu; hərdən arxaya boylanıb əmin olmaq istəyirdi ki, onu izləyən
yoxdu. Təxminən yeddi-səkkiz dəqiqədən sonra o köhnə, balaca bir evə çatdı; ev iki
dağınıq fabrikin arasında yerləşirdi. Yuxarı mərtəbənin bir pəncərəsindən işıq gəlirdi.
Dorian dayanıb qapını parolvari işarə ilə döydü. Bir azdan dəhlizdən ayaq səsləri gəldi və
içəridən qapının cəftəsi çəkildi. Qapı yavaş-yavaş açıldı və o, qapıda dumanlı görünən
pota, tosqun adama heç nə demədən içəri keçdi; adam divara tərəf qısıldı və yol verdi ki,
Dorian içəri girə bilsin. Dəhlizin başında çirkli, yaşıl pərdə asılmışdı; qapı açılan kimi
külək pərdəni yellətdi. Dorian pərdəni aralayıb hündür olmayan uzun bir otağa daxil
oldu; otaq üçüncü dərəcəli rəqs salonuna bənzəyirdi. Divardan yanan qaz odluqları
asılmışdı; onların güclü işığı güzgüyə yapışmış milçəyi donuq və çəpinə göstərirdi.
Alovun dilləri qaz odluqlarının üstündəki büzməli dəmir təbəqələri ora-bura yellədirdilər;
döşəməyə sarımtıl taxta kəpəyi səpilmişdi, üzərində çirkli ayaqqabı və dağılmış tünd
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qırmızı şərabın izləri görünürdü. Bir neçə malaylı yanan xırda dəmir peçlərin böyründə
çömələnib oturmuşdu, bir-birlərilə deyib-gülür, beşdaş oynayır, ağ dişlərini bir-birinə
şaqqıldadıb qıcırdırdılar. Küncdə sinəsini stola söykəyib başını əlləri üstünə qoymuş bir
matros oturmuşdu; pis rənglənmiş pinti piştaxta arxasında iki yorğun qadın öz paltosunun
qollarını şotka ilə iyrənə-iyrənə təmizləyən yaşlı bir kişiyə sürtüşürdü. Dorian onların
yanından ötəndə qadınlardan biri hırıldaya-hırıldaya yaşlı kişini göstərib dedi:
–Elə bilir bədənində qırmızı qarışqalar gəzir!
Kişi qorxaraq qadına baxdı və sızıldamağa başladı.
Otağın qurtaracağında balaca bir pilləkən vardı, bu pilləkən qaranlıq darısqal bir otağa
aparırdı. Dorian pillələri qalxanda tiryəkin ətir saçan iyi burnuna dəydi. O, dərindən nəfəs
aldı, qoxunu içinə çəkdi, burun pərələri bu ləzzətdən titrədi. O, darısqal qaranlıq otağa
girəndə lampa işığına sarı əyilən sarışın saçlı cavan bir oğlan uzun nazik bir tənbəki
çubuğu yandırırdı; oğlan Doriana baxıb başını tərəddüdlə tərpətdi. Dorian pıçıltıyla
dilləndi:
–Adrian, siz də burdasız?
–Harda olmalıyam ki?- deyə etinasız bir cavab gəldi.- Mənimlə heç kəs danışmaq istəmir,
hətta əvvəlki dostlarım da məndən qaçırlar...
–Mənsə elə bilirdim siz İngiltərəni tərk etmisiz...
–Darliqton əlini ağdan qaraya vurmur... Qardaşım, nəhayət, borcumu ödədi... Corc da
məndən küsüb... Eh... cəhənnəmə ki!- deyə ah çəkdi.- Bax, nə qədər ki, bu kef var, dostzad mənə lazım deyil! Amma mənim çoxlu dostlarım vardı ha!
Dorian diksindi; o, cırıq döşəklərin üstünə səpələnmiş biçimsiz və qəribə şeylər, fiqurlar
gördü; qıc olub burulmuş əllər və ayaqlar, açılmış ağızlar, donmuş göz bəbəkləri - bu
mənzərə sanki onu tilsimlədi. Bu qəribə cənnət ləzzətində uyan adamların halı ona tanış
idi; o, həm də yaxşı bilirdi ki, bu dərdli cəhənnəm əzabı onlara yeni həzzlərin sirrini
öyrədir. İndi onlar özlərini xoşbəxt hiss edirlər, hətta onun özündən də xoşbəxtdirlər; o
isə fikir və düşüncələr əsirinə çevrilib. Xatirə dəhşətli bir xəstəlikdir, adamın qəlbini
yeyib dağıdır. Onun gözləri önündə tez-tez Bazil Holvardın ona dikilən baxışları
canlanırdı. Onları unuda bilmirdi və o, birdən hiss etdi ki, artıq burda qalmaq iqtidarında
deyil; Adrian Sinqletonun burda olması onu karıxdırdı. O, istəyirdi ki, elə bir yerə getsin
ki, onu orda heç kim tanımasın. O, özü-özündən qaçmaq istəyirdi. Ani sükutdan sonra
dilləndi:
–Mən başqa yerə gedirəm.
–Tərsanəyə gedirsiz?
–Hə...
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–Yəqin ki, o vəhşi pişik də ordadı?.. O qadını daha bura buraxmırlar.
Dorian çiyinlərini çəkdi, dedi:
–Mənə nə? Bu sevən qadınlardan lap zinhara gəlmişəm... Nifrət edən qadınlar daha
maraqlıdır. Həm də orda daha yaxşı tütün verirlər.
–Yox, elə burdakındandı...
–Nəsə ordakı mənim daha çox xoşuma gəlir. Gəlin gedək bir şey içək. Mən içmək
istəyirəm.
–Yox, heç nə istəmirəm,- deyə cavan oğlan imtina etdi.
–Eybi yox, içməzsiniz, gəlin gedək!
Adrian Sinqleton tənbəl-tənbəl durdu və Dorianın ardınca bufetə getdi. Başında cırıq
çalma, əynində yırtıq palto olan mulat onları salamladı və dişlərini iyrənc şəkildə ağartdı;
brendi şüşəsini və bakalları onların qabağına qoydu. Piştaxta qabağında duran qadınlar
dərhal onlara yaxınlaşdılar və başladılar söhbətə. Dorian arxasını qadınlara çevirdi və
Adrian Sinqletona astadan nəsə dedi.
Qadınlarda biri Malay kimi bürüşərək bic-bic güldü və o biri qadına baxıb istehzayla
dedi:
–Bu gecə çox qürurluyuq deyəsən?!
–Sən allah, məni rahat burax!- deyə Dorian qanrılıb qışqırdı.- Nə istəyirsən? Pul? Al,
götür! Amma mənimlə danışma!
Bir anlıq qadının tutqun gözlərindən iki qırmızı qığılcım püskürdü; sonra qığılcımlar
dərhal söndü, gözlər yenə əvvəlki kimi xumarlandı və ölüvaycasına oğlana baxdı. Qadın
başını silkələdi və piştaxtanın üstünə tullanmış monetləri acgözlüklə qamarladı. Rəfiqəsi
həsədlə ona baxdı.
–Ora getməyin xeyri yoxdu,- deyə Adrian Sinqleton etiraz etdi,- Mən ora getmək
istəmirəm. Niyə axı gedim? Mən burda özümü daha yaxşı hiss edirəm.
–Sizə nəsə lazım olsa, yazarsınız mənə, yaxşımı?- Dorian deyib susdu.
–Bəlkə də yazdım...
–Onda gecəniz xeyrə qalsın, mən getdim.
–Yaxşı yol, - cavan oğlan dedi və burun dəsmalını çıxarıb ağız-burnunu silə-silə
pilləkənləri qalxmağa başladı.
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Dorian ağrılı-ağrılı onun dalınca baxdı, qapıya sarı yeridi. O, pərdəni aralayıb çıxanda
arxadan bir qədər öncə pul verdiyi qadının kinayəli gülüşünü eşitdi. Qadın xırıltılı səslə,
sözləri çeynəyə-çeynəyə dedi:
–İblisdən əmələ gələn itilib gedir!
Dorian dönüb çımxırdı:
–Kəs səsini, fahişə!! Ağzını yum!
Qadın barmaqlarını şaqqıldadıb səsini daha da ucaltdı:
–Hə, istəyirsən səni "Gözəl Şahzadə" çağırsınlar?
Bu sözləri eşidən mürgülü dənizçi qəflətən ayılıb dəli kimi ətrafa baxmağa başladı; qapı
çırpılıb örtüldükdən sonra dənizçi yerindən sıçrayıb çölə çıxdı və elə bil onu kimsə təqib
edirdi.
Dorian sahil boyu çiskin yağış altında addımlayırdı; Adrian Sinqletona rast gəlməyi
nədənsə onu çox həyəcanlandırmışdı və o, özü-özündən ürəyində soruşurdu ki, görəsən,
Bazil Holvard doğru deyirdimi? Bazil düz onun gözünün içinə dedi ki, Adrianın cavan
ömrünün məhv olması Dorianın işidir; Dorianın gözləri bir anlıq kədərlə doldu; və o,
dərhal da ayıldı. Axı onun nə günahı vardı? Həyat çox qısadır; o qədər qısadır ki, adam
öz üzərinə əlavə heç nə, başqalarının səhvlərini belə, götürmək istəmir. Hər kəs öz
həyatını yaşayır, necə istəyir yaşayır, özü də öz elədiklərinə cavab verir. Yalnız təəssüf
edirsən ki, bəzən insan etdiyi bircə səhvinə görə bütün ömrü boyu əzab çəkir. Tale
İnsanla hesab-kitabında insanın borcunu heç vaxt bağlamır.
Psixoloqların dediyinə görə, insanın həyatında elə anlar olur ki, günah işlətmək ehtirası
(və ya adamların hesab elədikləri Günah) adamı elə çuğlayır ki, onun bədəninin hər bir
əzələsində, beyninin hər bir hüceyrəsində təhlükəli instinktlər dolaşır. Belə anlarda kişi
və qadınlar iradə azadlığını itirirlər. Onlar mexaniki olaraq ölümlərinə doğru gedirlər.
Onların başqa çıxış yolları olmur; onların şüurları ya susur, ya da sadəcə olaraq ehtiras
qiyamına bir qədər də kömək göstərirlər. Teoloqlar bizə deyir ki, günahların ən dəhşətlisi
itaətsizlik göstərmək, sözə baxmamaqdır. Axı o böyük Ruh, Şeytan göylərdən Yerə nə
üçün qovulmuşdu? Qiyam qaldırdığına, itaət göstərmədiyinə görə!
Hər şeyə laqeyd iblisanə hisslərin əsirinə çevrilmiş murdar təxəyyülləri və üsyankar qəlbi
ilə birgə iri addımlarla irəliləyən Dorian yalnız günahlarına bəraət qazandırmaq
ehtirasları içindəydi; o, qaranlıq, üstüörtülü keçidə gəlib çatanda (həmin fahişəxanaya
gedəndə o, yolu qısaltmaq üçün bu keçiddən tez-tez istifadə edərdi) qəflətən kimsə
arxadan onun çiyinlərindən yapışdı və bir göz qırpımında onun boğazından yapışıb divara
dayadı. Dorian müdafiə olunmaq üçün xeyli səy göstərdi və vəhşi bir nərə çəkib boğazını
onu tutan adamdan qurtardı; elə bu an o tapança çaxmağının şaqqıltısını eşitdi; silah
Dorianın düz alnına tuşlanmışdı. O, qarşısında dayanmış enlikürək, gödəkboy bir kişini
qaranlıqda güclə görə bildi.
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–Nə istəyirsiz?- deyə az qala boğula-boğula soruşdu.
–Sakit ol!- kişi əmr etdi.- Tərpənsən, vuracağam.
–Dəli olmusuz? Mən sizə neyləmişəm?
–Siz Sibil Veynin həyatını məhv etmisiniz. Mən isə onun qardaşıyam. Mənim bacım
özünü öldürdü. Bilirəm, onun ölümünə bais siz olmusuz. Mən də söz vermişəm ki, sizi
öldürüm. Neçə ildi ki, axtarırdım sizi, tapa bilmirdim. İziniz-tozunuz belə yox idi. Yalnız
iki adam sizi təsvir edə bilərdi. Onlar da ölüb gediblər. Mən sizin barənizdə heç nə
bilmirdim, bircə Sibilin sizi çağırdığı o sevimli addan başqa. O adı bacım vermişdi sizə.
Bu gün təsadüfən o adı eşitdim. Sonuncu duanızı edin, indi gəbərdəcəyəm sizi!
Dorian Qreyin qorxudan rəngi ağardı. O, kəkələdi:
–Mən ooo-nuuu tanımır-aaammm. Birinci dəfədi... eeeşidirəm. Siz dəli olmusuz, nədi?
–Tez olun, günahınızı boynunuza alın! Yoxsa, Ceyms Veyn deyiləm, sizi öldürməsəm!
Dəhşətli anlar yaşanırdı; Dorian bilmirdi nə desin, nə etsin.
–Diz üstə çökün!- Veyn bağırdı.- Sizə bir dəqiqə vaxt verirəm, kəlmənizi deyin, Allahdan
son istəyinizi diləyin, vəssalam. Mən bu gecə gəmiylə çıxıb gedirəm Hindistana,
getməmişdən bu işi görməliyəm. Tez olun, bir dəqiqə vaxtınız var!
Dorianın əlləri yanına düşdü, dəhşət içində quruyub qaldı, bilmədi neyləsin. Birdən
beyninə ümidverici bir fikir girdi, ucadan dedi:
–Dayanın! Sizin bacınız nə vaxt ölüb? Neçə il keçib üstündən? Tez eləyin, mənə
söyləyin!
–On səkkiz il!- dənizçi cavab verdi.- Niyə soruşursuz? İllərin buna nə dəxli var?
–On səkkiz il!- deyə Dorian təkrar edərək güldü.- On səkkiz il! Aparın məni işığa tutun,
baxın mənim sifətimə!
Ceyms Veyn bir anlıq dayanıb Dorianın nə demək istədiyini anlamadı. Daha sonra o,
Dorianı üstüörtülü arkadan sürüyüb küçə işığına tutdu. Duman və küləkdə fənər işığı nə
qədər zəif olsa da Dorianın sifətini əməlli-başlı işıqlatdı və Ceyms Veyn inandı ki, az
qala kobud bir səhv edəcəkmiş, adamı nahaqdan öldürəcəkmiş. Onun öldürmək istədiyi
adamın üzü gənc bir oğlanın üzü kimi alışıb yanır, lap yeniyetmə məsumluğu ilə gülürdü.
Üzdən ona iyirmidən artıq yaş verməzdin. O zaman o adam onun bacısından bir balaca
böyük ola bilərdi; aydın idi ki, bu, bacısının həyatını məhv etmiş həmin adam deyil.
O, Dorianı buraxıb geri çəkildi.
–Ah! Aman Allah! Mən nə edirəm?- deyə qışqırdı.- Allah, Allah, az qala sizi
öldürmüşdüm!
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Dorian dərindən nəfəs aldı və arxayın-arxayın dedi:
–Hə, hə, az qala siz dəhşətli bir cinayət törədəcəkdiniz!- deyə Ceymsə sərt-sərt baxdı,
sonra əlavə etdi,- qoy dərs olsun sizə! İnsan gərək qisas almağı öz boynuna götürməsin.
Bunu Allahın ixtiyarına vermək lazımdır.
–Bağışlayın, ser,- Ceyms Veyn yavaşdan dedi- Səhv etdim. O xarabada təsadüfən iki söz
eşitdim və bu sözlər də məni çaşdırdı.
–Yaxşısı budur, evə gedib tapançanı gizlədəsiz, yoxsa başınız bəlaya düşər...- Dorian
dedi və dönüb tələsmədən yoluna davam etdi.
Ceyms Veyn səkidə durub hələ də özünə gələ bilmirdi. Onun bütün bədəni əsirdi. Bir
azdan qara bir kölgə nəm divar boyunca sürüşüb işıq zolağında göründü və səssiz
addımlarla dənizçiyə yaxınlaşdı və əlini Ceyms Veynin çiyninə qoydu. Ceyms səksəndi
və dərhal geriyə qanrıldı. Tiryəkxanada olan bayaqkı qadınlardan biri idi.
–Onu niyə öldürmədin?- deyə qadın ağzını az qala onun üzgün sifətinə yapışdırıb
pıçıltıyla soruşdu. - Sən Delidən hövlnak ayrılıb çölə çıxanda bilirdim ki, onu təqib
edəcəksən! Eh, səfeh oğlan! Gərək onu güllələyəydin! Onun çoxlu pulu var, çox pis
adamdır!
–O, mən axtaran adam deyil! Mənə özgə adamın pulu da lazım deyil! Mən bir adamdan
qisas almalıyam! İndi həmin adamın təxminən qırx yaşı olmalıdı. Bu adam isə lap
uşaqdır. Şükür Allaha, yaxşı ki onu öldürmədim, yoxsa əllərim günahsız adamın qanına
batardı!
Qadın acı-acı güldü və kinayə ilə dedi:
–Oğlan uşağına bax ha! Qorxuram belə olmaya! Bax, artıq on səkkz ildir ki, Gözəl
Şahzadə məni də bu yola sürükləyib!
–Yalan deyirsən!- Ceyms Veyn bağırdı.
Qadın əllərini göyə qaldırdı.
–Allaha and olsun, düz deyirəm!
–Allaha and içirsən?
–Yalan deyirəmsə, dilim qurusun! O, bura gələn adamların ən alçağıdır! Deyirlər, o, öz
qəlbini Şeytana satıb, nə var - nə var, üzü göyçək qalsın! Mən artıq on səkkiz ildi onu
tanıyıram, heç dəyişməyib, necə var, elə də qalıb! Amma mən… mənə bir bax… - deyə
qadının dodaqları kədərli bir təbəssümlə aralandı.
–Deməli, and içirsən, eləmi?
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–And içirəm ki belədir!-deyə qadın xırıltılı səslə cavab Verdi,- amma məni ələ vermə,
ondan qorxuram. Gecəni qalmağa da mənə bir az pul ver!
Ceyms qəzəb içində söyüş yağdıra-yağdıra Dorian Qreyin getdiyi tərəfə götürüldü, lakin
Dorian itmişdi. Ceyms geriyə baxanda qadınların da heç birini görmədi.

On yeddinci fəsil

Bir həftə sonra Dorian Qrey Selbi Royaldakı malikanəsində füsunkar Hersoginya
Monmautla şüşəbənddə oturub şirin-şirin söhbət edirdi; Hersoginya öz altmış yaşlı üzgün
təsir bağışlayan əriylə birgə ona qonaq gəlmişdi. Çay dəstgahı başlamışdı; zərif çini
qabların və gümüşü qab-qacağın üstünə krujevalı abajurun altından iri lampanın zəif işığı
düşürdü; stol arxasında Hersoginya sahibəlik edirdi. Onun ağ əlləri fincanların üstüylə
uçurdu, al-qırmızı dodaqları isə təbəssümlə yumulub-açılırdı; görünür, Dorian onun
qulağına nəsə yaxşı bir şey pıçıldadı, ona görə də Hersoginya gülümsündü. Lord Henri
hörmə kresloda yarı uzanı halda oturub onlara göz qoyurdu. Ledi Narboro ərik rəngli
divanda oturub özünü elə göstərirdi ki, guya o, Hersoqun söhbətinə qulaq asır; qoca
Hersoq ona öz kolleksiyası üçün bu yaxınlarda tapdığı Braziliya böcəyini təsvir edirdi.
Smokinq geyinmiş üç cavan oğlan isə qadınlara xidmət edir, onlara piroq qoyurdu.
Malikanəyə artıq on iki nəfər gəlmişdi, sabah da bir neçə qonaq gəlməliydi.
–Nə barədə danışırsız?- deyə Lord Henri stola yaxınlaşıb fincanını mizin üstünə qoydu.Qladis, yəqin Dorian sizə mənim planım barədə danışıb, hər şeyi xaç suyuna salıb,
təzədən adlandırmaq planını deyirəm... Bu çox yaxşı ideyadır...
–Henri, axı mən təzədən xaç suyuna salınmaq istəmirəm!- deyə Hersoginya gözəl
baxışlarını Henrinin üzündə gəzdirdi. -Mən öz adımdan məmnunam və inanıram ki,
Mister Qrey də öz adından razıdır...
–Əzizim Qladis, mən heç vaxt sizin və Dorianın gözəl adlarını dünyada heç nəyə
dəyişmərəm. Hər ikinizin adı çox gözəldir. Mən əsasən gül adlarını nəzərdə tuturam.
Dünən mən butonyör üçün səhləb çiçəyi dərdim. Əntiqə xal-xal çiçəkdir, ölümcül yeddi
günah kimi cazibədardır. Bağbandan qeyri-ixtiyari soruşdum ki, bu çiçəyin adı nədir. O
mənə dedi ki, bu "Robinziana" sortlu gözəl bir güldür, ya da nəsə qulağa xoş gəlməyən
bir şey dedi. Bu kədərli bir həqiqətdir ki, biz şeylərə sevimli adlar verməyi yadırğamışıq.
Axı, söz hər şey deməkdir! Mənim heç vaxt davranış və hərəkətlərə iradım olmur, amma
sözə qarşı çox tələbkaram. Və buna görə də mən ədəbiyyatda vulqar realizmi sevmirəm.
Hər şeyi öz adıyla çağıran insanı gərək məcbur edəsən ki, o, həm də bu addan düzgün
istifadə etsin. Bu yeganə şeydir ki, insan onun üçün yaşayır.
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–Yaxşı, onda biz sizi necə çağıraq, Harri?- Hersoginya soruşdu.
–Onun adı Şahzadə Paradoksdur,- Dorian dedi.
–Bax, bu uğurlu tapıntı oldu!- Hersoginya alqışladı.
–Belə bir adı daşımaq istəmirəm!- deyə Lord Henri kresloda oturub gülə-gülə etiraz etdi.Yarlık yapışdı, vəssalam, sonra ondan qaça bilmirsən! Yox, yox, bu mənlik deyil, ondan
imtina edirəm!
–Krallar sözlərindən dönmürlər,- deyə gözəl qadın dodaqlarından zərif xəbərdarlıq səsi
gəldi.
–Deməli, siz istəyirsiz ki, mən öz taxt-tacımın müdafiəçisi olum?
–Bəli.
–Axı mən sabahın, gələcəyin həqiqətini bəyan edirəm!
–Mənsə bu günün səhvlərinə üstünlük verirəm,- qadın dedi.
–Qladis, siz məni tərksilah edirsiniz!- Henri ucadan söylədi və qadının əhval-ruhiyyəsinə
qatıldı.
–Mən yalnız qalxanı əlinizdən alıb götürürəm, Harri, qılıncı yox.
–Mən Gözəlliyə qarşı heç vaxt vuruşmuram,-deyə Harri başını bulaya-bulaya dedi.
–Bu səhvdir, Harri! Mənə inanın! Siz Gözəlliyi həddən artıq şişirdirsiniz.
–Bunu necə dilinizə gətirirsiniz? Əlbəttə, mən hesab edirəm ki, yaxşı adam olmaqdansa
gözəl olmaq daha yaxşıdır. O fikirlə də ilk növbədə razılaşıram ki, yaramaz və çirkin
adam olmaqdansa, elə yaxşı adam olmaq yaxşıdır.
–Belə çıxır ki, çirkinlik o yeddi ölümcül günahdan biridir?- Hersoginya heyrətləndi. - Bəs
axı siz elə indicə onları səhləb çiçəyi ilə müqayisə etdiniz?
–Qladis, çirkinlik yeddi günahdan biridir. Və sizə də, Torilərin yaxşı bir nümayəndəsi
kimi, onların əhəmiyyətini azaltmaq lazım deyil. Pivə, Bibliya və o yeddi ölümcül Günah
bizim İngiltərəni necə var eləcə də göstərir.
–Deməli, siz bizim ölkəmizi sevmirsiz, hə?
–Mən onunla yaşayıram, nəfəs alıram burda...
–Ona görə ki, bu ölkəni səylə tənqid edəsiz, hə? Ya da pisləyəsiniz?
–Bəs siz istərdinizmi mən Avropanın bizim ölkə barədəki fikirləri ilə razılaşım?
–Avropada bizim haqqımızda nə deyirlər axı?
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–Deyirlər ki, Tartüf İngiltərəyə mühacir kimi gəlib və başlayıb burada ticarət mağazası
açmağa...
–Harri, bu sizin zarafatdı, hə?
–Bunu sizə bağışlayıram, istifadə edə bilərsiz...
–Mən bu məzəli zarafatı neynirəm? Ondan istifadə edə bilmərəm... həqiqətə çox oxşayır!
–Qorxmayın! Bizim həmvətənlərimiz özlərini portretlərdə görəndə heç vaxt tanımırlar.
–Axı onlar soyuqqanlı, praktik adamlardı...
–Daha doğrusu, hiyləgər və ehtiyatlı adamlardı. Onlar haqq-hesab tərtib edərkən (yəni
balans tutarkən) öz axmaqlıqlarını var-dövlətlə örtür, eyiblərini isə riyakarlıqla...
–Hər halda, keçmişdə biz böyük işlər görmüşük!
–Qladis, böyük işləri bizə sırıyıblar...
–Axı, biz də onları şərəflə daşımışıq!
–... Fond Birjasına qədər... vəssalam.
Hersoginya başını yellətdi. Dedi:
–Mən millətin böyüklüyünə inanıram.
–Millət yalnız zirəkliyin və inadkarlığın qalıqlarıdır...
–Yox! Onda inkişaf var!
–Tənəzzül məni daha çox heyrətləndirir.
–Bəs sənətdə, incəsənətdə necə?- Qladis tələsik soruşdu.
–Bu bir xəstəlikdi.
–Bəs sevgi, məhəbbətdə?
–Xülyadır.
–Din necə?
–Yayılmış saxta bir inam...
–Siz skeptiksiz.
–Qətiyyən yox! Skeptisizm inamın başlanğıcıdır.
–Bəs siz kimsiz axı?
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–Müəyyən etdinsə, deməli, onu məhdudlaşıdırsan.
–Ah, heç olmasa mənə bir ip ucu verin...
–İplər qırılır. Siz labirintdə azmaq təhlükəsi ilə qarşılaşa bilərsiz.
–Siz məni dalana söykədiniz. Gəlin ayrı şeydən danışaq.
–Ən yaxşı mövzu elə ev sahibinin özüdür. Çox illər bundan qabaq onun adını dəyişdirib
"Gözəl Şahzadə" qoymuşdular...
–Ah! Bunu yadıma salmayın!- deyə Dorian Qrey qışqırdı.
–Bizim ev sahibi bu gün yaman narahat görünür,- deyə Hersoginya qızardı.- Məncə, ona
elə gəlir ki, Monmaunt mənimlə xalis elmi maraqlarından ötrü evlənib; məndə müasir
kəpənəklərin ən yaxşı nümunəsini görə bildiyinə görə evlənib mənimlə...
–Lakin ümid edirəm ki, o sizdən sancaq kimi istifadə etməyəcək, Hersoginya!- Dorian
gülə-gülə cavab verdi.
–Ah! Mister Dorian, artıq mənim qulluqçum bunu edir və hirslənəndə mənə sancaqlarını
batırır.
–Bəs o sizə niyə hirslənir belə, Hersoginya?
–İnandırım sizi ki, boş-boş şeylərə görə, Mister Qrey! Adətən mən doqquza on dəqiqə
işləmiş gəlirəm və ona deyirəm ki, mənim doqquzun yarısına kimi vaxtım var, o bu vaxta
qədər məni geyindirməlidir.
–Nə pis xasiyyəti var! Siz ona xəbərdarlıq etməlisiz!
–Bacarmıram, Mister Qrey! Çünki o, mənim üçün yaxşı şlyapa formaları düşünüb tapır;
mən birini Ledi Histongilə gələndə qoymuşdum, yadınızdadı? Görürəm, unudubsuz,
amma nəzakət xətrinə özünüzü elə göstərirsiniz ki, guya yadınıza düşür. Hə, bax, mənim
ev qulluqçum həmin o şlyapanı heç bir şeydən düzəldib. Elə bütün yaxşı şlyapalar heç
nədən yaranır.
–Yaxşı ad qazanmaq da eynilə belədir, Qladis,- deyə Lord Henri onun sözünü kəsdi.İnsan nə iləsə özünü göstərib qabağa gedirsə, bununla o, düşmən qazanır. Bizdə yalnız
qabiliyyətsiz, istedadsız adamlar populyar ola bilirlər.
–Bu, qadınlara aid deyil, Harri!- Hersoginya çevik hərəkətlə cavab verdi.- Qadınlar
dünyanı idarə edirlər. İnandırıram sizi ki, biz qadınlar qabiliyyətsizliyə, istedadsız
adamlara dözə bilmirik; biz qadınlar "qulağımızla sevirik..." bunu kimsə deyib. Amma
siz, kişilər, gözünüzlə sevirsiz... Əlbəttə, əgər ümumiyyətlə sevirsinizsə...
–Mənə elə gəlir ki, biz elə həyatımız boyu bundan başqa heç nə eləmirik,- Dorian
dodaqucu mızıldadı.
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–Ah! Onda belə çıxır ki, siz heç kimi həqiqətdə sevmirsiz ki, Mister Qrey?- Hersoginya
bir qədər qəmli zarafatla cavab verdi.
–Mənim əziz Qladisim!- Lord Henri ucadan dedi.- Bunu necə dilinizə gətirirsiniz? Sevgi
təkrar olunmaqla qidalanır və yalnız təkrar olunma da incəsənətə meyl və həvəs oyadır.
Bundan başqa, hər dəfə kimsə sevirsə o, ilk dəfə sevir. Yəni adam sevəndə elə bilir
birinci dəfədi sevir. Bu, bir növ hər dəfə təkrar olunanda belə olur. Yəni ehtirasın
predmeti dəyişir, ehtiras özü isə dəyişməz olaraq qalır, yeganə və təkrarolunmaz bir istək
kimi qalır. Dəyişiklik yalnız onu şiddətləndirir. Həyat ən yaxşı halda insana yalnız bircə
böyük an bağışlayır; və xoşbəxtliyin sirri də bundadır ki, sən gərək bu böyük anı
mümkün qədər tez-tez yaşayasan.
–Hətta bu an səni yaralasa da belə, hə?- Hersoginya ani sükutdan sonra soruşdu.
–Bəli, xüsusilə bu an səni yaralayanda,- Lord Henri cavab verdi.
Hersoginya Doriana tərəf çöndü və qəribə baxışlarla onu süzdü.
–Mister Qrey, siz buna nə deyirsiz?- deyə qadın soruşdu.
Dorian bir qədər tərəddüd etdi, sonra başını irəli verib güldü, dedi:
–Mən həmişə Henriylə razıyam, Hersoginya!
–Hətta düz deməsə belə, hə?
–O, heç vaxt səhv eləmir, Hersoginya!
–Yaxşı, bəs onun fəlsəfəsi sənə xoşbəxtliyini tapmaqda kömək etdimi?
–Mən xoşbəxliyi heç vaxt axtarmamışam. O kimə lazımdır axı? Mən həzz və ləzzət
axtarmışam.
–Və tapmısınızmı, Mister Qrey?
–Tez-tez. Lap tez-tez...
Hersoginya ah çəkdi. Dedi:
–Mən əmin-amanlıq axtarıram. Rahatlıq axtarıram. Bax, indi gedib əynimi dəyişməsəm,
onların ikisini də itirəcəyəm...
–Hersoginya, icazə verin sizin üçün səhləb çiçəkləri dərim, - deyə Dorian durub
şüşəbənddən baxçaya düşdü.
–Siz ona yaman əzilib-büzülürsünüz ha, Qladis!- Lord Henri kuzeninə dedi.- Ehtiyatlı
olun, o, çox cazibəlidir!
–Belə olmasaydı, mübarizə də olmazdı!
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–Deməli, yunan yunanla görüşür, eləmi?
–Mən Troyalıların tərəfindəyəm. Onlar qadın uğrunda vuruşublar.
–Onlar məğlub olublar.
–Əsirlikdən də dəhşətli şeylər olur!- qadın cavab verdi.
–Muğayat olun, yüyənsiz çapırsınız...
–Çapmaq elə həyatdır da!- qadın cavab verdi.
–Mən bunu bu gecə gündəliyimdə qeyd edəcəyəm!
–Nəyi qeyd edəcəksiz?
–Yazacağam ki, əlini odda yandıran uşaq yenə oda can atır...
–Od mənə toxunmadı, Harri. Mənim qanadlarım salamatdır, görmürsən?
–Qanadlarınız sizin üçün uçmaqdan başqa hər şeyə yarayır...
–Görünür, şücaət kişilərdən qadınlara keçib. Bu bizim üçün yeni bir yaşantıdır...
–Siz bilirsiz ki, rəqibiniz var?
–Kimdi?
Lord Henri güldü, pıçıltıyla dedi:
–Ledi Narboro! O Doriana vurulub!
–Siz məni qorxudursuz! Qədim tarixə aludə olmaq biz romantiklər üçün bir fəlakətdir.
–Siz romantiksiniz? Axı siz həmişə elmi metodlarla iş görürsünüz?!
–Bizi kişilər belə öyrədib!
–Öyrətməyinə öyrədiblər, amma indiyə kimi sizi öyrənə bilməyiblər.
–Yaxşı, onda bizi bir qadın kimi xarakterizə edin!- deyə Hersoginya bir qədər də
mövzunu uzatmağa çalışdı.
–Siz qadınlar sirsiz sfinkslərsiz.
Hersoginya gülərək Lord Henrini süzdü. Sonra Dorianı işarə edib dedi:
–Bu Mister Qrey harda qaldı? Gəlin gedək bağçaya, ona kömək edək. Axı nahara hansı
rəngdə don geyinəcəyimi ona deməmişəm!
–Qladis, siz gərək onun dərdiyi çiçəklərin rənginə uyğun don geyinəsiniz.
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–Onda bu, vaxtından qabaq təslim demək olar!
–İncəsənətdə romantika kulminasiya nöqtəsindən başlanır.
–Axı mən geriyə çəkilmək üçün özümə yol tapmalıyam...
–Partianlar kimi, hə?
–Partianları səhralar xilas etdi. Mənsə bunu edə bilmərəm.
–Qadınlar üçün həmişə seçim mümkün olmur,- Lord Henri cavab verdi, lakin bu vaxt
bağçanın uzaq küncündən gurultu gəldi; sonra boğuq bir səs eşidildi, elə bil nəsə tappıltı
ilə yerə düşdü. Hamı həyəcanlandı. Hersoginya qorxu içində donub yerində qaldı. Lord
Henri də qorxa-qorxa qaçıb palma ağaclarının yarpaqlarını araladı və gördü ki, Dorian
Qrey üzüqoylu huşsuz halda yerə yıxılıb.
Dorianı dərhal qonaq otağına gətirib divana uzatdılar; bir azdan o, özünə gəldi və
təəccüblə ətrafa baxdı.
–Nə olub?- deyə o, soruşdu.- Ah! Yadıma düşdü! Harri, mən sağ-salamatam?
Dorian əsməyə başladı.
–Əlbəttə, əzizim, sağsız. Sadəcə bayılmışdınız. Görünür, yorğunluqdandı. Yaxşı olar ki,
nahara gəlməyin. Sizi əvəz edərəm.
–Yox, mən gələcəyəm,- dedi, çətinliklə ayağa durdu.- Yaxşı olar ki, aşağı düşüm, tək
qalmaq istəmirəm.
Dorian otağına keçib geyindi. Nahar süfrəsi arxasında Dorian özünü çox qayğısız və şən
aparırdı; bu halın özündə dəli bir fədakarlıq da sezilirdi. Lakin o, hərdənbir dəhşət və
qorxudan səksənir, yadına şüşəbəndin pəncərəsindən ağappaq dəsmal kimi sifətin, Ceyms
Veynin sifətinin ona tuşlandığı anı salırdı. Ceyms Veyn onu izləyirdi.

On səkkizinci fəsil

Növbəti gün Dorian evdən çölə çıxmadı; günün çox hissəsini öz otağında keçirtdi; həyata
qarşı marağı sönsə də, ölüm barədə düşünəndə onu vahimə basırdı. Təqib olunması,
izlənməsi, ona tələ qurulması fikrini heç cür başından çıxara bilmirdi; bu fikir onu əzir,
ona işgəncə verir, dinclik vermirdi. Külək qapı və pəncərə pərdələrini bir balaca tərpədən
kimi Dorian diksinirdi; quru yarpaqlar pəncərə şüşələrinə çırpılanda o dərhal ölümü
barədə düşünür, öldürüləcəyinin yaxınlaşdığını gözləri önünə gətirir və qəlbində dərin
peşimançılıq hissləri oyanırdı. Gözlərini yuman kimi qarşısında elə bil o dənizçini
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görürdü; sanki tərləmiş pəncərələrdən o adam Doriana baxır və yenidən ağır bir əlin onun
ürəyindən tutub sıxacağı anların qorxusu canına hopurdu.
Ola bilsin ki, gecənin zülməti onun təxəyyülündə qisasçı kabusu canlandırır, gözləri
qarşısına dəhşətli intiqam səhnəsini gətirirdi. Gerçəklik xaosdur, lakin insan
təxəyyülünün fəaliyyətində nəsə sərt bir məntiq var. Yalnız təxəyyül və xəyalımız
vicdanımızı məcbur edir ki, cinayətin dalınca düşüb onu daban-dabana izləsin. Yalnız
təxəyyülümüz bizim hər bir günahımızın mənfur nəticələrinin şəklini çəkir. Gerçək
faktlar dünyasında günahkarlar cəzalandırılmır; möminlər mükaftalandırılmır. Güclülər
uğur qazanır, zəiflər uğursuzluğa düçar olurlar. Bax belə! Bundan başqa, əgər yad bir
adam evin həndəvərində dolanmışdısa, onu xidmətçi və gözətçilər mütləq görmüş
olardılar. Şüşəbənd pəncərələrinin altındakı gül kərdilərində onun ayaq izləri qalardı,
bağbanlar bu barədə dərhal ona məlumat verərdilər. Hə, hə, onu qara basıb! Yəqin ki
belədir! Sibil Veynin qardaşı onu öldürməyə gəlməmişdi. O, gəmiylə çıxıb gedib, Allah
bilir haralarda, hansı sularda batıb qalacaq. Hə, əlbəttə, onun nə işi var burda?! O ki heç
nə bilmir, Dorianı tanımır, tanıya da bilməzdi! Gözəl Şahzadənin Gənclik maskası
Dorianı xilas etmişdi!
Və nəhayət, Dorian özünü inandırmağa çalışırdı ki, bütün bunlar qarabasmadır, onun
gözlərinə görünmüşdü; lakin o, düşünəndə ki, vicdan belə mənfur kabuslar doğura bilər
və onları məcbur edə bilər ki, insanın gözü qarşısında canlansın, dəhşətə gəlirdi; əgər
onun cinayətinin kölgələri gecə-gündüz hər künc-bucaqdan çıxıb ona baxsalar, onu
məsxərəyə qoyub təhqir etsələr, ziyafətlərdə qulağına nəsə pıçıldasalar, yatanda gəlib
üzünə buzlu barmaqlarıyla toxunsalar, bütün həyatı cəhənnəm əzabına dönməzmi?!
Bunları düşünəndə Dorian qorxudan rəng verib rəng alır, bütün bədəni soyuyurdu. Axı nə
üçün o, özündən çıxıb dostunu öldürdü?! O səhnə yadına düşəndə az qalırdı ürəyi
partlasın! O səhnə elə bil indi də gözlərinin qarşısında canlanır! Hadisənin hər bir dəhşətli
təfərrüatı elə bil yaddaşında yenidən oyanır, daha qorxunc görünməyə başlayırdı! Onun
cinayətinin zəhmli kölgəsi qanlı bürüncəkdə zamanın qədərsiz qaranlığından çıxıb
Doriana boylanırdı.
Saat altıda Lord Henri gələndə gördü ki, Dorian ağlayır. O, qəm-qüssədən ürəyi partlayan
adamlar kimi hönkürtü vururdu.
Dorian yalnız üç gündən sonra evdən bayıra çıxmağa cürət etdi. Qış səhərinin təmiz
havasına qarışan şam ağaclarının ətri onun gümrahlığını və həyat eşqini yenidən oyatdı.
Amma dirçəliş təkcə havayla bağlı deyildi; indi Dorianın bütün qəlbi ona uzun zaman
dinclik verməyən, içini az qala darmadağın edən sonsuz iztirablarına qarşı üsyan edirdi.
İncə qəlbli, həssas təbiətli insanlarda həmişə belə olur. Belə adamları ram olunmayan
güclü ehtiraslar məhv edir. Bu ehtiraslar ya öldürür ya da ölür. Xırda dərdlər və cılız
sevgi yaşarı olur. Böyük sevgi və böyük kədər isə izafi gücə malik olduqları üçün məhv
olub gedirlər. Bundan əlavə Dorian möhkəm əmin olmuşdu ki, o, öz sarsıdıcı
təxəyyülünün qurbanıdır; və o, artıq öz qorxulu anlarını da təəssüf hissi ilə, bir qədər də
etinasız duyğularla xatırlamağa başladı.
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Səhər yeməyindən sonra o, Hersoginya ilə birlikdə düz bir saat bağçada gəzdi; daha sonra
parkın içindən keçib ovçuların dolaşdığı yerə gəlib çıxdı. Çəmənliyin üstünü xırçıldayan
quru qırov basmışdı. Səma ağzı üstə çevrilmş mavi metaldan olan fincana bənzəyirdi.
Sakit gölün sahillərindəki qamışlığın ətrafını nazik buz qatları örtmüşdü.
Şam meşəsinin kənarında Dorian Hersoginyanın qardaşını, ser Cefri Kloustonu gördü;
Klouston tüfəngindən iki boş patron çıxarırdı. Dorian ikitəkərli arabadan tullanıb düşəndə
ekipaj xidmətçisinə atı evə aparmağı əmr etdi, özü isə kolluqların və ayıdöşəyi
pöhrəliklərinin arasıyla qonağına sarı getdi. Kloustona çatan kimi:
–Hə, Cefri, yaxşı ov eləyə bildiniz?- deyə soruşdu.
–Bir o qədər yox, Dorian. Görünür, quşların çoxu uçub gedib açıqlığa. Məncə, lançdan
sonra gəlsək yaxşıdı, həm də yerimizi dəyişərik. Bəlkə oralarda bəxtimiz gətirə...
Dorian onunla bərabər addımlayırdı; meşənin canlı ətri, onun yaşıllıqları arasından bərq
vuran günəşin qızılı və qırmızı zolaqları ağac gövdələrinin üzərinə düşür, hərdənbir
meşədən eşidilən sürəkçilərin boğuq qışqırtıları və tüfəng çaxmaqlarının iti şaqqıltıları
eşidilirdi; bir sözlə, hər şey onu vəcdə gətirir, fərəhləndirir və qəlbini ecazkar azadlıq
duyğuları ilə doldururdu. Bu dəqiqələrdə onun bütün ruhunu qayğısız səadət və sevinc
duyğuları bürümüşdü.
Qəflətən təxminən iyirmi yard aralıda ot basmış köhnə təpəciyin dalından bir dovşan
qaçdı; dovşan uzun qara qulaqlarını şəkləyib, arxa ayaqlarını uzadaraq qızılağac
cəngəlliyinə tərəf güllə kimi götürüldü. Ser Cefri dərhal çiynindən asdığı tüfəngini
götürdü, onu dovşana sarı tuşladı. Heyvanın heyrətedici ürkək hərəkətləri Dorianı məftun
etdi və o, dərhal qışqırdı:
–Cefri, onu vurmayın! Qoy yaşasın!
–Noolub, Dorian, bu nə deməkdi?- deyə Cefri güldü və dovşan cəngəlliyə girən anda o,
güllə atdı. Bir anda iki tükürpədici səs gəldi - yaralanmış dovşanın və bir də güclü
ağrıdan inildəyən insanın səsi.
–Aman allah! Mən deyəsən sürəkçini vurdum! - ser Cefri ufuldadı, sonra: - Bu eşşəyin
orda nə ölümü var?! Hey, güllə atmayın! Adam yaralanıb! - deyə öz nişançılarına üzünü
tutub əlavə etdi.
Baş nişançı əlində dəyənək qaça-qaça yaxınlaşdı, ucadan soruşdu:
–Hardadı, ser? O, hardadı?
Bütün zonada güllə səsləri dərhal kəsildi.
–Ordadı, - deyə ser Cefri acıqlı-acıqlı cəngəlliyə tərəf tələsdi.- Adamlarınızı niyə buralara
soxursunuz, hə? Mənim bütün ovumu zəhrimara döndərdiniz!
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Dorian gördü ki, hər ikisi budaqları əyə-əyə qamışlığın içinə girdi. Bir azdan gün işığının
düşdüyü meşə kənarında onların insan cəsədini necə daşıdığını gördü. Dorian dəhşət
içində üzünü çevirdi. Ona elə gəldi ki, bədbəxtlik onu hər yerdə təqib edir. O, ser
Cefrinin nişançıdan adamın ölüb-ölmədiyini soruşduğunu eşitdi. Nişançı cavab verdi ki,
adam ölüb. Meşə birdən-birə canlandı, adamlar tökülüşdülər, ayaq səsləri gurlaşdı, hayküy qopdu. Sinəsi qırmızı iri bir qırqovul qanadlarını pırıldadaraq ağacların yuxarı
budaqlarının arasıyla uçub getdi.
Bu ağrılı dəqiqələr Doriana bitməyən əzablı saatlar kimi görünürdü və elə içindəki bu
ağır yükü çəkərkən birdən kimsə əlini onun çiyninə qoydu. Hövlnak dönüb qarşısında
Lord Henrini gördü.
–Dorian, - Lord Henri dedi,- Yaxşısı budur onlara deyim ki, bu gün ovu dayandırsınlar;
belə vəziyyətdə ovu davam etmək yaramaz.
–Kaş bu ovu birdəfəlik qadağan edəydilər!- Dorian acı-acı dedi.- Bu çox amansız və
murdar əyləncədir! O adam öl...?
Dorian sözünü axıradək deyə bilmədi.
–Hə, öldü...- deyə Lord Henri tamamladı.- Güllə onun sinəsini deşik-deşik edib. Görünür,
o, elə yerindəcə keçinib. Gəlin, Dorian, gəlin gedək evə...
Onlar əsas xiyabanla dinib-danışmadan təxminən əlli yard getdilər. Nəhayət, Dorian Lord
Henriyə dönüb ağır yük götürmüş adamlar kimi dedi:
–Bu çox pis əlamətdi, Harri, çox pis!
–Nə demək istəyirsiniz?- Lord Henri soruşdu, sonra dərhal özü də cavab verdi:- Hə, bu
bədbəxt hadisəni deyirsiniz... Əzizim, neyləmək olar? O adamın öz səhvi idi... Güllənin
qabağına niyə çıxırdı axı? Bir də axı, bizdə nə günah var? Əlbəttə, Cefri üçün olduqca
xoşagəlməz bir hadisə oldu; sürəkçiləri belə dəlmə-deşik eləmək də düzgün deyil.
Adamlar nə düşünər? Deyərlər ki, Cefri yaxşı ovçu deyil. Axı o, sərrast ovçudur?! Nə
isə... Gəlin bu barədə bir daha danışmayaq...
Dorian başını buladı, dedi:
–Yox, Harri, ürəyimə damıb ki, bu çox bəd əlamətdir. Nəsə, elə bilirəm dəhşətli bir şey
olacaq. Ola bilsin ki, mənim başıma gəlsin...
Lord Henri güldü.
–Dünyada ən dəhşətli şey darıxmaqdır, - dedi.- Bax bu, Dorian, elə yeganə bağışlanmaz
günahdır. Lakin bizi belə bir təhlükə gözləmir, əlbəttə, əgər bizim dostlarımız nahar vaxtı
o bədbəxt hadisə barədə danışmasalar... Gərək onlara xəbərdarlıq edək ki, bu mövzu
qadağandır... O ki qaldı əlamətə, deyim ki, heç bir əlamət-filan olmur, cəfəngiyyatdır bu!
Tale bizə müjdəçilər, ya da xəbərçilər göndərmir! Tale kifayət qədər müdrik və ya kifayət
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qədər amansızdır bu sarıdan! Bundan əlavə, Dorian, deyin görüm, sizi axı nə narahat edir,
sizə nə ola bilər? Sizin hər şeyiniz, insanın arzuladığı nə varsa, hə şeyiniz var. Hamı sizə
həsəd aparır, hər kəs sizin yerinizə olmaq istərdi...
–Harri, mənsə öz yerimi hər hansı birinə verməyə sevinərdim. Gülməyin, Harri, düz
deyirəm. Bayaq ölən bədbəxt kəndli məndən daha xoşbəxtdir. Ölüm qorxulu deyil ki!
Ölümün yaxınlaşması dəhşətdir. Mənə elə gəlir ki, ölümün mənfur qanadları artıq mənim
başımın üzərində qara boğanaq kimi yellənir. Ah, ilahi! Məgər görmürsüz ki, orda,
ağacların dalında hansısa adam gizlənib, məni güdür, məni gözləyir?
Lord Henri Dorianın titrəyən əlcəkli əlinin tuşlandığı istiqamətə baxdı və gülə-gülə dedi:
–Hə, görürəm. Bağbanı görürəm, sizi gözləyir. Məncə, o, sizdən soruşacaq ki, bu gün
stola hansı çiçəklərdən dərib qoysun. Əzizim, sizin əsəbləriniz yaman gərilib! Şəhərə
qayıdanda mütləq gəlin gedək sizi öz həkimimə göstərim!
Dorian bağbanın onlara yaxınlaşdığını görən kimi rahatca nəfəs aldı. Bağban şlyapasını
azca qaldırıb sıxıla-sıxıla Lord Henriyə təzim etdi, salamlaşdı və cibindən bir məktub
çıxarıb öz sahibinə uzatdı.
–Hersoginya həzrətləri dedi ki, cavab üçün gözləyim, - deyə bağban pıçıldadı.
Dorian məktubu cibinə qoyub soyuqqanlı tərzdə dedi:
–Hersoginya həzrətlərinə deyin ki, mən indi gəlirəm...
Bağban cəld dönüb tələsik malikanəyə tərəf üz qoydu.
–Bu qadınlar riskli şeylər etməyi necə də sevirlər!- Lord Henri gülə-gülə dedi -Onlardakı bu keyfiyəti çox xoşlayıram. Qadın dünyada hər kəslə eşqbazlıq etməyə
hazırdır, ta o vaxta qədər ki, camaat duyuq düşsün.
–Harri, siz də riskli şeylər danışmağı xoşlayırsız! Bu məsələdə isə çox səhv edirsiz!
Hersoginya mənim çox xoşuma gəlir, amma mən onu sevmirəm!
–O isə sizi çox sevir, amma deyim ki, sizdən heç də çox xoşu gəlmir. Buna görə də
sizdən yaxşı cütlük çıxar...
–Siz dedi-qodu yaradırsız, Harri! Özü də bu dedi-qodunun heç bir əsası yoxdur!
–Hər bir qeybətin, dedi-qodunun əsasını əxlaqsızlığa inam təşkil edir,- deyə Lord Henri
siqaret yandırdı.
–Harri, siz bəlağətli sözlər naminə hər kəsi qurban verərsiniz!
–İnsanlar özləri qurbangaha çıxırlar ki, özlərini qurban versinlər.
–Kaş mən də sevə biləydim!- Dorian dərindən ah çəkdi, - lakin mənə elə gəlir ki, mən
artıq bu qabiliyyətimi itirmişəm, istək və arzularımı tamam yaddan çıxarmışam. Mən
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
181

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

həmişə həddən artıq özüm barədə düşünmüşəm. Mənim şəxsiyyətim artıq özümə yük
olub. Mən qaçıb gizlənmək istəyirəm, hər şeyi unutmaq, hər kəsdən qaçmaq istəyirəm.
Bura gəlməyim də lap axmaqlıq idi. Fikrim var ki, Harveyə teleqram göndərim, qoy
yaxtanı hazırlasın; yaxtada adam özünü təhlükəsiz hiss edir.
–Nədən qorunursuz, Dorian? Sizə nəsə bədbəxtlik üz verib, nəsə olub? Niyə susursunuz?
Bilirsiz ki, mən həmişə sizə kömək etməyə hazıram...
–Harri, mən sizə deyə bilmərəm; görünür, bütün bunlar mənim fantaziyamdır. Bayaqkı
bədbəxt hadisə mənə pis təsir etdi, əhvalımı korladı. Hiss edirəm ki, mənim də başıma
belə bir iş gələ bilər...
–Boşlayın! Bu bir cəfəngiyyatdır!
–Bəlkə də düz deyirsiz! Amma bu hiss məni tərk etmir. Özümlə bacara bilmirəm. Ah,
budur, Hersoginya! Əsl Artemisdir, ingilis donunda! Biz qayıtdıq, Hersoginya!
–Mister Qrey, mən artıq hər şeyi bilirəm,- Hersoginya dedi.- Yazıq Cefri, dilxor olub!
Özü də deyirlər, siz ondan xahiş etmisiz ki, dovşana güllə atmasın! Təsadüfə bax e! Çox
qəribədir!
–Hə, çox qəribədir! Heç özüm də bilmirəm necə oldu ki, dedim, dovşanı vurmayın. Bəlkə
də sadəcə şıltaqlıq idi. Dovşan elə sevimli görünürdü ki... Amma çox nahaq sizə o adam
barədə deyiblər. Dəhşətli hadisə idi...
–Acınacaqlı hadisədir, - Lord Henri düzəliş etdi,- bunun heç psixoloji dəyəri yoxdu,
maraqlı da deyil. Əgər Cefri onu bilərəkdən öldürsəydi, onda ayrı cür olardı! Hadisə son
dərəcə maraq kəsb edərdi! O zaman mən əsl qatillə böyük məmnuniyyətlə tanış olmaq
istərdim!
–Harri, siz necə dəhşətli adamsız!- Hersoginya bağırdı.- Elə deyil, Mister Qrey? Harri,
ah, Mister Qrey yenə də naxoşlayıb deyəsən. Yıxılmaq istəyir...
Dorian güclə özünü saxladı və gülümsündü.
–Boş seydi, Hersoginya, mənim sinirlərim yaman pozulub. Vəssalam. Görünür, bu gün
çox gəzdim. Harri yenə nə dedi, eşitmədim. Pis söz danışdı? Sonra mənə deyərsiz. İndi
məni bağışlayın, gedim bir az uzanım.
Onlar gəzə-gəzə şüşəbənddən meydançaya çıxan enli pilləkənin yanına gəlib çatdılar.
Dorian şüşə qapını açıb içəri girəndən sonra Lord Henri Hersoginyaya dönüb yuxulu
gözlərini qadına dikdi, soruşdu:
–Siz ona bərk vurulmusuz?
Hersoginya bir qədər susdu, sonra gözlərini uzaqlara, mənzərəli yerlərə zilləyib cavab
verdi:
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–Bunu özüm də bilmək istərdim...
Lord Henri başını buladı.
–Bilmək sevgini öldürə bilər. Bizi valeh edən yalnız qeyri-müəyyənlikdir. Dumanda
şeylər qeyri-adi görünür.
–Axı dumanda yolunu aza bilərsən.
–Ah, əzizim Qladis, bütün yolların sonu eyni nöqtəyə dirənir.
–O nədir elə?
–Ümidsizlik. Hər şeyin sonu məyusluqur.
–Mənim həyat yolum da ümidsiliklə başlayıb,- Hersoginya ah çəkdi.
–O sizə Hersoq tacının içində gəlib.
–Mən bu çiyələk yarpaqlarından bezmişəm.
–Onlar sizə yaraşır.
–Mən bu gül ləçəklərini yalnız camaat arasına çıxanda taxıram.
–Baxın, sonra onlar üçün darıxacaqsınız.
–Özümdə saxlayacam hamısını...
–Monmauntun qulağına çata bilər...
–Qocalar qulaqdan bir az o məsələ...
–Doğrudanmı o, heç vaxt sizi qısqanmır?- Lord Henri təəccübləndi.
–Yox! Kaş bircə dəfə qısqanaydı!
Henri ətrafa göz gəzdirdi, sanki nəsə arayırdı.
–Nə axtarırsız?- Hersoginya soruşdu.
–Folqanızdakı düyməni salıb itirmisiniz.
Hersoginya qəhqəhə çəkdi.
–Axı maska hələ üzümdən düşməyib.
–O sizin gözlərinizi daha da sevimli edir, - Lord Henri cavab verdi.
Qadın yenə güldü. Onun dodaqları arasından görünən dişləri qırmızı meyvənin içindəki
ağ tumları xatırladırdı.
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Dorian Qrey öz otağında divanda uzanmışdı; onun bütün əzələləri qorxudan titrəyirdi.
Həyat birdən-birə onun üçün dözülməz yük olmuşdu. Bədbəxt sürəkçinin dəhşətli ölümü,
onun meşədə vəhşi heyvan kimi güllələnməsi Doriana öz həyatının sonu kimi görünürdü.
O, Lord Henrinin bayaqkı həyasız zarafatlarını da hissiz-duyğusuz udmuşdu.
Saat beşdə zəngi basıb xidmətçini yanına çağırdı və ona tapşırdı ki, axşam sürət qatarı ilə
şəhərə yollanacaq, şeylərini qablaşdırsın, doqquzun yarısına isə araba hazır olsun. O, qəti
qərara gəldi ki, bir daha Selbidə bircə gecə belə qalmasın; bura kabus yuvasıdır, burda
ölüm hətta gün işığında belə adamın başı üzərində dolaşır, meşədəki otların üstünə isə
qan ləkələri düşüb.
O, Lord Henriyə məktub yazdı; məktubda deyirdi ki, o şəhərə, həkimlə məsləhətləşməyə
gedir; Henridən xahiş edirdi ki, onun əvəzindən qonaqlarını əyləndirsin. O, məktubu
qurtaranda qapı döyüldü, xidmətçi girib dedi ki, Dorianın baş sürəkçisi gəlib, onu görmək
istəyir. Dorian dodaqlarını dişlədi, bir anlıq tərəddüd edəndən sonra qaşqabağını töküb
dedi:
–Qoy gəlsin!
Baş sürəkçi içəri girən kimi Dorian yeşikdən çek kitabçasını çıxarıb qənşərinə qoydu və
qələmi götürərək dedi:
–Yəqin siz bu gün səhərki o bədbəxt hadisəyə görə gəlmisiz?
–Elədir ki var, ser!
–O yazıq evli idi? Onun ailəsi varmı?- deyə Dorian ehtiyatla soruşdu.- Varsa, onda mən
onları darda qoymaram, ehtiyaclarını ödəyərəm, onlara pul göndərərəm. Sizcə nə qədər
lazımdır?
–Ser, biz bilmirik o adam kimdir. Elə buna görə də cürət edib sizi narahat etdim.
–Bilmirsiz?- Dorian narahat-narahat təzədən soruşdu.- Necə yəni? Məgər o, sizin
adamlardan deyil?

–Xeyr, ser. Mən onu heç vaxt görməmişəm, tanımıram da. Əyin-başından görünür ki,
dənizçidir.
Qələm əlindən düşdü. Qəflətən quruyub qaldı, elə bil ürəyi dayandı.
–Dənizçidir?- yenə soruşdu.- Deyirsiz dənizçidir, hə?
–Bəli, ser. Üz-gözündən, əyin-başından da bilinir. Qollarının hər ikisi tatuirovka ilə
doludur.
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–Üstündən bir şey tapılıb?- deyə Dorian sürəkçiyə tərəf əyilib gözlərini bərəltdi.- Sənədifilanı, adı, famili varmı?
–Xeyr, ser! Bir az pul, bir də altı patronlu tapança vardı üstündə... Adı-zadı yoxdu.
Görünür, sadə ailədən çıxıb, amma abırlı adama oxşayırdı... Bizə elə gəlir ki, dənizçidir...
Dorian sıçradı. Canında dəhşətli bir ovuntu hissi duydu.
–Meyit hardadı?- deyə qışqırdı.- Cəld olun! Mən onu görməliyəm!
–Onu tövləyə qoymuşuq, ser! Camaat cənazəni evində saxlamaq istəmir. Deyirlər, cənazə
bədbəxtlik rəmzidir.
–Fermada, tövlədə deyirsiz? Tez gedin oraya, məni gözləyin, gəlirəm! Mehtərlərdən
birinə deyin mənə at gətirsin...Ya da... yox... Mən özüm gedərəm tövləyə... Belə daha tez
olar.
Heç on beş dəqiqə keçmədi ki, Dorian Qrey uzun xiyaban boyu bacardığı qədər sürətlə at
çapırdı. Ağaclar bir-bir arxada qalır, ürkək kölgələr yol boyu bir-birlərinə sarılırdılar.
Birdən at gözlənilmədən yana çevrildi, tanış ağ hasara sarı döndü; az qala yəhər qarışıq
Dorianı tullayacaqdı belindən. O, atın boynunu qamçıladı, heyvan elə bil ox kimi
yayından çıxdı və havanı yara-yara irəli götürüldü. Atın ayaqları altındakı çınqıllar ətrafa
uçurdu.
Nəhayət, o, fermaya çatdı. Həyətdə iki nəfər veyllənirdi; Dorian atdan düşüb yüyəni
onlardan birinə verdi. Lap axırıncı tövlədən işıq gəlirdi. Elə bil ürəyinə damdı ki, cənazə
də ordadı. Tələsik həmin tövləyə sarı yeridi, qapı sürgüsünü itələdi; lakin içəri girmədi,
bir anlıq tərəddüd etdi; fikirləşdi ki, bax o, bu dəqiqə elə bir kəşf edəcək ki, bu, ya ona
əbədi dinclik gətirəcək, ya da elə ömrünün axırınadək ona iztirab verəcəkdir. Qapı
cırıldadı və o, içəri girdi.
Meyit tövlənin uzaq küncündə uzadılmışdı, onu kisəyə qoymuşdular; əynində yöndəmsiz
köynək və mavi şalvar vardı. Üzünü alabəzək çit dəsmalla örtmüşdülər. Yanında
butulkanın ağzına taxılmış yoğun şam yanırdı. Dorian qorxudan əsdi və ona elə gəldi ki,
dəsmalı meyitin üzündən götürməyə cəsarəti çatmayacaq; tövlədə işləyən fəhlələrdən
birini çağırdı, dedi:
–Dəsmalı onun üzündən götürün, meyitə baxmaq istəyirəm!
Ferma işçisi dəsmalı götürəndən sonra Dorian bir qədər də yaxına gəldi və onun
dodaqları sevincdən aralandı. Bu, meşədə güllə ilə öldürülən adam idi, Ceyms Veyn idi!
O, beləcə bir neçə dəqiqə durub sakitcə meyitə baxdı; Dorian evə qayıdıb gələndə gözləri
yaşla doluydu; o, sevincindən ağlayırdı; sağ qaldığı üçün ağlayırdı!
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On doqquzuncu fəsil

–Siz niyə mənə sübut eləməyə çalışırsınız ki, özünüzü yaxşı hiss etməyə başlayırsınız,
hə?- deyə Lord Henri ağ barmaqlarını qızılgül suyu ilə dolu fincanın içinə salaraq səsini
ucaltdı.- Siz tamam yaxşısınız. And için ki, dəyişməyəcəksiniz, belə də qalacaqsınız.
Dorian Qrey başını buladı.
–Yox, Harri,- dedi.- Mən çox ağır günahlar etmişəm həyatda. Bundan sonra bircə günah
belə işlətməyəcəm! Dünəndən artıq xeyirxah işlərə başlamışam.
–Dünən harda idiniz ki?
–Kənddə idim. Tək getdim və orada kiçik bir karvansarada qaldım. Yalqız qaldım.
–Əzizim, kənddə hər kəs xeyirxah ola bilər, - deyə Lord Henri gülümsədi.- Orda heç bir
günah, şirnikləndirici, ya da azdırıcı bir şey yoxdur. Elə buna görə də kənddə yaşayan
adamlar sivilizasiyadan tamam uzaq olurlar. Mədəniyyət isə elə şeydir ki, ona qovuşmaq
hələm-hələm asan deyil. Ona qovuşmaq üçün iki yol var: ya mədəni olmalısan, ya da
əxlaqsız! Kənd adamlarının isə bu iki yoldan heç birinə çıxışı yoxdu. Bax buna görə də
onlar mömin olub xeyirxahlıq durğunluğunda batıblar.
–Mədəniyyət və əxlaqsızlıq!- Dorian təkrar etdi.- Mən bunların hər ikisi ilə bağlı
adamam; indi mənə çox dəhşətli gəlir ki, bunların ikisi də üst-üstə düşə bilər, ikisi də
birləşə bilər. Bu barədə düşünmək qorxuludur. Yox, Harri, mən başqa adam olmaq
istəyirəm. İndi mənim tamam yeni bir idealım var. Düşünürəm ki, mən artıq dəyişirəm.
–Axı siz mənə demədiniz, dünən hansı xeyirxah iş görmüsüz? Ya da səhv etmirəmsə
dediniz, bir neçə xeyirxah iş görmüsüz?- deyə Lord Henri öz boşqabına təmizlənmiş
qırmızı çiyələk qoyub üstünə şəkər tozu səpdi.
–Mən sizə deyərəm, Harri. Amma sizdən başqa heç kəsə deyə bilmərəm. Mən bir nəfəri
bağışladım. Bəlkə də bu kiməsə mənasız görünə bilər, amma siz məni başa düşərsiniz.
Bağışladığım adam qadındır; o da Sibil Veyn kimi çox gözəl və cazibədar idi. O mənə
Sibili xatırladırdı və bəlkə elə buna görə də ilk baxışdan məni özünə cəlb etdi. Siz Sibili
xatırlayırsınızmı? Ah, üstündən neçə illər keçib! Nə isə... O qadın, Hetti, əlbəttə, bizim
təbəqədən deyil. O, adi bir kəndli qızı idi. Lakin mən həqiqətən ona vurulmuşdum. Və
mən əmin idim ki, bu sevgidir! Bütün gözəl may ayı ərzində mən həftədə iki-üç dəfə
qızın yanına gedirdim. Dünən bağda ona rast gəldim. Alma ağaclarının çiçəkləri onun
saçlarına tökülmüşdü və o, gülürdü. Biz bu gün səhər sübh çıxıb getməli idik. Lakin
qəflətən mən qərara gəldim ki, o qızı necə varsa, təmiz, pak, məsum gördüyüm
vaxtlardakı kimi saxlayım, elə beləcə də qalsın burda, onu heç yerə aparmayım.
–Dorian, belə görürəm bu təzə duyğu, ehtiras sizi çox məmnun edib, - deyə Lord Henri
onun sözünü kəsdi.- Lakin sizin gələcək dinc həyatınızı əvəzinizə mən tamamlaya
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bilərəm. Siz o qıza yaxşı məsləhət vermisiniz və onun qəlbini sındırmısınız.. Bu sizin
mürvətli həyatınızın başlanğıcı olub.
–Harri, siz nə yaman insafsız adamsız! Siz gərək belə sözləri dilinizə gətirməyəsiniz!
Hettinin qəlbi sınmayıb. Əlbəttə, o, ağladı, göz yaşı tökdü. Amma axı o, bakirə qaldı,
mən onun namusuna toxunmadım! O Perdita kimi yaşaya bilər, əzilmiş qızılgül
bağçasında qalıb yaşaya bilər.
–Deyirsiz, o vəfasız Florizel üçün göz yaşı töksün, hə?- Lord Henri kresloya yayılaraq
gülə-gülə dedi. - Əzizim, Dorian, sizdə hələ də uşaq sadəlövhlüyü var! Siz elə bilirsiz bu
qız öz təbəqəsindən olan ürəyi istədiyi adamla innən belə sevişə biləcək? Onu çox kobud
arabaçıya, ya da kəndçi bir adama ərə verəcəklər. Lakin sizinlə tanışlıq və o qızın sizi
sevməsi öz işini gördü; o öz ərinə nifrət bəsləyəcək və özünü daim bədbəxt qadın kimi
hiss edəcək. Əxlaqi baxımdan deyə bilmərəm ki, bu, sizin böyük fədakarlığınızdır. Hətta
başlanğıc üçün bu çox bəsitdir. Bundan başqa, siz necə biləcəksiniz ki, indi Hetti nə edir,
bəlkə elə o, Ofeliya kimi gölməçələrdə üzür, ətrafında da gözəl su zanbaqları, hə?
–Harri, bəsdirin, mən daha dözə bilmirəm! Siz hər şeyə lağ edirsiz, sonra da özünüzdən
ən dəhşətli faciə qondarırsız! Sizə hər şeyi danışdığıma peşmanam. Nə deyirsiniz-deyin,
onu bilirəm ki, mən düz hərəkət etmişəm. Bunu cəsarətlə deyirəm. Yazıq Hetti! Bu gün
səhər fermanın yanından atla çapıb gedəndə mən onun pəncərədən boylanıb baxan
çöhrəsini gördüm, yasəmən kimiydi, ağappağ. Gəlin bu barədə bir də danışmayaq. Və
məni də inandırmağa çalışmayın ki, ömrümdə elədiyim ilk yaxşı addım, fədakarlıq və
xeyirxah bir iş, əslində, cinayətdir. Mən yaxşı adam olmaq istəyirəm... Nə isə, bu barədə
qurtaraq. Mənə özünüz barədə danışın. Şəhərdə nə var, nə yox? Nə danışırlar? Çoxdandı
kluba getmirəm...
–Camaat hələ də yazıq Bazilin yoxa çıxmasından danışır!
–Mənsə elə bilirdim, onlar artıq bu barədə danışmaqdan usanıblar,-deyə Dorian özünə
şərab süzə-süzə qaşlarını çataraq bic-bic Henriyə baxdı.
–Nə danışırsız, əzizim! Bu barədə sadəcə ay yarımdı danışırlar; amma bilirsən ki, bizim
təbəqədən olan insanlar adətən bir mövzu barədə üç ay danışırlar. Onların ağlı elə yalnız
belə-belə şeylərə çatır. Əlbəttə, bu mövsümdə bəxtləri daha çox gətirib; danışmağa
mövzuları çoxalıb- mənim boşanmağım, Alan Kəmpbellin intihar etməsi. İndi də Bazilin
müəmmalı yoxa çıxması. Skotlənd Yardda təkidlə bildirirlər ki, noyabrın doqquzu gecə
qatarı ilə Parisə gedən boz paltolu adam Bazil imiş; amma Fransa polisləri xəbər veriblər
ki, Bazil adlı adam Parisə gəlməyib. Yəqin bir-iki həftədən sonra xəbər tutarıq ki, Bazili
San-Fransiskoda görüblər. Deyilənə görə, qəşəng şəhərdir San-Fransisko; amma bunu da
deyirlər ki, San-Fransiskoda o biri dünyanın əlamətləri var...
–Sizcə, Bazilə noolub?- deyə Dorian soruşdu və şərab dolu stəkanını qaldırıb işığa tutdu,
sonra bu mövzuda belə təmkin nümayiş etdirməsinə özü də mat qaldı.
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–Bilmirəm, deyə bilmərəm. Bazil təcrid olunmağı seçibsə, bu, onun öz işidir. Əgər o,
ölübsə, onda onun haqqında düşünmək belə istəmirəm. Ölüm yeganə şeydir ki, mən o
barədə düşünəndə qorxuram; mən ölümə nifrət edirəm.
–Nə üçün axı?- deyə Dorian tənbəlcəsinə soruşdu.
–Ona görə ki, - deyə Lord Henri sirkə flakonunu burnuna aparıb iylədi, sonra davam
etməyə başladı, - bizim zəmanda insan ölümdən başqa hər şeyə dözə bilər. Ölüm və
bayağılıq! Bax bu iki seydi on doqquzuncu əsrin adamına anlaşılmaz və izahsız görünən.
Gəl gedək kofemizi musiqi zalında içək, Dorian! Şopendən bir şey çalın mənim üçün!
Mənim arvadımın qoşulub qaçdığı adam da Şopendən yaxşı şeylər çalırdı. Zavallı
Viktoriya! Mən onu çox sevirdim, onsuz ev boş görünür. Əlbəttə, ailə həyatı yalnız
vərdişdir, çox pis bir vərdişdir! Lakin insan ən pis vərdişindən belə çətinliklə ayrılır.
Daha doğrusu, ən pis vərdişdən əl çəkmək daha çətindir. Onlar insan şəxsiyyətinin ən
mühüm hissəsidir.
Dorian heç nə demədi və durub sakitcə o biri otağa keçdi, piano arxasında oturub
barmaqları ilə onun ağ və qara dilləri üzərində gəzişməyə başladı. Kofe içəri veriləndə o,
dayandı və Lord Henridən soruşdu:
–Harri, sizcə Bazili öldürə bilərlər? Bu heç ağlınıza gəlirmi?
Lord Henri əsnədi, dedi:
–Bazil tanınmış adam idi, həmişə də Voterberi saatı taxırdı, ucuzvarı bir saat idi. Onu nə
üçün öldürsünlər ki? Siz deyən ağıllı adam da deyildi ki, düşmənləri çox olsun. Əlbəttə,
o, çox istedadlı rəssamdır, lakin Velaskesi çəkə bilən böyük rəssam, kütün birisi,
darıxdırıcı adam da ola bilər. Bazil doğrudan da cansıxıcı adam idi. O, cəmi bir dəfə
mənim marağıma səbəb olub, bu da çox illər bundan qabaq. O zaman Bazil mənə etiraf
etdi ki, o, sizi çox sevir, siz onun ilham pərisisiniz, siz onun yaradıcılığına stimul
verirsiniz.
–Mən Bazili çox sevirdim, - Dorian kədərlə bildirdi.- Deməli, heç kimin ağlına gəlmir ki,
onu öldürüblər?
–Bəzi qəzetlərdə bu versiya yazılıb. Mən isə buna inanmıram. Parisdə, əlbəttə, şübhəli
yerlər var, amma Bazil elə yerlərə gedən adam deyil. Onda öyrənmək həvəsi, demək olar
ki, yoxdur; bu, onun əsas çatışmayan cəhətidir.
–Harri, desəm ki, Bazili mən öldürmüşəm, nə deyərdiniz, hə?- Dorian bu sözləri
deyərkən gözlərini Lord Henriyə zillədi.
–Deyərdim ki, əziz dostum, siz özgə rolunda çıxış etməyə çalışırsınız...o xarakter sizə
münasib deyil. Bütün cinayətlər qeyri-əxlaqidir, bütün əxlaqsızlıqlar da cinayətdir. Siz,
Dorian, cinayət törədə bilməzsiniz, buna heç qabiliyyətiniz də yoxdu. Bağışlayın ki, belə
bir qənaətlə sizin mənliyinizə toxundum, amma sizi əmin edirəm ki, bu bir həqiqətdir
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deyirəm. Cinayətkarlar hər zaman aşağı təbəqənin adamları olurlar, mən onları da heç
mühakimə etmirəm. Mənə elə gəlir ki, onlar üçün cinayət nədirsə, bizim üçün də
incəsənət elədir. Yəni sadəcə olaraq, həm cinayət, həm də incəsənət bir vasitədir, güclü
hiss və duyğular bəxş edən vasitə!
–Güclü hiss və duyğular bəxş edən vasitə? Deməli, sizin sözünüzdən belə çıxır ki, insan
bir dəfə cinayət etdisə, ikinci dəfə də etməyə qadirdir? Boş şeydir, Harri!
–Oh! Kimsə bir şeyi tez-tez edirsə, deməli, ondan ləzzət alır...- deyə Lord Henri güldü.Bu da həyatın ən vacib sirlərindən biridir. Bununla belə, qətli həmişə səhv bir addım
hesab edirəm. Nahardan sonra insanlarla danışa bilmədiyin şeyləri heç vaxt eləmək lazım
deyil! Nə isə, gəlin zavallı Bazil söhbətini bitirək. İnanmaq istərdim ki, onun sonu sizin
güman etdiyiniz kimi çox romantik olsun. Lakin hər halda, mən buna inanmıram. Bəlkə
də o, omnibusdan Sena çayına düşüb və konduktor da bunu camaatdan gizlədib ki,
başağrısı olmasın. Hə, düşünürəm ki, elə belə də olub. İndi Allah bilir o, Senanın lilli,
yaşıl sularının dibində uzanıb, üstündən ağır yük gəmiləri keçir, saçlarına da uzun
yosunlar ilişib. Bilirsiz, Dorian, onun təsviri incəsənətdə bundan sonra nəsə yaratmasına
inanmıram. Son on ildə onun yaratdığı əsərlər çox zəif idi...
Dorian cavab vermək əvəzinə ah çəkdi; Lord Henri durub otağın o biri küncünə sarı
yeridi və orada bambuk şüvülünün üstündə oturan nadir Yava tutuquşusunu tumarlamağa
başladı. Onun barmaqları bu boz qanadlı, çəhrayı kəkilli və quyruqlu iri quşun belinə
toxunan kimi ağ pərdəli göz qapaqlarını qara güzgü gözlərinin üstünə salladı və dalaqabağa yellənməyə başladı.
–Hə, belə işlər. Dorian, - deyə Lord Henri dönərək cibindən dəsmal çıxararaq söhbətinə
davam etdi.- Onun şəkilləri demək olar ki, çox zəif idi. Nəsə çatmır onlarda. Görünür,
Bazil öz idealını itrib. Siz onunla yaxından dostluq edən dövrdə o, böyük rəssam idi.
Sonra bu dövr bitdi. Siz nə üçün aralandınız? Yəqin o, sizi boğaza yığdı, hə? Əgər belə
olubsa, Bazil bunu heç vaxt bağışlamazdı; çünki bütün darıxdırıcı adamlar belədir. Yeri
gəlmişkən, onun çəkdiyi o gözəl portret nooldu? Sizin portreti deyirəm! Bazil o şəkli
çəkib qurtarandan bəri onu bir dəfə də görməmişəm. Oh! Yadıma gəlir, bir neçə il
bundan qabaq siz mənə demişdiniz ki, onu Selbiyə göndərmisiniz, nəsə o şəkil ya yolda
itib, ya da nəsə onu oğurlayıblar?.. belə bir şey eşitmişdim sizdən... Tapılmadı, hə?
Heyif! Bax, əsl şedevr o portret idi! Yadıma gəlir ki, mən onu almaq istəyirdim. Heyif, o
vaxt onu almadım. Gərək alaydım! Bu əsər Bazilin şah əsəriydi. O bu əsəri
yaradıcılığının çiçəkləndiyi bir dövrdə yaratmışdı. O vaxtdan bəri onun çəkdiyi şəkillər
bir elə marağa səbəb olmayıb; o da ingilis təsviri sənət nümayəndələri kimi qarışıq
şəkillər çəkir, yəni xoş niyyətlə pis işin qarışığından yaranan sənət nümunələri. Portretin
itkin düşməsi barədə siz qəzetə elan vermisiniz? Gərək verəydiniz...
–Bilmirəm, yadımda deyil, Harri,- deyə Dorian cavab verdi.- Deyəsən, vermişdim.
Amma düzünü deyim, mənim o portretdən heç xoşum gəlmirdi. Ona görə nə qədər
pozada oturdum, təəssüf edirəm. Bu barədə xatırlamaq belə istəmirəm. Bilmirəm, bu
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söhbət niyə ortaya çıxdı?! Bilirsiz, Harri, mən portretə baxanda həmişə hansısa pyesdəki
misralar yadıma düşürdü; deyəsən, "Hamlet"dən idi... Nəsə... necəydi o... hə...hə...
"Kədərin rəngi kimi, O surət də donuqdur... qəlbsizdir... Qəlbsiz sifət, kədərin rəngi
kimi... Hə, hə, belə idi, deyəsən, Harri! Bax o portret də mənə bu duyğuları yaşadırdı.
Lord Henri güldü, dedi:
–Əgər insan həyata rəssam kimi yanaşsa, onun beyni olar onun qəlbi.
Dorian Qrey başını bulayıb pianoda yüngül bir akkord vurdu.
–Kədərin şəkli kimi, qəlbsiz sifət kimi, eləmi?
Lord Henri kresloya yayxınıb, yarıqapalı gözlərinin ucuyla ona baxdı, dedi:
–Yeri gəlmişkən, Dorian, insanın ürəyi, qəlbi olmasa, bütün dünyanı qazansa belə, nə
xeyri olacaq? Bunun nə faydası axı? Təsəvvür edin ki, insanın hər şeyi var, amma qəlbi
yoxdur...
Musiqi dərhal kəsildi və Dorian gözlərini bərəldib Lord Henriyə baxdı.
–Bunu məndən niyə soruşursan ki, Harri?
–Əzizim, - deyə Lord Henri qaşlarını təəccüblə çatıb davam etdi,- Çünki düşünürəm ki,
siz mənə cavab verə bilərsiniz. Başqa bir şey yoxdu. Ötən bazar günü mən Parkdan
keçirdim, gördüm ki, Marbl Arkının yanında bir topa adam yığılıb, üst-başlarından cırcındır tökülürdü; onlar hansısa bir küçə moizəçisinə qulaq asırdılar. Mən yaxınlaşıb
ordan ötəndə qəfildən qulağıma onun dediyi sözlər dəydi və moizəçinin sözlərinin
həyəcanı məni doğrusu heyrətləndirdi; Londonda belə küçə səhnələrinə tez-tez rast
gəlmək olar. Təsəvvür edin- çiskinli Bazar günü, makintoşda olan zavallı bir xristian,
müxtəlif ölçülü çətirlər altından görünən saralıb-solmuş sifətlərin əhatəsi, və nəhayət,
havaya yayılan bu heyrətedici sözlər tarixi fəryad kimi adamı təsirləndirir; çox maraqlı və
təsiredici sözlər idi. Mən həmin o peyğəmbərə demək istəyirdim ki, yalnız incəsənətin
qəlbi var, amma insanınkı yoxdur. Lakin qorxdum ki, o məni başa düşməsin.
–Yox, Harri, belə deyil! İnsanın qəlbi var, bu reallıqdır, özü də dəhşətli reallıqdır. Onu
almaq olar, satmaq olar, dəyişmək olar. Onu zəhərləmək, yaxud da xilas etmək olar.
Bizim hər birimizin qəlbi var. Mən bunu bilirəm.
–Siz buna tamamilə əminsiniz, Dorian?
–Tamam əminəm!

–Oh! Bu yəqin xülyadır! Nəyə lap çox inanırsansa, əslində, gerçəklikdə o, yoxdur,
mövcud deyil! İnamın bədbəxt aqibəti, təəssüf ki, belədir! Bizi buna sevgi öyrədir! Vay,
vay, vay, Dorian, sizin necə ciddi və qüssəli simanız var?! Belə ciddi olmayın! Bizim
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zəmanənin belə mövhumatçı olmağı nəyimizə lazımdır axı! Yox, biz daha qəlbin
mövcudluğuna inanmayacağıq! Vəssalam! Mənim üçün bir şey çalın! Lirik bir şey çalın,
və mənə deyin görüm, cavan qalmağınızın sirri nədədir? Necə oldu ki, cavanlığınızı
qoruyub saxlaya bildiniz? Burda bir sirr olamlıdır... Mən sizdən cəmi onca il böyüyəm,
görün nə kökə düşmüşəm? Qırışlar basıb, solub-saralmışam... Siz doğrudan da gözəlsiniz,
Dorian. Necə var elə də qalmısız, bu gecə isə daha füsunkar görünürsüz... Sizi ilk dəfə
gördüyüm gün yadıma düşür, o gün necə də utancaq, məsum, qeyri-adi idiniz! Əlbəttə,
siz dəyişmisiz, amma xarici görkəminiz heç dəyişməyib. Mən sizin sirrinizi öyrənmək
istərdim! Gəncliyimi qaytarmaq üçün mən dünyada nə desəniz edərəm, yalnız
gimnastikadan başqa. Erkən durmaqdan, yaxud sağlam həyat tərzi yaşamaqdan başqa!...
Gənclik! Onunla heç nəyi müqayisə etmək olmaz! "Cahil və təcrübəsiz gənclik" demək
nə qədər axmaqlıqdır! Mən çox böyük hörmətlə o adamların mühakimə və fikirlərinə
qulaq asıram ki, onlar məndən çox-çox cavandırlar. Gənclik bizi ötüb keçib, həyat onlar
üçün ən sehirli və möcüzəli qapılarını açır; yaşlı adamların isə, həmişə əleyhinə
olmuşam. Mən bunu prinsipə görə edirəm. Bax, dünən baş verən hadisə barədə yaşlı
adamlardan fikirlərini soruşsanıs, onlar sizə 1820-ci illərdə hökm sürən və dəbdə olan
mülahizələr söyləyəcək; o zaman kişilər uzun corablar geyir, hər şeyə inanır, demək olar
ki, heç bir şey bilmirdilər. Ah, necə gözəl musiqidir, çalırsız! Yəqin Şopen bunu
Majorkada yazıb, dənizin dalğaları onun villasına çırpılırmış, duzlu çıcrantılar pəncərələri
döyəcləyirmiş. Çox romantikdir! Nə yaxşı ki, bizim tayı-bərabəri olmayan, müstəsna bir
sənət növümüz var! Dayanmayın, çalın! Mənə elə gəlir ki, siz indi cavan Apollosuz,
mənsə sizə qulaq asan Marsiaz... Dorian, mənim də öz dərdlərim var, onları heç sizə də
demirəm. Qocalığın faciəsi onda deyil ki, insan qocalır; faciə bundadır ki, o, qəlbən
cavan qalır... Hərdən özüm də öz səmimiyyətimə heyran qalıram! Ah, Dorian! Siz necə
də xoşbəxtsiniz! Sizin həyatınız necə də gözəldi! Siz hər şeyin dadına baxmısınız! Siz
üzüm şirələrini çıxarıb içmisiniz, üzümləri ağzınızda əzmisiz... Sizdən heç nəyi
gizlətməyiblər! Həyatın hər şeyini siz musiqi kimi qəbul etmisiniz, musiqi kimi! Buna
görə də həyat sizi korlamayıb! Siz elə həmin Doriansınız, eynilə qalmısınız!
–Yox, Harri, mən həminki Dorian deyiləm!
–Siz elə həmin Doriansınız, bunu mən deyirəm! Maraqlıdır, görəsən sizin sonrakı
həyatınız necə olacaq? Amma özünüzü dəyişməklə onu korlamayın! İndi siz mükəmməl
bir adamsınız. Baxın a, yarımçıq adam olmayın! İndi sizi heç nədə məzəmmət etmək
olmaz! Başınızı bulamayın! Siz özünüz də bunu bilirsiz! Özünüzü də aldatmayın, Dorian!
Həyatı istək və niyyətlər idarə etmir! Həyat bizim sinir toxumalarımızdan, bizim
orqanizmimizin xüsusiyyətlərindən, yavaş-yavaş inkişaf edən hüceyrələrimizdən asılıdır;
orda fikir və düşüncələrimiz gizlənir, arzu və istəklərimiz, ehtiraslarımız doğulur.
Məsələn, siz özünüzü güclü adam kimi təsəvvür edir və düşünürsünüz ki, təhlükəsiz
vəziyyətdəsiz; sizə heç bir şey təhlükə yaratmır. Lakin otaqdakı predmetlərin təsadüfi
işıqlandırılması, yaxud səhər səmasının tonu, yaxud da haçansa sizin sevdiyiniz və
xatirələrinizi oyadan bir ətir iyi yadınıza düşəndə, və ya çoxdan unutduğunuz bir şeirin
misrasına kitabda yenidən rast gələndə, yaxud da çoxdan çalmadığınız bir musiqi
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parçası....- bax, bizim həyatımızın axarı bu xırdalıqlardan asılıdır, Dorian! Brauninq
hardasa bu barədə yazır; bizim öz hisslərimiz də bunu təsdiq edir. Məsələn, mən hardasa
bir balaca "ağ yasəmən" ətrinin qoxusunu hiss etdimsə, elə bil həyatımın ən möcüzəli,
heyrətamiz bir ayını təzədən yaşayıram. Ah, kaş sizinlə yerimi dəyişə biləydim! Adamlar
bizim ikimizi də mühakimə ediblər; lakin cəmiyyət həmişə sizə pərəstiş edib. Onlar hər
zaman sizə pərəstiş edəcəklər. Siz bizim əsrimizin axtardığı adamsınız; həm də əsrimiz
sizi tapdığı üçün qorxur. Mən şadam ki, siz heç vaxt heykəl-zad yonub düzəltməmisiniz,
şəkil, portret çəkib - eləməmisiniz, ümumiyyətlə, özünüzdən nəsə bir şey yaratmamısınız.
Sizin sənətiniz Həyat olub. Siz özünüzü musiqiyə həsr etmisiniz. Sizin günləriniz sizin
sonetləriniz olub.
Dorian piano arxasından durub əlini saçında gəzdirdi, bir anlıq sükutdan sonra pıçıltıyla
dedi:
–Elədir, mənim həyatım gözəl keçib; lakin mən bir daha belə yaşamaq istəmirəm. Və
mən bir daha belə bəlağətli nitqlər də eşitmək istəmirəm. Harri, siz mənə belə sözlər də
deməyin! Siz mənim barəmdə çox şeyi bilmirsiniz. Əgər bilsəydiniz, yəqin ki, məndən üz
döndərərdiniz. Gülürsüz, hə? Gülməyin!
–Niyə çalmırsınız, Dorian? Oturun, çalın, xahiş edirəm mənə yenə o həmin lirik parçanı
çalın! Baxın, səmaya, o tutqun göylərə baxın, görün bal kimi sapsarı böyük Ay necə
süzür! O sizi gözləyir, sizin çalmağınızı gözləyir, sizin o gözəl musiqi sədalarınız altında
o Ay Yerə yaxınlaşmaq istəyir. Çalmaq istəmirsiz? Onda gəlin kluba gedək. Biz çox
gözəl bir axşam yaşadıq, onu xoşluqla da bitirmək lazımdır. Klubda bir gənc oğlan
olacaq, o sizinlə tanış olmaqdan ötrü ölür! Bu, Lord Puldur, Burnmautların böyük oğlunu
deyirəm. O artıq eynən sizin kimi qalstuk taxır, yalvarır ki, onu sizinlə tanış edim.
Sevimli cavandır, hətta bir suyu da sizə çəkir.
–Yox, getmirəm, - deyə Dorianın üzünə kədər qondu, gözlərinin içində qəmli bir hüzn
vardı.- Bu gün çox yorulmuşam, Harri. Kluba gedə bilmərəm. On birə qalıb, bir qədər tez
yatmaq istəyirəm...
–Nolar, Dorian, hələ tələsməyin, bir az da çalın. Siz heç vaxt belə gözəl çalmamışdınız!
Bu gün nəsə xüsusilə təsirli çaldınız!
–Mən əməli-saleh adam olmağa qərar vermişəm, onun üçün belə gözəl çaldım,- deyə
Dorian gülümsündü.- Artıq yaxşılığa doğru bir qədər dəyişiklik baş verib...
–Bircə mənə qarşı dəyişməyin, Dorian! Biz sizinlə həmişə dost olacağıq!
–Amma siz, Harri, məni bir kitabla zəhərlədiniz, yadınızdadı? Mən bunu
bağışlamayacağam! Harri, söz verin ki, siz o kitabı bir də başqa birisinə
göndərməyəcəksiniz! Bu, zərərli kitabdır!
–Əzizim, siz həqiqətən əxlaqdan dəm vuran adam olmağa başlamısınız! Lap yeni məslək
qəbul etmiş adamlar kimi olmusunuz, qorxuram əqidənizi dəyişib adamlara da deyəsiniz
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ki, etdiyiniz günah əməllərinizdən yorulmusunuz, qoy onlar sizin etdiyiniz günahları
eləməsinlər. Yox, bu rol üçün siz daha yaxşı aktyorsunuz. Və bir də deyim ki, bütün bu
cəhdlər faydasızdır. Sizinlə mən kimiksə oyuq! İkimiz də buyuq! Necə varıqsa eləcə də
qalacağıq! O ki qaldı kitaba, deyim ki, mən sizi "kitabla" heç vaxt zəhərləyə bilmərəm.
Belə şeylər olmur həyatda. Sənət insanın fəaliyyətinə təsir etmir, əkzinə, sənət insanın
fəaliyyət istəyini dondurur, iflic edir. Sənət tamam neytral bir mövqe tutur. Belə deyək
də, sizin dediyiniz o "əxlaqsız kitab"lar dünyaya elə dünyanın səhvlərini və qüsurlarını
göstərən kitablardır. Vəssalam. Gəlin ədəbiyyat barədə mübahisələrimizi indi qoyaq
qırağa. Sabah mənim yanıma gəlin. Saat on birdə mən at sürməyə gedəcəyəm, biz
birlikdə gedə bilərik. Sonra mən sizi Ledi Branksomgilə səhər yeməyinə apararam. O,
çox sevimli qadındır və sizinlə də məsləhətləşmək istəyir; divar xalçası almaq istəyir.
Xahiş edirəm, gəlin, gözləyəcəm! Ya da istəyirsiniz, gedərik bizim balaca
Hersoginyamızın yanına, orda səhər yeməyi edərik, hə? O deyir ki, Dorian tamam bizi
unudub. Bəlkə Qladisdən bezmisiniz? Mən bunu duymuşdum. Onun hazırcavablığı
adamı təngə gətirir. Hər halda, on birə kimi gəlin bizə.
–Harri, mən mütləq gəlməliyəm?
–Əlbəttə! İndi park daha gözəldir. O qədər yasəmənlər var ki! Sonuncu dəfə mən bu
yasəmənləri sizinlə tanış olduğum il görmüşdüm!
–Yaxşı, gələrəm, saat on bir üçün orda olaram...Gecəniz xeyrə qalsın, Harri, - Dorian
dedi. Və o qapıya çatanda bir anlıq ayaq saxladı və elə bil daha nəsə demək istəyirdi,
sonra ah çəkib otaqdan çıxdı.

İyirminci fəsil

Gözəl, ilıq bir gecə idi; hava o qədər mülayim idi ki, Dorian küçəyə çıxanda paltosunu
geyinmədi, qolunun üstünə atdı; ipək şarfını isə boğazına doladı. O, siqaret çəkə-çəkə evə
tərəf gedirdi; birdən frak geyinmiş iki cavan onu ötüb keçdi və onlardan birinin o birisinə
pıçıltıyla dediyi "Ora bax, Dorian Qreydir!" sözlərini eşitdi. Və o, ötən günləri xatırladı;
xatırladı ki, bir zamnlar adamlar onu tanıyıb bir-birləırinə işarə verəndə, o, öz adını
eşidəndə, insanların ona baxdığını, onun barəsində danışdığını eşidib görəndə bundan
məmnun olurdu. Bəs indi necə? O, öz adını tez-tez eşitməkdən yorulmuşdu; artıq bundan
zinhara gəlmişdi. Həyatın əsas dadı-ləzzəti kənddədir; o, tez-tez o kəndə gedirdi, elə
həmin kənddəki gözəllik bunda idi ki, onu orda heç kim tanımırdı. Onu sevən qıza da
demişdi ki, yoxsuldur; qız da ona inanmışdı. Bir dəfə qıza dedi ki, o, keçmişdə əxlaxsız
həyat sürüb; qız isə ona gülmüşdü və demişdi ki, əxlaqsız adamlar qoca və yaramaz
olurlar. İlahi, o qızın gülüşlərini heç unuda bilmir! Qız güləndə elə bilirdin qaratoyuqdu,
nəğmə oxuyur! O qızcığaz çit donunda və yanları enli şlyapasında necə də füsunkar
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görünürdü! O sadə, avam bir kəndli qızıydı; lakin onun hər şeyi vardı, Dorianın itirmiş
olduğu bütün şeylər o qızda vardı.
Dorian evə çatanda gördü ki, xidmətçisi hələ yatmayıb, onu gözləyir; o, xidmətçisinə
dedi ki, gedib yatsın, özü isə kitabxanya keçib divanın üstünə sərələndi; Lord Henrinin bu
gün ona söylədikləri barədə düşünməyə başladı.
Görəsən o, düz deyrdimi? Doğrudanmı insan, istəsə belə, özünü dəyişdirə bilməz? Bu
anlarda Dorian öz məsum yeniyetməlik çağlarını, Lord Henrinin bir vaxtlar ona dediyi
çirkaba bulaşmayan "ağ-çəhrayı gəncliyi"ni həsrətlə xatırladı. O bilirdi ki, gəncliyini
ləkələyib, əxlaqını pozub, təxəyyül və ehtiraslarına qol-qanad verib, mənəviyyatını
tamam yaddan çıxarıb; onun ehtiras və zərərli meylləri başqalarına da pis təsir etmiş,
onların ölümünə səbəb olmuş və bu isə ona amansızcasına həzz və zövq vermişdi; axı,
onun ömrü, həyatı ən təmiz, ən məsum bir həyat idi, onun gələcəyi vardı, parlaq gələcəyi!
Amma o neylədi? Öz gələcəyinin üstündən xətt çəkdi, onu ləkələdi. Doğrudanmı bunları
düzəltmək olmaz? Görəsən, bütün bunları düzəltmək üçün onun imkanı olacaqmı? Bəlkə
elə doğrudan da dəyişməyin faydası yoxdu?
Ah! Nə üçün o qürur və ehtiraslarının azğın anlarında göylərə üz tutub yalvardı; yalvardı
ki, portret onun ağır günlərinin yükünü daşısın, özü isə gəncliyini, gözəlliyini qoruyub
saxlasın! Bax, bütün faciələrin səbəbi də bunda idi, onun səhvi bunda oldu! Bax, elə
həmin anlarda o, öz həyatını məhv etdi! Daha yaxşı olardı ki, həyatda etdiyi hər bir
günahına görə o, dərhal cəzalandırılaydı! Cəzada təmizlənmə var! Əslində,
"Günahlarımıza görə bizi bağışla" deməzlər, "Cinayətimizə görə bizi cəzalandır!"
deyərlər! Bəli, ədalətli Allahdan bunu diləmək lazımdır!
Stolun üstündə Lord Henrinin Doriana çoxdan bağışladığı bir güzgü vardı; güzgünün
çərçivəsində həkk olunmuş şıltaq Eşq Allahları əvvəlki kimi gülür, əylənirdilər; Dorian
güzgünü götürdü, sanki o dəhşətli gecədəki kimi bir hal yaşadı- həmin gecə o, ilk dəfə
portretdə dəyişiklik aşkarlamışdı; Dorian gözlərini güzgünün çərçivəsindəki naxışlara
zillədi, gözləri yaşardı. Bir dəfə onu dəlicəsinə sevən bir nəfər Doriana məktub yazmışdı,
məktub bu sözlərlə qurtarırdı:"Dünya başqalaşdı, çünki biz gəldik dünyaya; biz fil
sümüyündən və qızıldan yaranmışıq. Sizin dodaqlarınızın büküşləri və incəliyi dünya
tarixini yenidən yazacaq." İndi Dorianın yadına həmin o bütpərəst sözlər düşdü; o, həmin
sözləri elə hey dodaqucu təkrar etdi. Amma elə bir az sonra o öz gözəlliyinə nifrət
etməyə başladı; və o, güzgünü hirslə döşəməyə çırparaq ayaqqabısının dabanı ilə xıncımxıncım etdi. Onun həyatını məhv edən, zülmətə döndərən bu gözəllik oldu! Gözəllik və
əbədi gənclik arzulamışdı özünə, amma onlar onu bitirdi! Vaxt vardı o, yalvarırdı hər
ikisi üçün! İndi... Onlar olmasaydı, bəlkə də həyatı tərtəmiz, ləkəsiz qalardı! Demə,
gözəllik bir maskaymış, gənclik isə məsxərə! Yaxşı, bəs ən yaxşı halda gənclik nə
deməkdir? Gənclik- yaşıl, kal meyvə, gənclik- sadəlövhlük, səthi təəssüratlar və qeyrisağlam mülahizələr çağıdır! Bəs nə üçün o, gəncliyin libasını geyinmişdi? Gənclik onu
korlamışdı!
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Yaxşısı budur, keçmiş barədə düşünməyəsən; heç nəyi dəyişə bilməzsən. İndi gələcək
barədə düşünmək lazımdır. Ceyms Veyn Selbidəki qəbiristanlıqda adsız bir qəbirdə
uzanıb; Alan Kəmpbell laboratoriyada özünü güllələdi və ölümünün sirrini özü ilə qəbirə
apardı; amma o, bu sirri istər-istəməz bildi. Bazil Holvardın yoxa çıxması barədə sözsöhbətlər də bitəcək, həyəcan və gərginliklər azalacaq. Deməli, onu heç bir təhlükə
gözləmir. Əslinə qalanda, onu üzən, sarsıdan Bazil Holvardın ölümü deyildi; onu
sarsıdan, ona əzab verən öz qəlbinin ölümüydü; onun qəlbi ölmüşdü, canlı bədənində ölü
bir ürək vardı! Bazil onun həyatını məhv edən bir portret çəkmişdi; Dorian da onu
bağışlaya bilmədi! Deməli, elə bütün günahlar portretdədir! Bundan başqa Bazil ona
nalayiq sözlər də demişdi, o bunlara dözmüşdü... Qətl sadəcə onun qəzəbinin coşan
vaxtına düşdü. Bəs Alan Kəmpbell? Onun intihar etməsi necə olsun? Bu, Alanın şəxsi
işiydi, vəssalam! Ona nə aidiyyəti var axı?!
Yeni həyat! O yeni həyat istəyirdi! O, yeni həyata başlamağa hazırlaşırdı! Və Dorian söz
vermişdi ki, bunu etsin; and içmişdi ki, bunu mütləq edəcək! Hətta yeni həyata artıq
başlamışdı da! Hər halda, o, bakirə, məsum qızcığazı bağışladı, ona alicənablıq göstərdi!
Və bundan sonra heç vaxt məsum qızları yoldan çıxarmayacaq! O namusla yaşayacaq!
Hetti Merton barədə düşünə-düşünə Dorian götür-qoy edirdi: bəlkə ağzı bağlı otaqdakı
portretdə də dəyişikliklər yaranıb? Çox güman ki, portretin cizgiləri də dəyişsin!
Yaxşılığa doğru dəyişsin! Hə, hə, ola bilsin ki, o da dəyişib, daha qorxulu deyil, daha
onda şeytani cizgilər də yoxdu! Əgər Dorian özü dəyişibsə, Dorianın həyatı dəyişibsə,
onda mütləq bu, portretdə də özünü büruzə verməlidir; şəklin üzündəki qırışlar, günah və
qüsur ləkələri getməlidir! O şeytani cizgilər bəlkə də yox olub! Qoy yuxarı qalxsın,
getsin görsün portreti!
Dorian lampa götürdü və pilləkənlərlə sakitcə yuxarı qalxmağa başladı; otağın qapısını
açanda dodaqları sevincdən aralandı, onun heyrətamiz gənc çöhrəsi işıq saçdı. Bəli, o,
innən belə əməli-saleh adam olacaq və bu mənfur portret də bir daha onu qorxu və dəhşət
içində saxlamayacaq. Dorian hiss etdi ki, nəhayət, qəlbindən ağır bir yük götürülür.
Dorian səssiz addımlarla yavaş-yavaş içəri girdi, qapını adəti üzrə arxadan bağladı və
portretin üstündən örtüyü götürdü. Elə bu an Doriandan dəhşətli bir qışqırtı, ağrılı bir
inilti qopdu. Portretdə heç bir dəyişiklik baş verməmişdi! Şəklin yalnız gözlərindən bir
qədər biclik yağırdı, dodaqları istehzayla əyilmişdi. Portretdəki adam əvvəlkindən də
eybəcər hala düşmüşdü; qolundakı qırmızımtıl nəm daha parlaq görünürdü, elə bil ora
təptəzə qan sürtmüşdülər. Dorian titrəməyə başladı. Deməli, onu ömründə ilk dəfə
xeyirxah iş görməyə sövq edən yalnız quruca şöhrətpərəstlik hissiymiş! Ya da Lord
Henrinin rişxəndlə dediyi kimi, bu, yeni bir duyğu yaşamaq istəyindən başqa bir şey
deyilmiş! Ya da bəlkə elə bu, bəzən bizim özümüzdən də xeyirxah olan hərəkətləri
etməyə məcbur edən gözə soxulmaq cəhdidir? Ya bəlkə elə bunların hamısının cəmidir?
Axı nə üçün şəklin üstündəki qan ləkələri çoxalıb? Bu ləkələr qırışlı barmaqların üstüylə
sürüşüb gedir, elə bil dəhşətli yoluxucu xəstəlik kimi yayılır... Portretin ayaq hissələrində
də qan vardı; bəlkə elə qan onun əllərinə ordan damıb, hə? O biri əlində də qan var axı?!
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O biri əlində Bazili öldürən bıçağı tutmamışdı! Bu nədir belə, cinayəti boynuna alsınmı?
Bu nəyin əlamətidi belə? Yəni, o, Dorian, cinayəti boynuna alıb özünü polisə təhvil
verməlidi? Şüurlu olaraq ölümə getməlidir? Dorian güldü. Çox pis fikirdi! Bundan əlavə,
, gedib cinayəti boynuna alsa belə ona kim inanacaq? Öldürülmüş adamın heç bir izi-tozu
yoxdu! Dəlil-sübut üçün heç nə qalmayıb! Bazilə məxsus hər şey məhv edildi, yandırıldı!
O, özü yandırdı hamısını! Əgər həqiqətən boynuna alsa, camaat ona dəli deyəcək! Yox,
əgər təkid etsə, israr etsə ki, Bazili o öldürüb, onda onu dəlilər evinə aparıb qoyarlar.
Etiraf etmək onun borcu idi; hamının qarşısında günahını boynuna almaq onun borcu idi;
camaatın qınağı, məzəmməti, cəzası rüsvayçılıqdır! Qadir Allah var və o böyük Yaradan
insanları vicdan səsinə qulaq asmağa çağırır; Allah - təala buyurur ki, insan gərək öz
günahını Göyün və Yerin qarşısında boynuna alsın, etiraf etsin; və o, Dorian, bu
günahlarını etriaf etməyincə heç bir şey onu təmizləyə bilməz, heç nə onu təzələyə
bilməz! Onun günahı, cinayəti? Nə dedin, cinayət? Dorian çiyinlərini çəkdi. Bazil
Holvardın ölümü onun üçün bütün əhəmiyyətini itirmişdi. O, Hetti Mertonu düşünürdü.
Bax o güzgü, o ədalətsiz güzgü yalan deyir! Gnahkar onun qəlbinin güzgüsüydü! Özünə
vurğunluq? Bəlkə hər şeyi bilmək həvəsi? Ya bəlkə riyakarlıq? Doğrudanmı onun
fədakarlığında bunlardan heç biri olmamışdı? Bəlkə elə yalnız bu hisslər idi onu
fədakarlığa sövq edən, hə? Yox! Yalandı! Onun fədakarlığında daha çox şeylər vardı.
Hər halda, Doriana belə gəldi.
Yox! O, şöhrətpərəstliyinə görə Hettiyə rəhm etmişdi; o, öz xeyirxahlığını riyakarlıq
donuna bürümüşdü. Hər şeyi bilmək həvəsiydi onu fədakarlığa sürükləyən! Bax, indicə o,
hər şeyi dürüst anladı.
Bəs bu qətl hadisəsini neyləyək? Məgər bu da onu ömrü boyu beləcə təqib etməlidi?
Doğrudanmı keçmiş ona daim ağır yük olacaq? Bəlkə, elə yaxşısı budur etiraf etsin
cinayəti? Heç vaxt! Onun əleyhinə işləyən bircə dəlil var, düzdü, çox zəif dəlildi, amma
var- o da portretdi! Portreti məhv etmək lazımdı, vəssalam! Axı portreti nə üçün bu qədər
saxlayıb, hə? Əvvəllər şəklə baxanda xoşhallanırdı; görürdü ki, portret onun əvəzinə
dəyişir, yaşlaşır, qocalır. Bu prosesin özü ona ləzzət verirdi. Son zamanlar isə bu ləzzət
heç ürəyincə deyildi, portret onu gecələr yatmağa qoymur; ona işgəncədən başqa nə verir
ki? Və o, şəhərdən çıxanda fikri-zikri evdə qalırdı, qorxurdu ki, kimsə çıxıb portretə
baxar, onun eybəcər olduğunu görər. Elə portret barədə düşüncələr onu bir dəqiqə belə
rahat buraxmayıb, onun bütün həyatını zəhərə döndərib; sevinə bilmir, əylənə bilmir,
hətta onun ehtiraslarına da ələm gətirib. Portret elə bil onun vicdanıdır. Hə, hə, vicdanıdır
onun! O, bu portreti məhv etməlidir, vəssalam!

Dorian ətrafa göz gəzdirdi, bıçağı gördü; o, bu bıçaqla Bazil Holvardı öldürmüşdü!
Dorian bu bıçağı neçə dəfə təmizləmişdi; bıçağın üstündə heç bir ləkə-filan qalmamışdı,
o parıldayırdı. Bu bıçaq rəssamı öldürmüşdü, qoy onun yaratdığı əsəri də öldürsün! Və
qoy bu bıçaq onunla bağlı nə varsa, hər şeyi məhv etsin! Keçmişi də öldürsün! Və
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keçmişi öldürəndən sonra Dorian Qrey azadlığa çıxacaq! O, kabus gətirən eybəcər qəlb
həyatını öldürəcək! Və bu dəhşətli, qorxunc narahatlıqlara, təhlükə qoxulu ehtiyat
tədbirlərinə də birdəfəlik son qoyular! Dorian yenidən dinc həyatına başlayar...
Və o, bıçağı götürüb portretə soxdu. Elə bir dəhşətli çığırtı qopdu ki, səsə aşağıdakı
xidmətçilər oyanıb bayıra çıxdılar. Nəsə ağır bir şey tappıltı ilə yerə yıxıldı; küçədən
keçən iki nəfər dayanıb böyük evin yuxarı mərtəbəsindəki işıq gələn pəncərəyə sarı
baxdı; sonra onlar polis çağırmağa getdilər və bir azdan polislə birlikdə qayıtdılar. Polis
nəfəri bir neçə dəfə zəngi basdı, içəridən heç bir cavab gəlmədi. Bütün ev qaranlıq
içindəydi, bircə yuxarıdakı pəncərədən işıq gəlirdi. Bir qədər gözlədikdən sonra polis
nəfəri qapıdan geri çəkildi və qonşunun artırmasında durub evi güdməyə başladı.
–Bu ev kimindir, konstabl? - deyə bayaqkı iki nəfərdən biri polisdən soruşdu.
–Mister Dorian Qreyin evidir, ser.
Bayaqkı adamlar bir-birlərinə baxdı, sonra istehza ilə gülərək çıxıb getdilər. Onlardan biri
Henri Aştonun dayısı idi.
Evin içində, xidmətçilər yatan tərəfdə yarıçılpaq adamlar həyəcan içində bir-birləri ilə
pıçıldaşırdılar; yaşlı qadın, Missis Lif əllərini dizlərinə vurub ağlayırdı; Frensiz meyit
kimi ağarmışdı.
Təxminən on beş dəqiqədən sonra Frensiz faytonçunu və nökərlərdən birini çağırdı; üçü
də ayaqlarının ucunda pilləkənləri qalxdı. Yuxarıdakı otağın qapısını döydülər, cavab
gəlmədi. Başladılar bərkdən çağırmağa. Doriandan hay gəlmədi. Nəhayət, qapını
sındırmağa çalışdılar, bir şey çıxmadı; sonra yuxarıya, dama qalxıb ordan balkona
düşdülər. Rəzələr köhnə olduğundan, pəncərələr asanlıqla açıldı.
Otağa girəndə onlar öz sahiblərinin divardan asılmış, sonuncu dəfə gördükləri gözəl
simasını əks etdirən portretini gördülər; Dorianın ən gözəl gənclik çağının təsviri sehirli
təbəssümlə onlara baxırdı. Döşəmədə isə ürəyinin başına bıçaq soxulmuş bir meyit
uzanmışdı; frak geyinmişdi, üzü qırışmış, solğun və eybəcər bir adam idi. Xidmətçilər
onu yalnız barmağındakı üzüklərdən tanıdılar.

SON
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Alber Kamü
Düşgünlük
Roman
Fransız dilindən tərcümə edəni: Cavanşir Yusifli

Ümid edirəm ki, sizə kömək əlimi uzatsam, bunu sırtıqlıq hesab etməzsiz. Qorxuram,
əks halda, bu iş yerinə göz qoyan, onu idarə eləyən qorilla ilə dil tapa bilməyəsiz.
Əslində, o, holland dilindən başqa bir dil bilmir. Mənə ümumi maraqlarımızı müdafiə
etmək imkanı verməyincə, sizin cin içmək istəyinizi anlamayacaqdır. Baxın, ümid edirəm
ki, məni başa düşdü; başını belə tutması mənim gətirdiyim sübutlarla razılaşdığını
bildirir. Doğrudan da, çevrildi və qalxıb araq dalınca getdi,. Sizinki gətirib: cınqırı da
çıxmadı. Sifarişi rədd edəndə bircə nəriltisi bəsdir - heç kəs xahişini təkrarlamağa cürət
etməz. Keyfinin qulu olmaq güclü heyvanları fərqləndirən özəllikdir... Mən gedirəm,
icazə verin, sizə dərin minnətdarlığımı bildirim.Naqolay, yersiz söz işlətdimsə,
bağışlayın. Sizdən yaxşısını tapa bilməzdim. Buna görə də, icazə verin qədəhimi
qədəhinizə toxundurum.
Haqlısınız, onun susqunluğu sarsıdıcıdır. Balta dəyməmiş meşələrin səssizliyidir bu ağzına qədər dolu topun saçdığı qorxu hissi qədər qorxunc bir susqunluq. Ona
təəccüblənirəm ki, bizim susqun dostumuz sivil dünyanın dillərinə etina etmir. Axı, onun
işi belədir ki, nəyə görəsə “Mexico-City” adlandırdığı bu Amsterdam sahilində bütün
millətlərdən olan dənizçiləri qəbul etsin. Təsəvvür edin ki, günlərin bir günü ibtidai insan
Babil qülləsinə gəlib çıxır və orada yaşamalı olur. Ən azı, vətən həsərti ilə çürüyərdi
burada. Bizim bu meyxanaçı isə, qürbət acısı dadmayıb, öz yolu ilə gedir, heç nəyi vecinə
almır. Onun dilindən eşitdiyim nadir cümlələrdən biri belə idi: xoşundur, götür, yox,
xoşun deyilsə, rədd ol. Şübhəzis, dostumuz belə fikirləşir ki, onunla razılaşmaq lazımdır
Boynuma alım ki, elə bu açıqürəkli, sözü üzə deyən adamlar məni çəkir. Peşəmdən irəli
gələn vəzifə borcumdan dolayı, insan haqqında çox düşündüyümüz zaman meymunlara
qısqanmağım gəlir. Onların, ən azı, gizli niyyətləri olmur.
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Düzünü deyim, nə qədər gizlətməyə çalışsa da bilirik ki, bizim bu sahibin müəyyən gizli
niyyətləri var.
Beş addımlığında söylənilənləri anlamaya-anlamaya xarakterində bir inamsızlıq əmələ
gəldi. Buna görə də kədərqarışıq ciddi görkəm aldı, elə bil, nəhayət, insan cəmiyyətində
heç də bütün işlərin yaxşı getmədiyindən şübhələndi. Ovqatının belə bir məqamında
onunla sənəti və peşəsindən kənar söhbətlərə körpü salmaq məşəqqətdir. İndi isə, arxa
divara nəzər salın - görürsünüzmü, birbaşa sahibin başı üzərində rəngi bir azca solmuş
düzbucaqlı şəkli var, elə bil əvvəllər burada hansısa şəkil asılıbmış. Və həqiqətən də,
orada tablo asılıbmış, özü də əvəzsiz, şedevr... Bizim meyxana sahibi onu satın alıb bir an
sonra satanda mən orada idim. Hər iki halda, eyni inamsızlıq hissini nümayiş etdirmişdi;
bir xeyli bu alış-verişi düşündü. Bu mənada insan cəmiyyətində, həyat, etiraf etmək
lazımdır ki, təbiətindəki ilkin sadəliyini bir balaca itirmişdir.
Yadda saxlayın ki, bu adamla heç bir işim yoxdur, onu heç nədə günahlandırmıram.
Onun inamsızlığına da haqq qazandırmağa hazıram, bu hissi böyük məmnunluqla
bölüşərdim; ünsiyyətcil təbiətim buna yol verərdi. Nə pis ki, boşboğazın biriyəm və
insanlara çox tez bağlanıram; məsafə gözləyə bilsəm də, mənim üçün tanışlığa aparan
bütün səbəblər gözəldir. Fransada yaşayanda, mümkün deyildi ki, rastlaşdığım bir ağıllı
adamla ünsiyyətim olmasın. Görürəm ki, onun dəbdən düşmüş ifadəsi sizi yaman
təəccübləndirdi. Etiraf edim ki, məndə bu kimi ifadələrə bir mütilik var, eşitdimmi,
dayana bilmərəm. Zəiflik! Bunun üstündə özümü nə qədər danlamışam?! Yaxşı bilirəm
ki, insanın nazik mələfəyə meyli onun ayaqlarını yumaq vərdişinə dəlalət etmir. Düzdür,
zərif üslub, əslində, dəri xəstə dəri üzərinə çəkilmiş ipək parçadır ki var. Özümü
sakitləşdirmək üçün deyirəm ki, pəltək boşboğazlar bizim bu qardaşımızdan təmiz
deyillər. Əlbəttə, ikinci qədəhdən imtina etməzdim.
Amsterdamda çoxmu qalacaqsız? Gözəl şəhərdir, deyilmi? Uzun illərdən bəri, bəli,
Parisdən ayrıldığım çağlardan bəri ilk dəfə eşitdiyim təyin. Qəlbin yaddaşı daha
möhkəmdir və mən də bu gözəl paytaxtımızı unutmamışam, Senanın sahillərini heç
unutmaq olar? Paris xalis fantasmaqoriyadır, üzərində dörd milyon marionetkanın
gəzişdiyi gözəl dekorasiyadır. Axırıncı siyahıyaalmaya görə, bəlkə də artıq beş milyon.
Onlar bir ucdan törəyib artır. Burda təəccüblü nə var ki? Mənə həmişə belə gəlib ki,
həmvətənlərimiz iki əsas ehtirasın quludurlar: düşünmək və əxlaqsızlıq etmək. Necə
deyərlər, axırını düşünmədən. Ancaq gəlin, onları buna görə təqsirləndirməyək, yolundan
azan təkcə onlar deyil ki, - bütün Avropa əxlaqsızlıq içindədir. Başqa təsadüf olsaydı,
görəsən, gələcək tarixçi haqqımızda nə yazacaq? Müasir insanı səciyyələndirmək
istədikdə bu sadə cümlə karına gələcək: “əxlaqsızlıq edir və qəzet oxuyurdu”. Cəsarətlə
deyə bilərəm ki, bu kiçik cümlə ilə məsələ tam əhatə ediləcək.
Hollandlar? Yox, onlar heç də müasir deyillər. Onalrın gələcəyi hələ qabaqdadır. Bir
onlara diqqətlə baxın! Görün, nə ilə məşğuldurlar; kişilər arvadların hesabına baş
girləyirlər. Bir sözlə, bütün bunlar - kişilər və qadınlar ifrat burjualaşıblar və onlarla bağlı
formalaşmış əfasanələrə hörmətlərindən, ya da səfehlikdən, buralara baş çəkirlər. Ya
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
199

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

təxəyyülləri daşdanır, ya da geri zəkalıdırlar. Vaxtaşırı baştutan oğraşlar burda bir bıçaqlaşırlar, yaxud bir-birlərinə atəş açırlar, ancaq düşünməyin ki, vəhşi və qəddardırlar.
Bunu rol tələb edir, məsələ elə sadədir ki; sonuncu gülləni boşaldanda qorxudan ölürlər.
Ancaq ailə məsələləri üstündə insanları təngə gətirib çərlədənlərlə müqayisədə, onları
mən daha sivil (sivillə zibil arasında fərqə baxın!) hesab edirəm. Görürsünüzmü , müasir
cəmiyyət belə bir qətl üçün çox ideal şəkildə qurulub. Siz yəqin ki, Braziliya sahillərində
üzən balaca balıqlar haqqında eşitmisiniz; birdən bu balıqlardan mini hansısa balıqçının
üstnüə cumur, bir neçə saniyənin içində onu yeyib qurtarır, gözünü yum, aç: görəcəksən
ki, yerdə sür-sümük qalıb. “İstəyirsinizmi ki, şəxsi həyatınız olsun? Bütün insanlar kimi.”
Yəqin ki, suala “hə” cavabı verərədiniz. Buna necə “yox” deyəsən. Razısınızmı? İndi sizi
gəmirirlər: budur işiniz-gücünüz, ailəniz, üstəlik, asudə vaxtınız. Budur, iti dişlər
bədəninizə batır, sümüklərinizə ilişir. Ancaq ədalətli deyiləm. Burada yırtıcı
heyvanlardan bəhs edilməməlidir. Bizdə bütün işlər belə qurulub: kim kimi harda tutdu....
Budur, cininizi gətirdilər. Sizin sağlığınıza! Gör ha, qorilla ağzını açdı və məni doktor
adlandırdı. Bu ölkədə hamı doktor, yaxud professordur. Burada insanlara xeyirxah və ya
ciddi olduqlarına görə hörmətlə yanaşmaq dəbdədir. Hollandlarda kinlilik milli
xüsusiyyətə çevrilməyib. Mən isə, yeri gəlmişkən deyim ki, doktor-filan deyiləm. Belə
demək olarsa, bura vəkil kimi gəlib çıxmışam. İndi tövbə hakimiyəm.
İcazə verin, özümü təqdim edim: bəndəniz Jan-Batist Klamans. Şadam sizinlə
tanışlığıma. Səhv eləmirəmsə, kommersiya ilə məşğulsuz. Necə deyərlər, yeri düşəndə!
Əla cavabdır! Dəqiq və düzdür. Biz hər şeylə bu şəkildə uğraşırıq: müəyyən dərəcədə!
Ancaq icazə verin, bir balaca xəfiyyəlik edim. Hardasa, mənimlə yaşıdsız. Baxışlarınız
deyir ki, dünyanı dişinə vurub gəlmiş qırx yaşlı, əyin-başında heç bir kəm-kəsir olmayan
bir adamsız, bizdə, Fransada geyim tərzi sizinki kimidir, bu xüsusiyyətlər əllərinizə
baxanda da bilinir. Yəni, bir növ, burjuasınız. Ancaq ütülənmiş burjua. Keçmiş zamanın
bitməmiş formasında çaşırsız, sözün doğrusu, bu, ikiqat mədəniyyətə malik olduğunuzu
sübut edir, çünki, hər şeydən qabaq siz bunu bilirsiz və eşidən kimi hirslənirsiz. Nəhayət,
üzr istəyirəm ki, bir belə vaxtınızı alıram, bunu isə mən bəlağətsiz deyəcəyəm:
dünyagörüşünüz, həyata baxışınız çox geniş və təqdirəlayiqdir. Demək, siz ... ancaq bu,
bir elə vacib deyil. Məni insanın peşəsindən çox əqidəsi maraqlandırır. İcazə verin, sizə
iki sual verim, ancaq gəlin, şərti şumda kəsək, ciddi hesab eləməsəniz, cavab verməyin!
Varlısınızmı? Belə də? Yaxşı. Kasıblarla var-dövlətinizi bölüşmüsüz? Yox? Demək, siz
fərqli düşünürsüz. Demək, siz əhdi-cədiddə yazılanlara riayət etmirsiz, ancaq özünüz
bilən yaxşıdı, hər halda, belə etməklə o qədər də qabağa getməmisiz. Bu hərəkətiniz sizə
hansı dividendləri gətirib? Əhdi-cədidi oxumusuz? Siz doğrudan maraqlı adamsız.
Mənə gəldikdə isə... Nə deyim, nəticəni özünüz çıxarın. Boy-buxun, enli çiyinlər və
deyilənə görə, qəddarlıq yağan sifətimlə daha çox reqbi oyunçusuna bənzəyirəm, siz də
belə düşünürsüz? Ancaq danışıq tərzinə baxanda, demək olar ki, nəzakətliyəm. Tükündən
əynimə palto biçilən dəvə, görünür, xora xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş və xora yazığın
bədəninə elə keçib ki, tamam keçəlləşib, əvəzində, mənim zərif dırnaqlarım var. Mən də
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sizin kimi təcrübəliyəm, ancaq çəkinmədən hər şeyi sizə, üzünüzdəki ifadələrə etibar
edirəm. Bir sözlə, yaxşı davranışıma və mədəni danışıq tərzimə rəğmən, bu limandakı
matros barının daimi müştərisiyəm. Bəsdi daha, dayanın, uzağa getməyin. Bir insan kimi
iki peşənin sahibiyəm, bütün tarixçə bundan ibarətdir. Artıq bunu sizə demişəm ki, tövbə
hakimiyəm. Mənə aid olan tarixçədə yalnız bircə şey sadədir: heç bir şey yiyəsi deyiləm.
Bəli, vaxtilə böyük var-dövlətim olub, ancaq yaxınlarıma qəpiyimi də qıymadım. Bu nəyi
sübut edir Onu sübut edir ki, mən bir Saddukeyəm. Paho! Limanı başına alan sirenin
səsini eşidirsinizmi? Bu o deməkdir ki, Zeyder-Zedə gecə duman olacaq!
Gedirsiz? Bağışlayın ki, sizi yolunuzdan elədim. Siz allah, bağışlayın. Yox, yox, icazə
verin, bu dəfə mən ödəyim. Bu gün Mexico-City-də mənim qonağımsız, inanın, sizi
görməyimə çox şad oldum. Əlbəttə, sabah da bura gələcəyəm, hər axşamkı kimi və sizin
dəvətinizi mənuniyyətlə qəbul edəcəyəm. Yolumu soruşursuz? Yaxşı... yersiz hesab
eləməsəniz, ən münasibi o olardı ki, sizi limana qədər müşayiət edəydim. Oradan yəhudi
məhəlləsinə sarı getməklə siz heç bir çətinlik çəkmədən indi çiçəklərlə və gumbuldayan
orkestrlərlə dolu olan tramvay vaqonlarının şütüdüyü prospektə çıxacaqsınız. Sizin
oteliniz bu prospektlərdən birində yerləşir, adı Damrakdır. Lütfən, birinci siz keçin. Mən
yəhudi məhəlləsində yaşayıram, hər halda, əvvəl onu belə adlandırırdılar, Hitlerçilər gəlib
onu kökündən qaşıdılar. Qazmaq kimi... Özü də necə qaşıdılar! Yetmiş beş min yəhudini
konslagerə göndərdilər, yaxud öldürdülər. Bir an içində süpürüb təmizlədilər. Belə bir
səydən, belə bir səliqə-səhmandan necə məmnun olmayasan? İnsanın xarakteri yoxdursa,
özündə heç olmazsa səliqə-sahman hissini tərbiyə etməlidir. Burada, şübhəsiz ki,
möcüzədən söhbət gedir, mən də tarixdə misli-bərabəri olmayan cinayətlərin törədildiyi
yerdə yaşayıram. Ola bilər ki, bunun özü mənə qorillanı və onun etimadsızlığını
anlamağa kömək etsin. Məni qarşısıalınmaz şəkildə insanlara doğru çəkən fitri meylimlə
bu şəkildə boğuşa bilərəm. İndi, yeni bir sifət gördüyüm zaman kimsə başım üstündə
həyəcan təbili çalır: “Sakit olun! Qarşıda təhlükə var!” Kiməsə hədsiz-hüdudsuz rəğbətim
olsa belə, sayıqlığımı əldən vermirəm.
Bilirsizmi, mənim vətənimdə, balaca bir kənddə, ora almanların cəza dəstələri doluşanda
bir zabit qoca anaya çox böyük nəzakətlə girov kimi iki oğlundan hansını güllələmək
lazım olduğunu soruşubmuş. Seçim etmək! Təsəvvür edirsizmi? Bunu, məhz bu
vəziyyəti, kim ağlına gətirə bilər? Gözün görə-görə seçilən şəxsi götürüb aparırlar. Bir az
da dərinə getsək, nələr ola bilər, allah bilir. Ancaq, cənab, sizi inandırıram ki, dünyada
hər şey mümkündür. Bir nəfər tanıyırdım, sədaqətsizliyi heç cür qəbul etmirdi. Pasifist
idi, tam, sərhədsiz azadlığın tərəfdarı idi, dünyadakı bütün insanları və heyvanları sonsuz
məhəbbətlə sevirdi. Misilsiz bir insan! Ürəyi qızıl kimi idi! Buna şübhəniz olmasın.
Avropada son dini müharibələrdə kəndinə sığındı. Evinin kandarından bir yazı da
asmışdı: “Tərəddüd etmədən içəri keçin. Öz eviniz bilin. Xoş gəlibsiniz!” Sizcə, belə bir
ürəkaçıqlığına birinci kimlər reaksiya vermişdi? Faşistlər! Onlar bu mərd kişinin evinə
daxil oldular, onu öz evləri bildilər, bir an içində kişinin bağırsaqlarını çölə tökdülər.
Bağışlayın, xanım. O, hələ də bir şey başa düşməyib. Ətrafda bir gör nə qədər adam var,
artıq gec olsa da, yağış neçə gündür kəsmək bilmir. Xoşbəxtlikdən, cin var, bu zülmətin
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içində yeganə işartı. Onun içimizdə şölələnən alovunun qızılı şölələrini hiss etməmiş
olmazsız. Gecələr şəhərin küçələrində gəzməyi və cinin içini yavaş-yavaş qızdırdığını
hisss etmək xoşdur. Bütün gecəni gəzirəm, nəyinsə xəyalını qurur, öz-özümlə söhbət
edirəm. Dünən gecə olduğu kimi. Qorxuram ki, sizi bir balaca heyrətləndirib özünüzdən
çıxarım. Yox? Təşəkkür edirəm, çox nəzakətlisiz. Ancaq həqiqət budur ki, ürəyim
ləbələb doludur, ağzımı açdımmı - sözlər sel kimi tökülür. Üsrəlik, ölkə də məni
ilhamlandırır. Bu xalqı sevirəm, insan kütləsi kiçik bir məkanda evlərlə su arasında
“üzən”, üstündən buxar qalxan duman, soyuq torpaq və dənzilə əhatələnmiş səkilərdə
qaynaşır. Bu xalqı sevirəm, hollandların naturasında ikili bir şey var: bu an, bu dəqiqə
burda - səninlə olsalar da, həm də çox uzaqdadırlar.
Bəli, elədir ki, var! Daş döşənmiş yolda ağır addım səslərinə qulaq kəsilin, qızılı
siyənəklərin və xəzəldən düzəldilmiş rəngarəng daş-qaşın aşıb-daşdığı dükanların
arasından necə ağır-ağır getdiklərini seyr edin. Şübhəsiz, siz onların günün bu vaxtında,
elə dünən axşamdan burda nə elədiklərini düşünürsüz. Hamı kimi siz də səhv edirsiz, bu
şərəfli insanları vəkil və tacir qismi ilə qarışdırırsız, belə hesab edirsiz ki, günün bu
vədəsində gəlirlərini və əbədi həyat şanslarını hesablayırlar, ancaq xislətlərindəki lirikanı
hesaba almırsız, bu cəhət çox nadir hallarda, başlarına enli şlyapa qoyub anatomiya
mühaziələinə qulaq asdıqları zaman peyda olur. Siz necə də səhv edirsiz!
Düzdür, lap yanımızdan ötüb keçirlər, ancaq nəfəsinizi dərib saxlayın və onlara baxın başlarını görürüsüzmü? - Cin və nanəli likörü reklam edən neon lövhələrindən axıb
tökülən qırmızı və ya yaşıl işıq saçan dumanda. Cənab, bilmirsizsə, deyim, Hollandiya
bir yuxudur, dumanlı və qızılı rəngdə bir yuxu - gündüzlər daha dumanlı, gecələrsə daha
qızılı, ancaq gecəbəgündüz bu yuxu Leonqrinlərlə aşıb-daşır, məsələn, hündür sükanlı,
dəfn mərasiminin qarşısında gedən matəm qusuna bənzər qara velosipedlərini fikrilifikirli sürən bu gənclər kimi, dayanmadan ölkəni ayaqdan salır, dənizlərin və göllərin
başına dolanırlar. İnsanlarsa, bu zəif dumanın içində xəyala dalır, eyni yerdə dövrə vurur,
dumanın qızılı haləsi içində dua edirlər - bizdən o qədər uzadırlar ki... Xəyal içində min
kilometrlərlə uzaqlara gedib çıxıblar, uzaq Yava adasına. Onlar bütün vitrinlərini bəzəyən
və bu an başımız üstündə uçan, sonra mağaza lövhələrinin arxasında, tropik qurşaqda
yaşayan meymunlar kimi ayaqlarından tələyə düşən İndoneziya tanrılarına dua edirlər,
bax bu cəhətləri ilə onlar necə də dərd çəkən koloniya sakinlərinə oxşayırlar, yəni
Hollandiya təkcə Avropanın ticarət yuvası deyil, həm də insanların dəlilikdən və
xoşbəxtlikdən qıyya çəkib öldükləri Sipanqo və adalara gedib çıxan dənizlərdir.
Təəssüf ki, çıxıb gedirəm, hesab edin ki, məhkəmədə sonuncu nitqimi söyləyirəm.
Bağışlayın! Cənab, bağışlayın, nə deyirəmsə, bir növ adətkaram, dilim öyrəşib. Yeganə
istəyim budur ki, bu şəhəri və onun mahiyyətini düzgün anlayasız. Biz o mahiyyətin
limhəlim içindəyik. Görürsüzmü, Amsterdamın dövrələmə çayları cəhənnəmin
dolanbaclarına necə də bənzəyir; məkrli niyyətlərlə dolu burjua cəhənnəminə. Başqa
yerdən bura təşrif gətirdikdə, bu dairələrdən necə keçdiyindən asılı olaraq, həyat, onun
içindəki cinayətlər də eləcə, bir az da tündləşir, bir az da qatılaşır. Burda biz sonuncu
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dairənin üstündəyik. Elə bir dairə ki... Siz bunu bilirsiz? Lənət şeytana, sizin kim
olduğunuzu müəyyənləşdirmək getdikcə daha da çətinləşir. Demək, siz bunu niyə
dediyimi anlayırsız: dünyanın mərkəzi məhz bu nöqtədir, halbuki Hollandiya materikin
kənarında qərar tutub. Hissiyyatlı adam bunun nə demək olduğunu başa düşər. İstənilən
halda, əlindən qəzet düşməyən adamlar və avara-sərgərdanlar üçün bu, materikin son
nöqtəsidir. Onlar Avropanın hər yerindən bura təşrif gətitir, dəniz ətrafında, bozumtul
qumların üstündə məskunlaşırlar. Siren səsini eşitdilərmi, qatı duman içində gəmi
siluetlərini axtarır, sonra körpüylə kanalların üstündən keçir və yağış altında evlərinə
qayıdırlar. Soyqudan donmuş halda «Mexico-City» də az qala bütün dillərdə cin
soruşurlar! Onları elə burda gözləyirəm.
Belə, əziz eloğlu, sabaha qədər! Yox, yox, sən indi yolu asan tapacaqsan. Gəl körpünün
üstündə ayrılaq, - bilirsizmi, gecələr körpü üstündə gəzməyi heç xoşlamıram; tövbəliyəm.
Təsəvvür edin ki, kimsə gözünüzün qabağında özünü çaya atır.
İkisindən biri: siz ya bu bədbəxt adamı çıxarmaq üçün suya tullanmalısız, - hava soyuq
olduğundan ölmək təhlükəsi kifayət dərəcədə realdır, - yaxud heç nə etmirsiz, o adamın
qurtulmaq naminə cəhd edib, əllərini şappıldatması vaxt keçdikcə canınızda ağrıya
çevriləcək, sümüyünüzü sızıldadacaq. Gecəniz xeyrə qalsın! Necə, doğrudan da
vitrindəki qadınların kim olduqlarını bilmirsiz? Cənab, gözümün işığı, bunlar arzunun,
xəyalın özüdür ki var! Münasib qiymətə Hindistana səfər etmək. Görmürsüzmü, üstbaşlarından qəribə ətir qoxusu gəlir? İçəri girən kimi, onlar pərdələri çəkir və gəmi səfəri
başlanır. Tanrılar belə, göydən enir, okeanda dalğaların qoynunda hara gəldi gedirsiz.
Cəhd edin.

Bilirsizmi tövbə hakimi nə deməkdir? Demək, bu sualı verməklə sizi maraqlandıra
bilmişəm. İnanın ki, bu sözü elə-belə demişəm, ağlıma gəldi birdən-birə. necəsini izah
edə bilərəm. Məlum mənada, bu, elə mənim missiyama daxildir. Ancaq əvvəlcə sizi bəzi
faktlardan agah etməliyəm, onlar məni yaxşı başa düşməkdə yardımçınız ola bilər.
Bir neçə il Parisdə vəkil işlədim və sözün düzü, kifayət qədər xətir-hörmət də qazandım.
«Nəcib işlər» üzrə ixtisaslaşmışdım. Dul qadınları və yetimlərin haqqını müdafiə
edirdim. Bu qismin hüquqlarının müdafiəsinə nə üçün nəcib iş adının verilməsinin
səbəbini mən də bilmirəm, - bu dünyada heç nəyə haqqı çatmayan dullar və yırtıcı
yetimlər nə qədər desən! Ancaq müttəhimdən, necə deyərlər, bir çimdik qurbanlıq
qoxusunun gəlməsi kifayət edirdi, onda mantiyamın enli qolları havada uçurdu. Özü də
necə! Tufan onun yanında toya getməli olurdu. Bir sözlə, ürəyim mantiyamın qolları
üstündə çırpınırdı. Düzdür, düşünmək olardı ki, hər gecə ədalət ilahəsi ilə yatıbdururdum. Əminəm ki, müdafiə təriqi çıxışlarımın yandırcı tonu, həyəcanımın
səmimiliyi, əminlik və bu kimi digər halları gördükdə sarsılardız. Riqqətə gəlib
ağlayardız. Təbiətimdəki nəciblik sifətimə çökmüşdü, necə deyərlər, xeyirxahlığım
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ədalət uğrunda mübarizə aparmağın doğurduğu məmnunluq və ümumən hakimlərə güzəşt
yeri qoymayan nifrətim. Ancaq burası da var ki, bu nifrət bir elə amansız da deyildi. İndi
anlayıram ki, buna müəyyən əsaslar olsa da, kənardan əcaib bir ehtirasa bənzəyirdi. İnkar
etmək olmaz ki, ən azı hazırkı durumda hakimlərin sayı bir elə çox deyildi, elə deyilmi?
Ancaq başa düşə bilmirəm: necə olur ki, bu adam bir belə ağır öhdəliklərin altına girə girə özünü biabır eləmir. Bununla belə, hakimlərlə çox rastlaşdığımdan, onları rahatca
qəbul elədim, necə ki, cırcırama görəndə təəccüblənmirəm. Burada bir yeganə fərq var ki,
düzqanadlıların hücumu mənə qara qəpik də qazandırmasa belə, bir tikə çörəyimi nifrət
etdiyim insanlarla bəhsləşmə sayəsində əldə edirdim.
Beləliklə, mövqe etibarı ilə ədalət düşərgəsində idim və bu, mənim könül rahatlığım üçün
kifayətedici bir faktor idi. Haqlı olmağın, rəqib üzərində qələbənin doğurduğu
məmnunluq və öz məninə hörmət - bütün bunlar, canım-ciyərim, mübarizədə duruş
gətirmək və hətta irəliyə getmək üçün təkanverici addımlar sayılmalı idi. İnsanları bu
hissdən mərhum eləsəz, onları quduz itə döndərərsiz. Dünyada yüzlərlə, minlərlə cinayət
yalnız ona görə baş verib ki, təqsirkar bir gün faş olacağı fikrinə tab gətirməyib. Haçansa
bir sənayeçi tanıyırdım. Arvadı füsunkar bir qadın idi, baxan dəli olardu, ancaq bu qadına
o, bir gün xəyanət elədi və sözün hərfi mənasında, qadının qarşısında təqsirli olmasını
sinirə bilmirdi, dəli olub özündən çıxırdı, qadınsa susurdu. Arvadının gözəlliyi, daxili
bütövlüyü üzə çıxdıqca, o, dəli olurdu. Bütün bunların sonunda günah hissinin dərk
edilməsi onun üçün dözülməz həddə çatdı. Sizcə, o zaman o, nə elədi? Xəyanətin daşını
atdımı? Öldürdü onu. Münasibətlərimiz də bundan sonra yarandı.
Ona baxanda mənim vəziyyətim həsəd aparılası idi. Canilər düşərgəsinə düşmək riskim
sıfıra bərabər idi (yeri gəlmişkən, arvadımı qətlə yetirə bilməzdim, çünki subay idim),
üstəlik, vəhşi heyvanlar kimi əsl cani olduqlarına görə onları müdafiə edirdim. Müdafiəni
aparmaq maneram mənim üçün hədsiz məmnunluq mənbəyinə çevrilmişdi. Peşə
fəaliyyətim qüsursuz-filansız idi. Rüşvət almırdım, öz-özünə aydındır ki, belə olduğu
üçün heç bir hiylə, fırıldaq işlətmirdim. Bu da nadir hallarda baş verir, heç zaman heç bir
jurnalistə, yaxud vəzifə mövqeyi mənim üçün fayda gətirəsi heç bir məmura yalan
söyləmirdim, o da əvəzində barəmdə iltifatlı sözlər desin. İki-üç dəfə şərait yarandı ki,
fəxri legion ordeninə təqdim edilim, ancaq mən ciddi görkəm alıb bundan imtina etdim;
vəzifəmi vicdanla yerinə yetirməyimin əvəzində xoş sözlər eşitməyin özü mənim üçün
elə mükafat sayılırdı. Nəhayət, yəni, bunu da deyim ki, unutmayasınız, yoxsul və
imkansız adamlardan gördüyüm işin haqqını almırdım və bu barədə ağzımı allah yoluna
qoyub danışmırdım. Ancaq düşünməyin ki, bütün bunları sizə lovğalıqdan deyirəm.
Mənim burda bir elə xidmətim-filanım yox idi: bizim cəmiyyətimizdə şöhrətin yerini
tutan tamahgirlik məndə həmişə ironiya oyadıb. Yuxarıda sadalananları nəzərdə tuturam;
tezliklə görəcəksiz ki, dediklərimdə zərrə qədər də yalan yoxdur.
Siz deyin, mənə bundan artıq nə lazım idi? Mən öz varlığımla qürrələnirdim, hamıya
məlum idi ki, bu, böyük bir xoşbəxtlikdir, halbuki, xətircəmlik naminə bəzən özümüzü
elə göstəririk ki, özünəvurğunluq adı verməklə bu hissi atəşlərə yaxırıq. Necə istəyirsiz
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elə də başa düşün, mən şəxsən dul qadın və yetimlərin naləsini eşidəndə dəli oluram və
biganə qala bilmirəm, bu hiss günbəgün, ilbəil böyüyərək bütün varlığıma hakim kəsildi.
Məsələn, yolu keçəndə korların əlindən tutub kömək edirəm. Başqa cür ola da bilməz!
Səkinin bir küncündə titrəyən əl ağacı gözümə sataşdımı, cəld özümü ora atıram, bütün
xeyirxah insanları qabaqlayıb korun titrək qolundan ehmalca yapışaraq, küçənin o biri
tayına keçirirəm, onu maneəsiz, rahat bir yerə çəkirəm, elə buradaca qarşılıqlı iltifat
içində ayrılırıq. Yaxud, şəhərdə lazımi ünvanı tapmayıb azanlara vaxt itirmədən köməkçi
oluram, kiminsə siqaretini yadırıram, kiməsə ağır yüklü arabanı sürməkdə əl tuturam,
körpüdə mühərriki qəfildən sönmüş avtomobili itələyirəm, Xilaskar Ordunun üzvünün
satdığı qəzeti, gül dükanında qarının satdığı gülü böyük məmnunluqla alıram, bilə-bilə ki,
qarı bu gülləri Monparnas məzarlığından oğurlayır. Sədəqə verməyi də xoşlayıram, - ən
çətini bu barədə danışmaqdır. Dostlarımdan biri - comərd xristian etiraf edirdi ki, kasıb
və itib-batmış bir adamın onun evinə yaxınlaşdığını görəndə ilkin keçirdiyi hiss
narazılıqdır. Məndə əksinəydi: mən sevinirdim! Nə isə...
Yaxşısı budur, hansı mərifət sahibi olduğumdan danışaq. Bu cəhətim qabarıq və şübhə
doğurmayan bir şey idi. Bu, mənə sonsuz sevinc gətirirdi. Başqa bir təsadüfdə, səhərlər
işim rast gətirsəydi, yəni avtobusda, yaxud metroda kiminçünsə ayağa dura bilsəydim
(həm də buna layiq olan birisinə), çox hörmətli bir xanımın əlindən saldığını qaldırıb çox
böyük lütfkarlıqla ona təqdim edə bilsəydim, taksi növbəmi harasa tələsən başqa birisinə
bağışlaya bilsəydim, bu uğur bütün günümə bəs edərdi. Etiraf etmək lazımdır ki, ictimai
nəqliyyatda tətil olanda sevinirdim, çünki bu günlərdə avtobus dayanacaqlarından
keçəndə hirsi boğazına dirənmiş, əsəbindən evinin yolunu unutmuş həmvətənlərimdən
birini avtomobilimə götürə bilərdim. İki sevən gəncin yanaşı oturmasına nail olmaq üçün
teatrda yerimi güzəşt etməyim, dəmiryol vaqonunda gənc bir qızın qulluğunda
durmağım, onun çamadanını nəzakətlə əlindən alıb boyu çatmadığı rəfə qoymağım, digər insanlarla müqyisədə, bu tipli qəhrəmanlıqları tez-tez edirdim, çünki onlardan fərqli
olaraq, mən məhz bu kimi halların və təsadüflərin marığına yatırdım və bunlar mənə
rahatlıq gətirirdi.
Alicənab adam kimi tanınırdım və əslində, beləydim. Bu xüsusiyyətimi həm ictimai, həm
də şəxsi fəaliyyət sferalarında büruzə verirdim. Əlimnən verdiyim hər hansı şeyə, yaxud
ödədiyim pula görə qətiyyən təəssüf etmirdim; əıksinə, bu kimi xeyriyyəçilikdən həzz
alırdım və hərdən ağlıma gəlirdi ki, verdiyim hədiyyələr heç nəyə yaramır; ancaq bir dəfə
də olsun bu hədiyyələri verdiyim şəxslərin naşükürlüyü haqqında düşünmədim. Kiməsə
nəsə hədiyyə verməyi çox xoşlayırdım, ancaq kimsə buna məni məcbur eləsəydi, qanım it
qanına dönərdi. Üzərində dəqiq rəqəmlər yazılan abunə kağızları məni özümdən
çxıarırdı. Bir sözlə, əliaçıqlığımın da sahibi elə özüm olmaq istərdim.
Bütün bunlar xırım-xırda şeylərdir, ancaq bunlar sizə həyatda nə qədər sevinc tapdığımı
anlada bilər, xüsusən də öz peşəmdə. Budur, məsələn, yalnız ədalət naminə, yaxud sadəcə
ürəyin yandığından, yəni, pulsuz-parasız müdafiə etdiyin təqsirləndirilən şəxsin arvadı
səni məhkəmə palatasının dəhlizində saxlayır, bu qadının necə kəkələdiyinin şahidi
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olursan, deyir ki, bütün ailəmiz sizə borcludur, bilmirəm borcunuzdan necə çıxacağıq,
sənsə cavabında deyirsən ki, bizim üçün bu adi şeydir, vəzifə borcumuzdur, yerimdə kim
olsaydı, belə edərdi, hətta pul yardımında bulunmaq keçir ürəyindən, qoy qarşıdan gələn
çox ağır günləri maddi çətinlik içində keçirməsinlər, sonra isə, ürəyindən gələn
xeyirxahlıq selinin qarşısını almaq niyyəti ilə, bədbəxt qadının əlini öpürsən və bununla
da söhbətə nöqtə qoyursan. İnanın, əzizim, iki gözüm, bu, vulqar şöhrətpərəstliyə
sığmayan gözəl bir məmnunluq hissidir. Bu zaman sən özünü xeyirxahlığın elə bir
zirvəsində hiss edirsən ki, heç bir əvəz güdmürsən.
Elə bu ucalıqda qalaq. İndi, “ucalığa can atmaq” ifadəsi ilə nə demək istədiyimi
anlayırsız. Mən buranı əbəs yerə “kulminasiya nöqtəsi”, başqa sözlə, “nəciblik zirvəsi”
adlandırmadım, yalnız burada qərar tuta və yaşaya bilərəm. Bəli, yalnız zirvəyə can
atdıqda özümü sərbəst hiss edirdim. Hətta həyatın xırdalıqlarında belə, həmişə
başqalarından ucada durmağa çalışmışam. Trolleybusu metro vaqonlarından üstün
tutmuşam, avtobusu avtomobilin, terrasi antresolun ayağına verməmişəm. İdman
təyyarələrinin ölüsüyəm, bax başın üstünə, açıq səma özünə çəkir səni, paroxodlarda
həmişə gızinti naminə yuxarı göyərtəni seçirəm. Dağlarda dərələrdən qaçıram, aşırımlara,
yaylalara dırmaşıram; yalnız yüksək dağlıq ərazilərdəki düzənlikləri seçirəm, mənim
üçün başqa bir alternativ mövcud ola bilməz. Taleyin hökmü ilə özümə başqa bir peşə
seçib, məsələn, xarrat, yaxud taxtapuş ustası olsaydım, yalnız damı seçərdim və heç bir
baş gicəllənməsindən qorxub-eləməzdim. Həbsxana, qəbir, yerin altı, mağara, uçurum...
məndə dəhşət hissi oyadır. Hətta qəzetlərdə ilk sütunu zəbt etmək kimi sırtıqlığa gedən
speleloqlardan da zəndeyi-zəhləm gedir və bu tədqiqatçıların hünəri ikrah doğurur.
Sıldırımdan dəniz səviyyəsindən səkkiz yüz metr dərinliyə atılıb qayalarda parça-parça
olmaq riskinə gedən insanlara həmişə şübhə ilə yanaşmışam, fikrimcə, belə bir riskə
yalnız xəstə və dəhşətli dərəcədə zədəli kompleksləri olanlar gedə bilər. Burada nəsə
iyrənclik var!
Ancaq dəniz səviyyəsindən beş, yaxud altı yüz metr yüksəklikdə qərar tutan təbii terras,
hansını ki, görə bilərsən, hansı ki, gün işığına bürünüb, - bax, burada nəfəs almaq mənə
son dərəcə asandır və ürəyimcədir, xüsusən burada məndən başqa heş kəs yoxdursa və
qələbəlikdən bir dünya qədər uzağamsa. Işqılı moizələrin, cürətli ideyaların, odun
möcüzəsinin niyə məhz zirvələrdə baş verdiyini gözəl anlayıram. Belə düşünürəm ki, bu
dünyada heç kəs yer altında və ya həbsxana kameralarında istədiyi kimi düşüncələrə dala
bilməz (bunlar geniş panoramın açıldığı bir qüllə üstündə yerləşməyibsə) - burada
düşünmək yox, kif basmaq olar. Əvvəlcə rahibliyə gedib, sonra rütbəsi əlindən alınan
insanları gözəl başa düşürəm, məsələ sadədir: hücrənin pəncərəsi işıqlı dünyaya deyil, lal
divara açılırmış. İnanın ki, məni kif basmırdı. Hər gün və hər saat özümlə tək qalanda,
yaxud insanların içində yüksəkliyə “dırmaşır”, burada tonqal qalayır, olduğum yerdən
aşağının göz işləməyən dibinə qədər gedib çatan səslə şaqqanaq çəkirdim. Beləcə,
həyatdan və mövcudluğumdan həzz alırdım.
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Xoşbəxtlikdən, vəkil peşəsi mənim yüksəkliyə can atma ehtirasıma tam uyğun gəlirdi;
məni onsuz da heç nədə borclu olmadığım, ancaq daim qulluğunda dayandığım
yaxınlarıma qarşı inciklik hissindən xilas edirdi. Bu peşə məni müttəhimlərdən yuxarı
tutduğum hakimliklə məsafə saxlamağa məcbur edirdi, müttəhimlər isə, mənə minnətdar
olamlıydılar. Cənablar, bu vəziyyətə baxın və özünüz qiymət verin: etdiklərimin cəzasını
çəkmədən yaşayırdım. Heç bir məhkəmə qərarı mənə şamil edilmirdi, heç vədə tribunal
səhnəsində oturmurdum. Əksinə onlardan yuxarıda, hardasa, antik teatrdakı allahlar kimi,
dekorasiya tirlərinin üzərində qərar tutmuşdum, bu tirlər zaman keçdikcə hansısa
qurğunun köməyi ilə endirilir ki, hərəkət dayanmasın. Bütün hallarda yerdə qalan
insanlardan ucalıqda yaşamaq bizim üçün hamı tərəfindən görünmək şansı yaradırdı,
kütlə bunu görüb qışqırırdı.
Müdafiə etdiyim şəxslərdən biri, - yeri gəlmişkən deyim ki, məhz bu motivlərlə qətl
törətmişdi, - qəzetlərdəki cinayət xronikası, həyatın xırdalıqlarından bezməyi və özü
haqqında yüksək fikri, şübhəsiz ki, onu həddən ziyadə vəcdə gətirmişdi. Bir çox insanlar
kimi, onlar da mövcud vəziyyətləri ilə razılaşmır və tezliklə şöhrətlənmək azarı onları
uğursuzluq vəd edən hərəkətlərə sövq edə bilərdi. Axı, tanınmaq üçün yaşadığın evdə
qapıçını qətlə yetirmək kifayət idi. Bədbəxtlikdən, bu tipli şöhrət keçicidir, çünki
dünyada böyründən bıçaqlanan və buna layiq olan qapıçıların sayı - hesabı yoxdu.
Məhkəmədə cinayət həmişə ön səhnədədir, cinayətkar isə, səhnədə çox az gözə dəyir,
bəzən onu başqa fiqurlar əvəz edir. Bir sözlə, bir neçə dəqiqəlik təntənə müqabiləndə o,
elə şeylər ödəyir ki... Baxın, biz vəkillər bu şöhrət əsiri insanları müdafiə edərkən, cüzi
səy müqabilində, onlarla eyni zamanda və bir sırada şöhrətlənə bilərik. Məhz bu cəhət
məni belə səyləri yerinə yetirməyə sürükləyə bilərdi, baxmayaraq ki, müdafiə etdiyim
şəxslər mənə çox cüzi haqq ödəyirdilər. Axı, törətdikləri əməllərin cəzasını çəkməklə,
həm də mənim imicimin artmasına xidmət edirdilər. Onların yolunda sərf etdiyim enerji,
natiqlik istedadı, həyəcan elə onlar qarşısında bütün borcumu axıracan ödəməyə şərait
yaradırdı. Məhkəmə cəza verirdi ki, müttəhim günahını təmizləsin, mən isə, borc
hissindən tam azad şəkildə, məhkəmədən və cəzadan qorxub-eləmədən, havalarda
uçurdum. Əzizim, qayğısız bir varlığı necə də cənnət sakini adlandırmayasan? Beləcə,
həyatdan kam alırdım. Heç vaxt necə yaşamağı öyrənməmişəm. Bu mənada mənə
anadangəlmə usta demək olardı. Bəziləri üçün ən mühüm vəzifə zərbədən yayınmaqdır,
başqaları üçünsə, hücum edən şəxslə dil tapmaqdır. Mənə gəlincə, bu məsələlərdə
mahirəm. Şərait tələb eləyəndə, üzü küləyə nə qədər desən, dayanmışam, yol getmişəm,
başqa bir şəraitdə bir ömür susmuşam, bir sözlə, gah heç nəyi vecinə almamış, gah da
ciddi görkəmdə gəzib-dolanmışam. Təəccüblü deyil ki, bu xüsusiyyətlərlə olmazın
uğurlar qazanmış, necə var tanınmışam, qazandığım qələbələrin sayını isə, yaddan
çıxarmışam. Nəyə desəz qadirəm - cəmiyyətdə yorulmaz rəqqas və ciddi erudit adı
qazanmışam, qadınları da elə ədalət məhkəməsi kimi sevmişəm (bu iki elementi bir araya
gətirmək o qədər də asan iş deyil), bundan başqa, idmançıyam, incəsənətdən və
ədəbiyyatdan bir balaca başım çıxıb, - bax, burda bir balaca dayanıb nəfəs dərmək
gərəkdir, əks halda, məni özünəvurğunluqda təqsirləndirə bilərsiz. Bununla belə,
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ömrünün çiçəklənən dövrünü yaşayan, ağlı və sağlamlığı yerində olan, istedadlı, fiziki
təmrinlərin icrasında hamını arxada qoyan, nə kasıb, nə da zəngin, yuxusuzluqdan əzab
çəkməyən, özündən, taleyindən razı, ancaq bu xüsusiyyəti yalnız ünsiyyətin nadir və son
dərəcə xoş məqamlarında izhar edən bir şəxsi təsəvvürünüzə gətirin. Razılaşın ki, belə bir
xoşbəxt adamın həyatı ağır olmamalıydı.
Bəli, bir çoxları mənim göstəricilərimə həsəd apara bilərdi. Heç zaman özümə zülm edib
başımı hansısa müşkül üstündə sındırmamışam, həyatı, necə var elə - başdan - ayağa,
şərbəti və zəhəri ilə birlikdə, olduğu kimi qəbul etmişəm. Xüsusi olaraq, nəfs, materiya bir sözlə, aşiq olan, yaxud tənhalıqda ömür çürüdən insanları dərdə məhkum edən və
əhədini kəsən bütün cismani şeylər yel olub yanımdan keçə bilməyib, əksinə, sevinc bəxş
edib mənə. Mən, əslində, cismə yiyələnmək məqsədi ilə dünyaya gəlmişəm. Məndə bu
yüksək dözümlülük və soyuqanlılıq elə burdan irəli gəlir; insanların hiss etdikləri və
üstəlik, onların yaşamaq ümidini artıran ruhumdakı bu harmoniya da ordandır. Məni
onların əzizi edən keyfiyyət bundan başqa bir şey deyildir. Bəzən yeni tanış olduğum
insanlara elə gəlirdi ki, artıq haçansa, hardasa mənimlə görüşüblər, ancaq xatırlaya
bilmirlər. Yaşadıqları dramlarla birgə, həyat və insanlar mənim bütün arzularımın çin
olmasına yardım edirdilər; mənə ehtiram bəsləyən insanların heyranlığını məmnuniyyətlə
qəbul edirdim. Yeri gəlmişkən, az qala özümü fövqəlinsan saydığım dərəcədə tam sağlam
həyat tərzi keçirirdim.
Sadə (atam zabit idi), ancaq yaxşı bir ailədən çıxmışdım, ancaq bir səhər, - indi bunu
səmimi-qəlbdən etiraf edə bilərəm, özümü şahzadə hiss etdim. Burada söhbət, yaxşı
yadda saxlayın ki, özümü dünyada ən ağıllı adam saymağımdan getmir, əsla! Belə bir
özünəgüvənmə heç nəyə yaramasa da, onunla hələ də məzələnən yüzlərlə səfeh var. Yox,
yenə də yox, ... həyat məni bir az ərköyün böyütmüşdü, indi utancaqlıqla olsa da etiraf
edim ki, özüm haqqında yüksək fikirdə idim, sanırdım ki, seçilmişlərdənəm. Elə bir adam
ki, qisməti yalnız uğur qazanmaq olmalı idi. Məmin təvazökarlığımın mahiyyəti bu idi.
Bu uğuru yalnız malik olduğum məziyyətlərimin ayağına yazmaqdan imtina etdim və
inana bilmirdim ki, bu kimi müxtəlif məziyyətlərin yalnız bir şəxsdə birləşməsi
təsadüfidir. Buna görə də liməlim xoşbəxtlik içində yaşayaraq hiss edirdim ki, bu tale
payı mənə hansısa ali qüvvələr tərəfindən verilib. Indi qayıdıb sizə desəm ki, allahafilana inanmıram, siz belə bir əminliyin təsadüfi olmadığından həyəcan keçirə bilərsiz.
Adi, yaxud qeyri - adi, butün bu şeylər uzun müddət məni adiliyin fövqündə saxladı,
məhz onun sayəsində neçə illər ərzində o zidvədən bir qarış da enmədim, ancaq günlərin
bir günü, daha doğrusu, gecələrin birində... Yox, bu tamam başqa məsələdir, yaxşısı onu
unutmaqdır. Ola bilər ki, məsələni bir az şişirdirəm. Yaşamaq elə gözəl idi, yeni - yeni
sevinclərdən doyammırdım. Bir sözlə, bayramdan-bayrama adlayırdım. Elə olurdu,
gecələri dayanmadan rəqs edirdim, insanları və həyatı sevirdim, bu sevgi hər gün bir
damcı böyüyürdü. Bəzən, belə dəli-divanə gecələrin birində, gecədən xeyli keçmiş
rəqslər, yüngül sərxoşluq, əzginlik, aldığım həzzin ümumi və şiddətli atəşi məni ekstaz
vəziyyətinə salır, yorulub-əldən düşmüş halda, yorğunluğun sərhədində dayanaraq elə
bilirdim dünyanın və insanların sirrini aça bilərəm. Səhəri yorğunluq çəkilib gedir,
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bununla da sirlərin “açarı” itmiş olurdu və bir az sonra keyf ovçusuna çevrilirdim.
Həmişə dallarınca qoşduğumdan, onları tez tapırdım, özümü bilmərrə doymuş hesab
etmirdim, harda necə dayanacağımı bilmirdim və həmən gecə, yəni dünən gecə musiqinin
qəfildən kəsildiyi, işıqların keçdiyi ana qədər belə davam etdi. Bu qədər xoşbəxt olduğum
bayram ... Ancaq icazə verin, dostumuzu rəndələnməmiş adam adlandıraq. Başınızla ona
təşəkkür edin, ən əsası, mənimlə içməyə davam edin, mənimçün bunun böyük əhəmiyyəti
var.
Görürəm ki, belə bir bəyanat sizi təəccübləndirir. Ömrünüzdə bir dəfə də olsa, belə bir
ürəkyanmışlığına, ünsiyyətə və dostluğa möhtac olduğunuz anlar olmayıb? Şübhəsiz ki,
olub. Ancaq mən şəfqətlə kifayətlənməyə öyrəncəliyəm. Onu tapmaq çətin deyil, axı, bu
hiss sizin çiyinlərinizə əlavə yük qoymur. “İnanın, sizə doğrudan ürəyim yanır, həmsöhbətim deyir, ancaq düşünür ki, “indi isə,başqa işlə məşğul ol”. “ Dərin şəfqət
hissini baş nazir də dilinə gətirir, qəzaya düşmüş adama bu sözləri deməyə nə var ki...
Dostluq sadə bir hiss deyildir. Bəzən bu, vəzifəyə çevrilir, ona nail olmaq çətindir, ancaq
səninlə kiminsə arasında belə bir bağ varsa, cəhd et görüm, ondan necə qurtulursan,
istəsən də bacarmazsan, dözmək lazımdır. Əsası budur ki, dostalrınızın hər gecə sizə zəng
edib bu gün özünüzə qəsd edəcəyinizi, yaxud hansısa məclisdə iştirak edəcəyinizi və ya
harasa getmək niyyətində olduğunuzu öyrənmək üçün nəsə soruşacağına ümid
bəsləməyin. Yox, sakit olun, həm də tənha olmadığınız gecə və tale üzünüzə güləndə
zəng eləsələr...Darıxmayın, onlar özləri sizi intihara sürükləyəcəklər, hesab eləyərək ki,
bu, sizin qarşınızda borcumuzdur. Şəxsiniz haqqında dostlarınızın belə yüksək
fikirlərindən allah özü sizi qorusun. Bizi sevəsi insanlara gəlincə, - mən doğmaları və
silahdaşları (ifadəyə bir bax-!) nəzərdə tuturam, - bu, tamam başqa mahnıdır. Onlar, əlbət
ki, sizə nə deyəcəklərini bilirlər: məhz insanı ürəyindən yaralayan sözləri: telefon
nömrəsini elə bir görkəmdə yığırlar ki, elə bil uzaqdan tüfənglə qaşlarınızın ortasını nişan
alırlar. Dəqiq də atırlar. Ah, bu snayperlər!

Nə? Həmin gecə haqqında danışmaq?! Bu məsələyə də toxunacağam, bir az səbriniz
olsun. Bəli, yeri gəlmişkən, artıq dostlar və silahdaşlardan bəhs etməklə həmin mövzuya
çatmışam. Təsəvvür edin, mənə deyəndə ki, zindanda, ağzıbirdə yatan dostuna ürəyi
yanan bir şəxs hər gecə döşək üzərində yox, birbaşa döşəmədə yatırmış, - bununla
dostunun məhrum olduğu komfortdan könüllü imtina etmişdi. Əziz dostum, bəs, bizim
yerimizə döşəmədə kimsə yatacaqmı? Mən özüm rahatlığımdan bu şəkildə imtina
edərdimmi? Şübhəsiz ki, nəzəri baxımdan hər şeyin belə olmasını və məhz bu hərəkəti
mən də etmək istərdim. İnanmaq istərdim ki, günlərin bir günü biz bunların öhdəsindən
gələcəyik və bu bizim xilasımız olacaq. Ancaq çətini bu məqama yüksəlməkdir, çünki
dostluq qeyri - müəyəyn bir ifadədir, yaxud ən azından, əl atdıqda tutulası bir şey
deyildir. İstəyirsən, amma edə bilmirsən. Ola bilər ki, bütün qəlbimizlə istəmirik. Yaxud
həyatı o qədər də dərindən sevmirik. Gördünüzmü, ancaq ölüm kif basmış hisslərimizi
oyada bilir. Ölümün əlimizdən qopardığı dostları necə böyük məhəbbətlə sevirik!
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Düzdürmü? Artıq bizimlə kəlmə kəsə bilməyən müəllimlərimizi necə vəcdlə anırıq, çünki
ağızlarına torpaq dolub. Hörmət-izzət öz-özünə doğur, ancaq ola bilər ki, ölənə qədər hər
gün bizdən bir xoş söz eşitmək həsrətində olublar. Dünyadan köçən adamlara bilirsinizmi
niyə belə hörmət və ədalətlə yanaşırıq? Səbəb çox sadədir. Onlara münasibətdə real,
gerçək şərait iştirak etmir. İndi azadlıqdakı yerimizi dar eləmirlər, vaxta qənaət eləmədən
kokteyl içdiyimiz zaman, yaxud gözəl bir məşuqə ilə görüş zamanı vəcdimizi istədiyimiz
şəkildə havaya səpə bilərik. Onların bizi məcbur elədikləri bir şey varsa, o da yaddaşdır,
onlar haqqında xatirələrdir, ancaq bu andıra qalmış yaddaş tez - tez ölüb - dirilir,
qısaqapanmalar baş verir. Yox, biz ancaq dostlarımızın ölümü ilə bağlı təzə xatirələri
sevirik, təzə dərdi, qüssəni - yəni, həm də özümüzü!
Bir dostum vardı, həmişə ondan qaçardım. Darıxdırıcı olduğuna görə. Xəstələnib ölüm
yatağında düşəndə, nə bilmisiz, o an başının üstünü aldım. Bir gün də yalqız qoymadım
onu. Əlimi sıxdı, bu dünyadan məndən razı getdi. Tez-tez, özü də inadla məni öz evinə
çağıran zəhlətökən məşuqələrim arasında eləsi var idi ki, gənc yaşında ölməyə mərifəti
çatdı. Ölən kimi, bilsəniz ürəyimdə hansı yeri tutdu? Təsəvvür edin ki, söhbət adi
ölümdən yox, intihardan gedir. Aman Allah. Necə əl - ayağa düşdüm. Telefon zəngləri,
ürəklər dolub - boşalır, düz ürəyin başından vuran kədərli cümlələr və hətta öz ünvanına
ittihamlar.
İnsan belədir, əziz dostum, iki sifəti var onun: özünü sevməsə, heç kəsi sevə bilmir.
Qonşularınıza baxın, diqqətlə baxın, birdən kimsə həyatdan gedər. Hər şey öz axarı ilə
gedirdi və birdən, məsələn, qapıçı yıxılıb ölür. Bircə dəqiqənin içində hamı oyanır, ətraf
çaxnaşır, xəbər aləmi gəzib - dolaşır, hamı qüssəyə batır. Rəhmətlik “öz yerini tutur”,
nəhayət, tamaşa başlanır. İnsanlar faciə acıdırlar, bu, onların anadangəlmə şövqüdür,
onlar üçün, bir növ, aperitivdir. Yeri gəlmişkən, qapıçının adını təsadüfi çəkmədim.
Bizim binada çalışan qapıçı eybəcərin biri idi. Həm də şeytan kimi kinli idi, üst-başından
fəlakət yağırdı, ən mülayim insanı da təbdən çıxarardı. Nə qədər ki sağ idi, onunla kəlmə
kəsməzdim. Təkcə varlığı ilə həyatımı alt-üst edirdi. Ölən kimi dəfninə getdim. İndi
soruşun: niyə?
Dəfn mərasimindən qabaq iki gün ərzində çox maraqlı hadisələr baş verdi. Rəhmətliyin
arvadı xəstə idi, yataqdan qalxa bilmirdi, qapıçı üçün ayrılan yeganə otaqda yatırdı,
tabutu onunla yanaşı uzatdılar. Sakinlər qapıçının poçtunu bu gündən özləri götürməyə
başladılar. Qapını açır və deyirdilər: “Salam, xanım”, ərinin ünvanına rəhmət oxuyur,
sonra qəzet və məktubları götürüb gedirdilər. Bunda yaxşı nə var ki? Və bir gün sakinlər
təntənə ilə içəri keçdilər, hər tərəf fenol qoxuyurdu. Heç kəs öz yerinə xidmətçisini
göndərmədi, məhz özləri tamaşadan feyz almaq qərarına gəldilər. Sonra xidmətçiləri də
gəldi, ancaq əlavə, bir növ, yer dolduran nəfər kimi. Dəfn günü məlum oldu ki, tabut
qapıdan keçməyəcək. “Ah, əzizim, - deyə, yataqdakı dul qadın kədərlə zarıldayırdı, sən
necə böyükmüşsən.” “Narahat olmayın, xanım, - dəfn təşkilatçısı cavab verdi, - biz onu
yana əyib çıxararıq.” Tabutu bu qayda ilə apardılar, sonra katafalka qoydular. Yalnız mən
(bildiyimə görə, rəhmətliklə hər gecə perno gillədən kabare dostu ilə birlikdə) mərhumu
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qəbiristanlığa qədər müşayiət etdim, bər-bəzəyi ilə gözümü qamaşdıran tabutun üstünə
gül dəstəsi qoydum. Sonra dul qadına baş çəkdim, onun kədərqarışıq təşəkkürnaməsini
eşitməli oldum. Siz deyin, bütün bunların səbəbi nədir? Heç nə - yalnız aperitiv...
Köhnədən tanıdığım vəkil dostumu da dəfn etmişəm. Rastlaşanda həmişə əlini sıxdığım
adi bir məmur idi. Yeri gəlmişkən, iş yerində hamının əlini sıxırdım, hətta elə olurdu
gündə iki dəfə. Necə deyərlər, belə ucuz vasitə ilə hamının xətir-hörmətini qazanmışdım bu, ürəyimin rahatlığına bəs edirdi. Qocanın dəfnində vəkillər bürosunun sədrini narahat
eləmədik. Bura gəlməyi özümə borc bildim, ancaq ertəsi səfərə çıxdım və bunu sonradan
nəzərimə çatdırdılar. Bilirdim ki, iştirakım nəzərə çarpacaq və sonradan şərhlər olacaq.
Başqa cür necə ola bilərdi. Başqalarını yolundan edən fasiləsiz qar eynimə gəlmədi.
Necə? Siz heç narahat olmayın, mövzudan yayınmaram. Ancaq əvvəlcə icazə verin qeyd
edim ki, necə deyim, gümüş dəstəkli, palıd ağacından hazırlanan tabutun üstündə özünü
çarmıxa çəkən və beləliklə başına gələn müsibətin, dərdin çəkilməzliyini ifadə edən
qapıçımızın dul qadını, demək olar ki, bir aydan sonra gözəl səsi olan modabazın birnə
qoşuldu. Kişi onu döyürdü, dalandarın otağından inilti səsləri gəlirdi, ancaq bədən cəzası
qurtarar-qurtarmaz pəncərini açar və sevimli romansını var səsi ilə bağırardı: “Qadınlar,
siz necə də gözəlsiniz!” Ancaq necə olmasa da qonşular qüssələnirdilər. “Bu nə
deməkdir, niyə ah çəkirsiniz?”, soruşsaydınız, görəsən, nə cavab verərdilər? Bir sözlə,
ətraf mühit bu baritonun əleyhinə idi. Elədirmi? Elə dul qadının da. Kim sübut eləyə
bilərdi ki, onlar bir-birlərini sevmirdilər? Və kim sübut eləyə bilərdi ki, bu qadın
rəhmətlik ərini sevməmişdi? Yeri gəlmişkən, modabaz səsi və yorğun əlləri ilə birlikdə
buxarlandıqdan sonra qadın, həm də sədaqətli qadın rəhmətliyi tərifləməyə başladı.
Sözün kəsəsi, bir çox təsadüfləri bilirəm ki, ətraf mühit təsəlli tapmayan dul kişi və
qadınların xeyrinə işləyir, əslində isə, onlar bu dalandarın dul qadınından daha səmimi və
sədaqətli deyildilər. Bir adam tanıyırdım ki, ömrünün az qala iyirmi ilini bir
yüngülxasiyyət qadına vermişdi, demək olar, hər şeyini onun yolunda qurban vermişdi:
dostlarını, karyerasını, ləyaqətini - və günlərin gözəl bir günündə anladı ki, heç zaman
onu sevməyib. Birdən yalquzaq kimi darıxdı. Bu gündən sonra özünə bütün mürəkkəb
həyəcanlardan və canüzücü dramlardan arınmış süni bir həyat qurdu. Haçansa nə isə baş
verməlidr, - bax, insan konfliktlərinin böyük əksəriyyətinin izahı belədir. Günlərin bir
günü lazımdır ki, qeyri - adi nəsə baş versin, qoy lap köləlik olsun, sevgili dalınca
sürünən kölə həyatı, yaxud müharibə, yaxud ölüm. Yaşasın dəfnlər!
Bəli, mənim də əlimdə belə bir bəhanə yox idi. Darıxmaq nədi, allahlıq edirdim. Heç
zaman olmadığı kimi bir balaca darıxdığım həmin gecə “qeyri-adi nəyinsə baş
verəcəyinin” həsrətində deyildim, əsla! Ancaq .... Əzizim, təsəvvür edin, bəli, Sena
çayının üzərinə yaylıq misalı sərin payız gecəsinin necə düşdüyünü gözünüzün önünə
gətirin, bir az isti olsa da, artıq soyumuş, nəm, rütubətli... Qaş qaralır, qərbdə səma hələ
ki, qızılı rəngə çalır, ancaq bir azdan qaralacaq, fənərlər tutqun işıq saçacaq. Sahil boyu
sol tərəflə Sənət körpüsünə doğru gedirdim. Bağlı bukinist dükanlarının arasından çayın
işıltısı gözə dəyirdi. Sahildə adam az idi. Parislilər artıq şam yeməyinə əyləşmişdilər.
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Hələ də yayı xatırladan sarı və tozlu yarpaqların arasıyla addımlayırdım. Səmada tək tük ulduzlar parlayırdı, bir az o tərəfə keçən kimi onları açıq-aydın seyr edə bilərdin.
Səssizliyin içində üzürdüm, sərin axşam və insanların olmaması mənə ləzzət verirdi.
Artıq keçməkdə olan günüm pis olmamışdı: kor bir kişiyə yolu keçməkdə kömək etdim,
müdafiə etdiyim şəxsin hökmünün yüngülləşdirilməsinə ürəyimdə bir ümid işığı yandı,
hərarətlə əlimi sıxdı; xırım-xırda işlərdə səxavət kisəsinin ağzını geninə-boluna açdım,
nahardan sonra, dostlarımın məclisində bədahətən elə bir nitq irad elədim ki, bununla
hakim sinif və elitanın ikiüzlülüyünə son qoydum.
Günün bu saatında bom-boş olan Sənət körpüsündən qəsdən keçirdim, ayaq saxladım,
məhəccərə söykəndim: getdikcə qalınlaşan toranlıqda çaya tamaşa etməkdən
doymurdum. Qoca arvadbazın (IV Henrixin ayamalarından biri) heykəli ilə üzbəüz
dayandım, ada ayaqlarımın altında idi. Bir anlığa özümü çox güclü hiss etdim və necə
deyərlər, dünyanın bütün gücü sanki ürəyimə dolurdu. Qəddimi düzəltdim, məmnunluq
məqamlarında olduğu kimi, siqaret çəkmək keçdi könlümdən, birdən kürəyimin
arxasında kimsə möhkəm güldü. Təəccüblə çevrildim - kimsəni görmədim. Gəmi yan
alan hissəyə yaxınlaşdım, burda nə barja, nə də qayıq gözə dəyirdi. Əvvəlki yerimə,
adaya qayıtdım, bir daha kürəyimin arxasından gülüş səsləri ucaldı, ancaq əvvəlkindən
bir az geridə, elə bil bir balaca aşağı, çaya tərəf enmişdi. Yerimdə donub qaldım. Gülüş
səsləri azalsa da, onu hələ də arxamda hiss edirdim. Hardan gəlmişdi? Heç yerdən. Sudan
başqa hardan gələ bilərdi? Ürəyimin partlayacağını hiss edirdim. Bu gülüş səsində sirlisehirli heç nə yox idi, o qədər aydın və təbii idi ki, elə bil hər şeyi yerbəyer eləyən bir
dost qınağı idi. Bir azdan kəsdi, bir daha eşitmədim. Sahil boyu addımladım, Dofina
küçəsinə buruldum, lazım olmadığı halda siqaret aldım. Axşam dostuma telefon açdım,
evdə yox idi. Harasa getmək istəyirdim, birdən pəncərənin altından gülüş səsləri qalxdı.
Pəncərəni açdım. Səkidə kimsə gülürdü: tanımadığım gənclər şaqqanaq çəkirdilər, əl
verib ayrılır və bərkdən gülürdülər. Pəncərəni bağladım, içində materiallar olan qovluq
məni gözləyirdi, bir az işləməliydim. Vannaya gerdim, bir stəkan su içdim. Güzgüdə
üzümə baxdım, gülürdü, niyəsə mənə saxta gülüş təsiri bağışladı.
Necə? Üzr istəyirəm, başqa şeylər haqqında fikirləşirdim. Şübhəsiz ki, sabah
görüşəcəyik. Ən yaxşısı odur ki, sabah. Yox, yox, bu gün qala bilmərəm. Həm də bu gün
əyripəncə ayı məni məsləhətə çağırır. Demək olar ki, abırlı adamdır, ancaq polis adət
etdiyi mənfur vərdişlərdən dolayı, onunla öcəşməyi xoşlayır. Fizionomiyası ilə qatilə
oxşayırmı? Bədəni peşəsinə uyğundur. Doğrudan da qarətçidir və, desəm ki,
rəssamlıqdan əməlli - başlı başı çıxır və rəsm əsərlərinin satışı ilə məşğuldur, onda gərək
təəccüblənməyəsiz. Hollandiyada bütün insanların rəssamlıqdan və tülpandan başı çıxır.
Ciddi görkəminə baxmayaraq, bu adam ən dəhşətli qarətlərdən birini edib; rəsm əsərini
oğurlayıb. Hansını? İndi deyəcəm. Bunu da bildiyimə təəccüb etməyin. Hakim olmağıma
baxmayın, mənim də maraq dairəm var: bu cəsur adamlara hüquqi xidmətlər göstərirəm.
Uzun illər ölkənin qanunlarını öyrəndim və bu məhəllədə öz müştərilərim var - onlarla
rastlaşanda diplomu gözə soxmaq lazım deyil. Əvvəllər işim bir elə asan deyildi, axı,
insanlara inam aşılamaq çətindir. Güləndə elə təmiz və ürəkdən gülürəm ki, adamların
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əllərini elə hərarətlə sıxıram ki, bilsəniz bunlar nə böyük üstünlük deməkdir. Bundan
başqa, onlara bir sıra dolaşıq işlərdə yardım etdim, bunları təkcə qazanc məqsədi ilə yox,
həm də peşə sevgisinə görə elədim. Baştutanlar və oğrular hər yerdə və hər zaman ciddi
cəzalara məruz qalarlarsa, onda, necə deyərlər, yerdə qalan təmiz insanlar, özlərini,
əzizim, günahsız hiss edərlər. Bir az səbrinizi basın, məsələnin mahiyyətinə az qalır,
ancaq çatdığımız yerdəcə qaçmaq lazımdır. Əks halda, hər şey nə qədər gülünc
görünərdi.
Doğrudan da, əziz həmyerlim, göstərdiyiniz maraqdan dolayı sizə çox minnətdaram.
Ancaq mənim həyat tarixçəmdə bir elə qeyri - adi xronika yoxdur. Ancaq sizi
maraqlandırırsa, yadda saxlayın ki, bu gülüşü çox qısa müddət ərzində beynimdə
dolandırsam da, sonra unutdum.
Arabir gülüş səsinin hardansa sızdığını hiss edirdim sonra necə olurdusa, diqqətim başqa
şeylərin üzərində cəmləşirdi.
Etiraf etməliyəm ki, dəniz kənarına bir daha ayaq basmadım. Təsadüfən oradan taksi,
yaxud avtobusla keçəndə, gözümdə bir anlığa hər şey donurdu. Ancaq körpüdən sakitcə
keçdik, heç nə baş vermirdi, buna görə rahat nəfəs aldım. Söz vaxtına çəkər, o vədə
səhhətimdə problemlər vardı. Ciddi bir şey olmasa da, içimdə əzginlik hiss edirdim, nə
qədər səy göstərsəm də əhvalım yerinə gəlmirdi. Həkimlərə üz tutdum, baxıb-baxıb bəzi
möhkəmləndirici dərmanlar yazdılar. Bir az düzəlirsən, sonra yenə də yorulursan. Həyat
tamını itirmişdi: haçansa bir xəstəlik bədəninə yol tapsa, ürək qüssədən üzülür. Artıq heç
zaman bacarmadığım bir şeyi öyrənə bildim - yaşamağın çəmini tapmışdım. Hər şey də
bundan başladı.
Bilirsizmi, bu gün axşam formada deyildim. Nəsə demək istəyəndə dilimi tərpətməyə can
çəkirdim. Yəqin ki, günahkar hava idi. Nəfəs almaq olmurdu, hava o qədər ağır idi ki,
sinəm sıxıldıqca sıxılırdı. Əziz həmyerlim, gəlsənə gəzintiyə çıxaq, şəhəri bir balaca
gəzib-dolaşaq? Etiraz etmirsən ki? Sağ ol!
Əvvəllər kanallar necə gözəl görünürdü, yadındamı? Külək bu sakit suların üstü ilə
şütüyündə, bilsən ürəyim necə açılardı, arabir kanala düşən yarpaqların və gül-çiçəklə
bəzdilmiş kiçik motorlu qayıqlar hərəkət etdikcə dəfn qoxusu ətrafa yayılardı. Yox, başqa
cür anlamayın, mənim bu qoxulara qarşı sevgimdə xəstə bir şey axtarmayın. Sadəcə,
şüurlu şəkildə buna özümü öyrəşdirməyə çalışıram. Doğrusunu desək, özümü Amsterdam
kanallarından həzz almağa alışdırmaq zorundayam. Ancaq bu dünayada ən çox Siciliya
adalarını sevirəm, Etnanın zirvəsindən baxanda, bilsəniz necə gözəl görünür, büsbütün
işığa bələnib, bütün adanı və dənizi göz dolusu görə bilirsən. Hava da yaxşıdır, ancaq
passat küləkləri əsəndə. Bəli, gəncliyimdə oralarda olmuşam. Ümumən adaları sevirəm.
Orda hər şey gözəldir.
Baxın, necə gözəl evdir. Bax, orada gördüyünüz iki abidə - zənci qulların başıdır. Lövhə.
Ev qul alverçisinindir. Bilirsizmi, o zamanlar oyunlar açıq oynanılardı. İşbazlar cəsur
idilər. Utanıb-eləmədən deyirdiz: “Bu, mənim evimdir, varlıyam, qul alverçisiyəm, qara
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bədən satıram”. Bilmirəm təsəvvür edə bilərsizmi ki, bu gün kimsə hamının qarşısında
desin ki, bu işlə məşğuldur. Aləm dağılardı! Parisdə həmkarlarımın nə edə biləcəklərini
az da olsa təsəvvür edirəm. Bu məsələlərdə onları susdurmaq mümkün deyil, dərhal ikiüç manifest imzalayıb aləmi başlarına toplamışdılar. Bir az düşünüb, özüm də onu
imzalayardım. Quldarlıq? Köləlik? Yox, yenə də yox! Əleyhinəyik! Bu kimi işlərlə də
qürrələnmək olar? Biabırçılıqdır!
Başa düşürəm ki, ağa və qul zümrəsi olmadan keçinmək mümkün deyil. Kölə hər bir
insana hava və su kimi lazımdır. Çünki nəfəs almaq qədər əmr vermək də əhəmiyyətlidir.
Mənimlə razısızmı? İş elə gətirir ki, məzlumun birinə də qışqırmalı olursan. Sosial
iyerarxiyanın axırıncı pilləsində qərar tutan insanın əlində ailə və ya valideynlik
hakimiyyəti olur. Subaydırsa, ən azı, itinə əmrlər verə bilər. Ümumən, əsas odur ki,
qəzəblənirsən, bunun müqabilində heç kəs sənə cavab verə bilmir. “Atanın üzünə
qayıtma”. Bu tələbdən xəbəriniz varmı? Qəribə tələbdir. Sevdiklərimizdən başqa, bu
dünyada kimə cavab qaytara bilərik? Ancaq məlum kontekstdə bu, doğru qaydadır. Bütün
hallarda son sözü kimsə deməlidir. Kimə bir söz deyirsən, ikisini qaytarır, mübahisə
bitmir ki bitmir. Hakimiyyət elə şeydir ki, istənilən öcəşməni kökündən kəsir. Bu kimi
şeyləri, bir az vaxt aparsa da, nəhayət, anlaya bildik. Məsələn, özünüz də əmin oldunuz,
bu qoca Avropa da lazım olan şəkildə fikir yürütməyi öyrəndi. Hələ əvvəlki sadəlövh
zamanları demirik: “Bax, mən belə düşünürəm, elə yox, məhz belə. Etirazınız varmı?”
Deyəsən, bir az ayılmışıq. Dialoqu ünsiyyətlə əvəz etmişik: “Həqiqət budur. Onunla
razılaşmaya da bilərsiz, bu məni maraqlandırmır. Ancaq bir neçə ildən sonra işə polis
müdaxilə edəcək və mənim haqlı olduğumu görəcəksiz”.
Ah, mənim əziz planetim! Burada indi hər şey gün işığı kimi aydındır. Biz bir-birimizi
tanıyırıq, hər kəsin nəyə qadir olduğunu anlamışıq. İstəyirsən, özümü misal gətirim
(yalnız mövzunu dəyişməməklə). Həmişə ürəyimdən keçib ki, üzümə gülümsəsinlər. Ev
qulluqçusunun görünüşündə bir balaca kədər olubsa, mənim də ovqatım təlx olub. O da
insandır, kədərlənmək halal haqqıdır, ancaq hesab edirəm ki, bu qadın ağlaya - ağlaya
deyil, gülümsəyərək xidmət göstərsin. Halbuki, bunun mahiyyətcə onun özünə deyil,
mənə faydası toxunardı. Ancaq lovğalığı bir kənara qoyub deməliyəm ki, bu yöndə
düşüncələrim səfehlik deyildi. Daha bir misal - həmişə Çin restoranlarında nahar
eləməkdən imtina etmişəm. Niyə? Ağ asiyalıların hüzurunda, bilirsənmi, onlar susduqda
çox şübhəli görkəm alırlar. Bəlkə də, stol arxasında bizə qulluq etdikləri zaman da həmən
şübhəli görkəmlərini saxlayırılar. Özünüz deyin, belə bir ortamda cücə yeməkmi olar, ən
əsası isə, yemək yeyə-yeyə sarı dərililərdən yüksək olduğun haqqında necə düşünəsən?
Aramızda qalsın, köləlik, özü də gülümsəyən köləlik zəruri bir şeydir. Ancaq biz onu
gizlətməliyik. Qullarsız keçinə bilmiriksə, onları azad insan adlandırmaq daha yaxşı
olmazdımı? Əvvəla, prinsip etibarı ilə, ikincisi, onları acıqlandırmamaq üçün; necəsə,
hansı yollasa onları kompensasiya etməliyik, elə deyilmi? Belə olarsa, həmişə üzümüzə
güləcəklər, ürəyimiz rahat olacaq. Əks halda, işimiz ağır olacaq: içimiz-içimizi yeyəcək,
ağır fikirlər başımızı xarab edəcək. Bildirişə - filana ehtiyac yoxdur. Üstündə zənci
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
214

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

başının təsviri olan həyasız lövhə biabırçılıqdır. Ümumən və yeri gəlmişkən, hər kəs açıq
danışmaq qərarına gələrsə, əsl peşəsini və şəxsiyyətini açıqca bildirsə, xəcalətdən aləm
batar. Üzərində belə yazılmış vizit kartoçkasını təsəvvür eləyin: “ Düpon, filosof və
qorxaq”, yaxud “tamahkar və xristian” və ya “humanist və zinakar”. Seçim çoxdu. Ancaq
belədə əsl cəhənnəmi görərdik. Bəli, cəhənnəmdə belə də olmalıdır: küçələrdə lövhələr
asılıb, burada heç bir izaha ehtiyac yoxdu. Sinəndə əbədi yarlıq asılıb. Sizsə, əziz
həmyerlim, düşünün ki, sizin yarlığınız necə olsun. Susursunuz? Eybi yox, sonra cavab
verərsiz. Ancaq, nə gizlədim, öz yarlığımı bilirəm: “İkiüzlü. Riyakar”. Yuxarıdan belə bir
şüar gedir: “Ona inanmayın”. Vizit kartoçkasında isə bu sözlər yazılacaq: “Jan-Batist
Klamans, hoqqabaz”.
Danışdığım o gecədən sonra mənim davranışımda nəsə yeni şeylər peyda oldu. Səkinin
kənarında kor adamdan ayrıldıqdan sonra, - ona yolu keçməkdə kömək etmişdim, şlyapamı çıxarıb kora təzim etdim. Şübhəsiz, təzim kor üçün edilməmişdi, axı o məni
görə bilməzdi. Bəs kimin üçün? Camaat üçün. Rol oynanılır, aktyor təzim edir. Pis deyil,
eləmi? Qəza zamanı yardım etdiyimə görə mənə təşəkkür edən avtomobilin sahibinə
dedim ki, kimsə mənim qədər əziyyət çəkə bilməzdi. Cümlənin mənası bu idi ki, “kimsə
mən eləyəni eləməzdi”. Belə bir kəsif cümlə ürəyimi sıxdı. Axı, deyilənə görə,
çoxlarından fərqlənirdim.

Həqiqətdə isə, etiraf edim ki, əziz həmyerlim, şöhrətpərəstlik ürəyimi didirdi, “mən, mən,
yenə də mən!” - həyatımın leytmotivi idi. Lovğalıq etmədən keçinə bilmirdim, ancaq
üzümə ciddilik ifadəsi verib, nə qədər desən lovğalana bilərdim, çünki sənətimin adı bu
idi. Düzdür, həmişə firavan yaşamışam, həmişə də gücümü hiss etmişəm. Ancaq birdən birə başqaları qarşısında özümü azad, öhdəlik daşımayan kimi hiss etməyə başladım,
səbəb çox sadə idi, özümü elə əvvəlcədən hamıdan ağıllı hesab edirdim, həm də hesab
edirdim ki, hissiyyatım digər insanlarla müqayisədə daha güclüdür; məsələn, əla atıcı
idim, avtomobili qüsursuz idarə edirdim, mükəmməl məşuq idim. Hətta kimdənsə açıqaşkar geri qaldığım müəyyən sahələrdə, məsələn, tennis kortunda bir an olsun belə
fikrimdən çıxara bilmirdim ki, məşqə bir az vaxt ayırsam, bu sahədə hazırkı çempionu
mələdə bilərəm. Özümdə yalnız mükəmməl keyfiyyətləri görürəmsə, demək,
özündənrazılığımı və mükəmməl qəlb sakitliyimi məhz bununla izah edə bilərdim.
Yaxınlarıma diqqətim də yalnız iltifat xatirinə idi, məcburiyyətdən söz gedə bilməzdi və
buna görə də daha çox tərifə haqq qazanırdım və özümə məhəbbətdə daha yüksək
zirvələr fəth edə bilərdim.
Bütün bu və ya başqa həqiqətlər həmin o unudulmaz axşamdan sonra özünü göstərməyə
başladı. Heç də birdən-birə yox və əvvəlcə heç də qabarıq şəkildə olmadı. Əvvəlcə lazım
idi yaddaşım özümə qayıtsın. Əvvəllər təəccüblü dərəcədə hər şeyi unuda bilməyim
həyatımı sakit axara qoşa bilirdi. Hər şeyi, lap irəlicədən öz qərarlarımı yaddan
çıxarırdım. Müharibələr, intiharlar, məhəbbət faciələri, insanların səfalət içində
çabalamağı - bütün bunlar o dəqiqə yaddaşımdan çıxırdı. Şübhəsiz, hərdən kimsə bunları
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yadıma salmaq istəyəndə, iltifat xətrinə üzdən gedəsi olurdum. Gündəlik həyatıma yad
olan, onunla heç bir ilgisi olmayan şeyləri olurdu ki, ürəyimə salırdım. Ancaq günlərin
bir günü mahiyyətcə ona laqeydləşirdim, ancaq azadlığımın küncə sıxışdırıldığı müəyyən
halları istisna etməklə. Buna nə ad verəsən? Hər şey sürüşüb gedirdi. Bəli, hər şey
ürəyimin üstüylə sürüşüb gedirdi.
Ədalətli olaq: elə olurdu ki, unutqanlığım tərifə layiq görülürdü. Bilirsinizmi, elə insanlar
var ki, aid olduqları dinin tələblərinə görə hər kəsin günahından keçməlidirlər və
doğrudan da incikliyin üstündən keçirlər, ancaq bunu bilmərrə unutmurlar. Mən isə heç
də kimisə bağışlamağa meyilli deyildim, ancaq hər şeyi tez unudurdum. Haçansa məni
təhqir eləyən şəxs bəlkə özlüyündə düşünür ki, rastlaşanda onu görməməzliyə vururam,
ancaq günlərin bir günü təəccübdən boğula bilər, belə ki, qarşısına çıxıb əlini sıxar və
onu bağrıma basa bilərəm. Belə olduqda, xarakterindən asılı olaraq, sinəmdə nə boyda
ürək daşıdığımı düşünüb sevinər, yaxud ən pis halda, qorxaqlığıma nifrət edər, yadına da
düşməz ki, bunun çox sadə bir səbəbi var: adını belə unutmuşam onun. Ürək genişliyim
belə bir anadangəlmə qüsurla izah edilə bilərdi ki, bu məni insanlara münasibətdə nankor
və laqeyd eləmişdi.
Beləliklə, günlər keçir, bu lənətə gəlmiş “mən” heç cürə ağlımdan çıxmırdı. Ovladığım
qadınların sırası sıxlaşırdı, günlər keçirdi, qazancım bu olurdu: xeyirxah çıxışlar və əxlaq
pozğunluğu, bir sözlə, it kimi yaşayırdım. Ancaq hər gün özümə münasibətdə
məhəbbətim bir az da şiddətlənirdi və necə deyərlər, ayaqlarım üstündə möhkəm
dayanırdım. Həyat beləcə keçirdi, necə deyim, üzdən, heç nə gerçək deyildi, hər şey
sözdə idi. Nə qədər kitab olsa da bircəciyini də vərəqləməmişdim, nə qədər dostlarım olsa
da, ürəyimin bircə zərrəciyini də onlara qıymamışdım, nə qədər qadın olsa da, ani və
keçəri idi hamısı. Darıxdığımdan nə qədər əyləncələr düşünüb tapırdım. Qadınlar, canlı
insanlar ardımca gəlirdilər, birtəhər məndən yapışmaq istəyirdilər, ancaq heç nə edə
bilmirdilər. Onları tez unudurdum. Yadımda qalan yalnız özüm idim.
Yavaş - yavaş yaddaşım qayıdırdı. Yox, mən özüm ona sarı döndüm, çoxdan yolumu
gözləyən xatirələr dirildi. Ancaq bu barədə danışmazdan qabaq, icazə ver, əziz
həmyerlim bir neçə misal gətirim (inanıram ki, sizin üçün faydalı olacaq) -axtarışlarım
zamanı rastlaşdığım hadisələrdi bunların hamısı.
Günlərin bir günü maşın sürürdüm və ani olaraq starteri bir az gec basdım, yaşıl işıq
yananda bizim tələskən həmvətənlərimiz gurultu saldılar, qara-qışqırıq qopardılar və bu
dəmdə elə bu cür şəraitdə başıma gəlmiş bir hadisə yadıma düşdü. Eynəkdə və qolf
şalvarında olan arıq və cılız bir oğlanın idarə etdiyi motosiklet məni ötüb keçirdi.
Keçməyi bir tərəfə, sonra qarşıma keçdi, qırmızı işıqda sürüb getdi. Motosikletçi
mühərriki söndürdü, yandırmaq istədikdə alınmadı, var gücü ilə onu yenidən işə salmaq
istədi. Yaşıl işıq yandı. Özümə xas nəzakət və incəliklə motisikletçidən xahiş edirdim:
“zəhmət olmasa, maşınınızı bir az yana çəkin, keçim.” Bu balacaboy adam isə hirsləndi,
nəfəsini içinə çəkən mühərriki təpikləməyə başladı. Parisdə oturuşmuş bütün nəzakət
qaydalarına uyğun şəkildə cavabımı verib, burdan itilib getməyimi tələb edirdi. Mən yenə
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də nəzakətlə israr etdim, ancaq bu dəfə səsimdə narazılıq çalarlarını da görməmək
olmazdı. Cavabında nə eşitsəm yaxşıdı: səni yaxşıca kötəkləmək lazımdı. Arxamdan isə
səbirsiz uğultu gəlirdi. Belə olduqda motosiklçidən özünü yaxşı aparmağı tələb etdim və
küçə hərəkətinə mane olduğunu nəzərinə çatdırdım. Hirslənib özünü itirmiş adam,
mühərrikin qımıldanmamasından kükrəyərək dedi ki, şillə - şapalaq istəyirəmsə, o, bunu
mənuniyyətlə edə bilər. Belə bir sinizm məni qəzəbləndirdi, avtomobildən düşdüm, bu
kobud adamın qulağını dartacaqdım. Özümü qorxaq -filan hesab eləmirdim, rəqibimdən
bir baş hündür idim, dəmir kimi əzələlərim həmişə sözümə baxmışdı. İndi də düşünürəm
ki, bu axmaq gədə yox, məhz mən hövsələsizliyə yol verdim. Küçənin döşənmiş
hissəsinə çıxanda ətrafımı insanlar bürümüşdü, aralarından hansısa tip çıxıb bağırdı ki,
mən sonuncu əclafam və motosikletindən düşə bilməyən və buna görə də dalaşmaq üçün
namünasib vəziyyətdə olan adamı vurmağa qəti yol verməz. Bu muşketyora sarı
çevrildim, ancaq doğrusunu deməli olsam, nə qədər çalışsam da üzünü görə bilmədim.
Başımı azca döndərmişdim ki, motosikl bütün gücü ilə şaqqıldadı, motosikletçi bütün
gücünü toplayıb qulağımın dibinə bir yumruq ilişdirdi. Nə baş verdiyini anlamağa
çalışırdım, o isə çoxdan çapıb getmişdi. Özümü itirmiş halda qeyri - iradi həmin o
d'Artanyana sarı çevrildim, burda bir konsert başladı ki, gəl görəsən - arxamca avtomobil
qatarı düzülmüşdü. Yenə yaşıl işıq yandı, bayaq üstümə şeşələnən həmin səfehin qulağını
çəkmək əvəzinə, pərt halda avtomobilimə mindim və çıxıb getdim, bu an o adam dilini
dinc saxlamadı: nə oldu, yedin? - üstündən illər keçsə də, bu təhqiri unuda bilmirəm.
Deyə bilərsiniz ki, mənasız bir işdir. Bəlkə də belədir. Əhəmiyyətli olan budur ki, unuda
bilmirəm. Doğrudur, bu hadisə ilə bağlı nəzərimdə yüngülləşdirici hallar da vardı. Məni,
sözün açığı, döymüşdülər, mənsə borclu qalmışdım, ancaq kimsə məni qorxaqlıqda
təqsirləndirə bilməz. Birdən yaxalanmışdım, dörd tərəfdən üstünə cummuşdular, başımda
hər şey bir-birinə qarışmışdı, siqnallar düşünməyə aman vermirdi. Özümü elə bədbəxt
hiss eləyirdim ki, elə bil haçansa şərəfsiz hərəkətə yol vermişdim. Hər şey yadımda idi, heç bir təhqirə cavab vermədən avtomobilə minməyim, alçaldılmağımdan ilhama gələn
ətrafdakı hərcayi insanların təkəbbürlü baxışları altından keçirəm, özü də açıq boz
kostyum, deyəsən, heç məni tutmurdu. Hər şeyi eşidirdim: “Yedin, hə?”, - nə deyim,
vəziyyətlə bağlı çox düzgün mövqe idi bu. Gülünc vəziyyətə düşdüm, qorxudan geri
çəkildim. Sözün açığı, şərait belə idi. İndi handan-hana o dəmdə nə etmək lazım olması
ətrafında min cür variant qururdum. Xəyalımda qısa boksyor zərbəsi ilə d'Artanyanı
vurub əzişdirirəm, avtomobilə sarı cumuram, qulağımın dibinə zərbə vuran o küçüyün
dalınca qaçıram, yaxasından yapışır, motosikletini səkiyə tullayıram, bu həyasız adamı
kənara çəkirəm və layiq olduğu payı verirəm. Bu qısametrajlı filmi dəfələrlə xəyalımda
çevirirəm. Ancaq qatar keçib getdi - artıq gecdir. Bir neçə gün qanım it qanına
dönmüşdü.
Yenə yağış yağır. Küçə qapısının altında dayanaq. Əla. Harada qalmışdıq? Hə, ləyaqətin
müdafiəsində. Bəli, başıma gələn hadisəni xatırlayarkən, onun mahiyyətini anladım.
Ümumən, arzularım gerçəkliyin qarşısında davam gətirmədi, dağılıb getdi. İndiyə qədər
hesab eləyirdim ki, əməlli - başlı adamam, yeri gələndə publikanı həm insan, həm də
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peşəkar kimi özümə hörmətə məcbur edə bilərəm. Serdan və Qoll kimi. Qısası, harda
olsam, baş olmaq keçərdi könlümdən. Buna görə də, var gücümlə özümü bəyəndirməyə
çalışırdım, daha çox fiziki zirəklik nümayiş etdirirdim. Ancaq hamının gözü qarşısında
qulağımın dibini qızardanda və mən onlara cavab verə bilməyəndən sonra, özüm
haqqında əvvəlki fikirləri yaddan çıxarırdım. Doğrudan da həqiqətin və ağlın xidmətində
olsaydım, bu mənasız hadisə heysiyyətimə toxuna bilərdimi? Belə xırım - xırda
məsələdən ötrü pərt olmuşdum, qəzəb atını minib köndələn çapırdım və səbirsizliyimin
nəticələri ilə haqq - hesabı çürüdə bilmirdim. Əvəzində, təhqir edən adamdan öc almağa,
onunla döyüşüb ayağımın altına salmağa meyillənirdim. Aydındır ki, mən yer üzündə ən
ağıllı və ən xeyirxah varlıq olmaq iddiasında deyildim, yalnız bircə bunu istəyirdim: bu
yolda ən primitiv üsulların quyruğundan yapışası olsam da, bu dünyada ən güclü olmaq
istəyirdim. Axı, həqiqətdə də, hər bir intelligent qanqster olmağı arzulayır (bunu siz yaxşı
bilirsiz), həm də daha irəli gedərək cəmiyyət üzərində hökm-fərma olmağı diləyir - onun
üçün bu yolda mümkün vasitə zordur. Ancaq bu, təsəvvür edildiyindən qat - qat çətindir,
bəzi romanlarda biz dediyimiz xəyalpərəstlər siyasətə atılır və çalışırlar ki, ən mübariz
partiyanın sıralarında olsunlar. Bu üsulla dünyanı cənginə keçirə bilsən də, mənəvi
düşgünlüyün qeydinə qalmağın heç yeri deyil. Beləliklə, ürəyimdə bir müstəbidə yol
açmağa başladım.
Özüm üçün qəti şəkildə yəqinləşdirdim ki, heç kim yox - elə müstəbidəm,
cinayətkarların, müttəhimlərin tərəfindəyəm, çünki onların törətdiyi cinayətlərin mənə
isti-soyuğu yox idi. Onların təqsiri sinəmdəki bütün qanadlı sözlərə ruh verdi, ona görə
ki, onların qurbanı deyildim. Günlərin bir günü mənə təhlükə törətsəydilər, təkcə onların
hakimi olmaqla kifayətlənməzdim, eyni zamanda ən qəddar başkəsən olardım, nəyin
bahasına olsa da, onları qanundankənar elan edərdim, nələr eləməzdim: cəza verər,
incidər, bütün həyatlarını darmadağın edərdim, bir sözlə, diz üstə çökdürərdim. Əzizim,
belə bir şəraitdə ədalət yolunda xidmət edəcəyin üçün içdiyin anda əməl eləmək heç də
asan iş deyil.
Yağış güclənir, demək, kifayət qədər vaxtımız var, yaddaşımda eşələnərkən bu
düşüncələrdən sonra etdiyim yeni kəşf haqqında sizə danışmaq üçün bilsəniz necə
tələsirəm. İcazə verirsizmi? Talvarın altındakı skamyada oturaq. Artıq neçə yüz ildir ki,
hollandlar trubka çəkə - çəkə eyni mənzərəyə baxırlar: yağışın kanala necə süzüldüyünə
tamaşa edirlər. Sizə bir az mürəkkəb hadisəni nəql etmək istərdim. Bu dəfə söhbət bir
qadından gedəcək. Əvvəla, bilməlisiz ki, qadın məsələsində həmişə qalib olmuşam, hətta
elə hallar olub ki, özüm elə böyük səy göstərməmişəm. Demirəm ki, onları xoşbəxt
eləmişəm, yaxud əksinə, qadınlar başıma tac qoyublar. Sadəcə, bu sahədə uğur
qazanmışam. Haçan qadın arzulamışam, heç bir çətinliksiz istəyimə nail olmuşam.
Təsəvvür edin, qadınlar məndən ötrü sino verirdilər, məni cazibədar sayırdılar. Cazibənin
nə demək olduğunu bilirsizmi? Bu elə bir duyğudur ki, heç nə soruşmadığın halda sənə
deyiləcək “hə”ni qabaqcadan bilirsən. O zaman vəziyyət belə idi. Yəqin ki, bu sizi
təəccübləndirir. Doğrudanmı? İnkar etməyin. Sir-sifətimin indiki vəziyyətində
təəccübünüz tam yerinə düşür. Bəli, yaş ötdükcə hər bir insan məhz layiq olduğu
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görünüşü alır. Mənim sir - sifətim... fərqi yoxdur, fakt faktlığında qalır: vaxtında mən
cazibədar idim və buna görə uğur qazanırdım.
Mən heç bir strateji plan qurmurdum, ürəyimdən necə keçirdisə, elə hərəkət edirdim.
Qadınlara münasibətim tam təbii və səmimi idi, necə deyim, qeyri - iradi. Heç bir biclik
işlətmirdim. Ümumi qəbul edilən ifadə ilə söyləməli olsam, onları sevirdim, açıqlaması
budur ki, heç birini sevmirdim. İndiyə qədər tanıdığım bütün qadınları vulqar və səfeh
hesab edirdim. Sözdə isə onları özümdən yüksəklərə qaldırırdım, ancaq nədənsə həmişə
onların xidmətindən istifadə edirdim, əlimi heç nəyə bulaşdırmadan.
Şübhəsiz ki, həqiqi məhəbbət istisnadır, yüz ildə iki - üç dəfə rastlanır. Əksər hallarda isə,
məhəbbət elə şöhrət düşgünlüyünün və ya ürək sıxıntısının bir təzahür formasıdır. Mənə
gəlincə, istənilən halda, “Portuqal rahibəsi”nin qəhrəmanı deyiləm. Ürəyim daşdan da
deyil, əksinə, o qədər incədir ki, istənilən zaman ağlaya bilərəm. Ancaq mənim ürək
çırpıntılarım və mütəəssirliyim elə özümə qarşı istiqamətlənir. Demək olmaz ki, heç
zaman sevməmişəm. Yox, ömrümdə cəmi bircə dəfə dəhşətli sevgiyə düçar oldum özümü sevdim, özü də dəlicəsinə. Bu nöqtədən yanaşsaq, cavanlıqda təbii və qaçılmaz
olan çətinliklərdən sonra məsələnin mahiyyətini dərhal anladım: mənim sevgi həyatımda
hər şeyi hissiyyat, ancaq hissiyyat həll edirmiş. Axtardığım ancaq həzz və tələbat idi.
Yeri gəlmişkən, komplekslərim də bu işdə yardımçım olurdu. Bununla o qədər
qürrələnmişdim ki, artıq hansına görəsə - həzzə, yaxud etibara görə sevinmişdim. Siz,
yəqin ki, bu vəziyyətdə deyərdiniz ki, yenə lovğalığım tutdu. Adı qoy lovğalıq olsun,
qürrələnməyə heç nə yoxdu, çünki hər şey həqiqətin özüdür.
İstənilən halda, hissiyyatım o qədər güclü idi ki, on dəqiqəlik keyfə görə ata - anamın
sözünə baxmazdım, sonra isə acı-acı ağlaya bilərdim. Gör bir nələr danışıram! Əsas olan
bu on dəqiqəlik eyş - işrətdir, sonrası nə ola - ola. Şübhəsiz, mənim də əxlaqi prinsiplərim
vardı, məsələn, bu qəbildən: dostun arvadı - namusdur. Sadəcə, mən, tam səmimi və
sadəlövh şəkildə həlledici hadisə baş verməzdən bir neçə gün qabaq aldadılmış ərlə
dostluğu pozmalı oldum. Hissiyyat. Bəlkə, onu səhv adlandırırıq. Öz-özlüyündə bu sözdə
iyrənc heç nə yoxdur. Bir az mərhəmətli olaq, məhəbbətdə məlum aktdan qeyri bir şey
görməməyi eybəcərlik adlandıraq. Malik olduğum qabiliyyətlə birləşdikdə bu, azadlığıma
qol-qanad verirdi. Bundan başqa, adamayovuşmazlıq və mübahisəli müstəqillik kimi
ifadələri xatırlatmaqla bu, mənə yeni qələbə şansı yaradırdı. Romantikliyimlə
fərqlənməsəm də, bir çox romanların qəhrəmanı idim, düzdür, bizim aşiqlərdə Bonapartla
hansısa ümumi cəhətlər var, onlar həmişə hamının uduzduğu məqamlarda qələbə çalmağı
düşünürlər.
Burası da var ki, qadınlarla münasibətlərə mən təkcə hisslərimin təminat yeri kimi
baxmırdım, - mənim üçün bu adi bir oyun idi. Qadınlara özünəməxsus oyunun tərəfi kimi
baxırdım. Elə bir oyun ki, burada sanki ismətlərini qorumalı idilər. Görürsünüzmü,
tənhalıqdan zəndeyi-zəhləm gedir, həyatda isə yalnız əyləncəni dəyərləndirirəm. Ən
maraqlı toplum da tez bir zamanda gözümdən düşür, məni təngə gətirir, ancaq xoşum
gələn qadınlarla heç zaman darıxmıram. Deməyi, dilə gətirilməyi bir az ayıb olsa da,
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gözəl statistlə ilk görüşümü Eynşteynlə on söhbətə dəyişməzdim. Düzdür, onuncu
söhbətdə, olsun ki, Eynşteynin qüssəsini çəkməyə başlayardım, yaxud gözəl bir kitabı
oxumaq istərdim. Ümumən, vacib problemlər belə, məni məhəbbət macəraları arasındakı
nəfəs dərmələrində maraqlandıra bilərdi. Neçə dəfə olub ki, səkidə dostlarımla
dayandıqda, birdən müzakirənin qızğın yerində söhbətin mabədini unutmuşam, təkcə ona
görə ki, bu dəm yoldan ağlını başdan aparan bir dilbər keçib.
Beləliklə, oynayırdım. Başa düşürdüm ki, məqsədə sürətlə irəlilədikdə qadınlar bunu
xoşlamır. Əvvəlcə hər şey sözdə olmalı idi, onların özlərinin təsbitlədiyi kimi, incəlik bu
söz oyununda bütün gözəlliyi ilə ifadə olunmalı idi. Mənə gəlincə, vəkil olduğumdan,
belə söhbətlərdə problem ola bilməzdi, sirayətedici baxışlara gəlincə, bu sahədə də
təcrübəm yox deyildi, hərbi xidmətdə dram dərnəyinin tədbirlərində iştirak etmişdim.
Rollarımı tez-tez dəyişirdim, pyes isə dəyişmirdi. Mənə şah nömrəsi düşmüşdü:
ağlasığmaz əyləncələr, nəsə dumanlı şeylər, səbəbsiz, qarşısıalınmaz... sonsuza qədər
məhəbbətdən bezmişdim, və sair və ilaxır - bütün bunlar repertuarımda qədimdən qədim
rol idi, ancaq nədənsə həmişə yeni təəssüratlar doğururdu. Başqa bir nömrə də vardı:
indiyə qədər heç bir qadından ala bilmədiyim sirli həzz mənbəyi; ola bilər ki, xoşbəxtlik
anı çox qısa çəksin (özünü də qorumalısan), ancaq həm də müqayisəyəgəlməz bir şey idi.
Əsası isə, qeydsiz-şərtsiz böyük məmnunluqla dinlənilən lakonik bir şeir parçası
hazırlamışdım. Desəm, sizin də xoşunuza gələcək. Bu üçcə misranın mahiyyəti boş və
mənasız bir adam olmağım haqqında acı etirafdan ibarət idi, o şəkildə ki, heç bir qadın
mərhəmətinə layiq deyiləm, ömrüm boyu bircə dəfə də olsun sadə, hiyləsiz xoşbəxtliyə
rast gəlməmişəm, rast gəlsəydim, dünyada onu heç nəyə dəyişməzdim, ancaq gecdir,
qatar ötüb keçdi. Özünü sirr içində gizlətməyin yolunu bilərəkdən, artıq yoluna
qoyulması mümkünsüz olan bu gecikmənin səbəbləri haqqında susurdum. Hansı
mənadasa deyilənlər də başa gəlmişdi - rola öyrəşmişdim. Təəccüblü deyil ki, tərəf müqabillərim də səhnəyə çıxmağa tələsirdilər. Rəfiqələrimdən ən həssas olanları “məni
anlamağa” can atırdılar, buna görə qarışıq hissiyyatın təsiri ilə haldan - hala düşürdülər.
Digərləri isə, oyun qaydalarına əməl etməyimdən, ən əsası, zərbəyə qədər nəzakətlə tərəf
- müqabil olmaq bacarığımdan məmnun olaraq, hərdən özləri də hücuma keçirdilər.
Mənim üçün bu, ikiqat uduş demək idi: bu təsadüfdə təkcə şəhvət hissimi
doyuzdurmurdum, həm də hər dəfə hakimiyyətimin gücündən məmnun olaraq ürəyimdə
yenilməz olduğumu bir daha təsdiqləyirdim.
Belə də olurdu ki, tərəf - müqabillərimdən bəziləri mənə yalnız müəyyən dərəcədə,
müəyyən təsadüflərdən asılı olaraq həzz verirdilər, onlarla bu məqam yetişəndə görüş
təyin edirdim, - birdən, elə bil ki, ürəyimin dərinliyindən həsrət dolu arzu göyərir, yadıma
düşən nəsə ayrılıq göynərtisini elə dərinləşdirir ki, buna dərhal cavab vermək
məcburiyyətində qalıram; inanmaq istəyirəm ki, onunla münasibətim sona çatmayıb,
buna qəti nöqtə qoyulmayıb: arzulamaq kifayətdir ki, əlaqələr təzələnsin. Hərdən belə də
olurdu ki, yatdığım qadınların dilindən əhd -peyman alırdım ki, məndən özgə bir kimsə
ilə yatmasınlar - özümü beləcə sakitləşdirirdim. Ancaq bu oyunda nə ürəyim, nə də
təxəyyülüm iştirak edirdi. Ürəyimdə dərin kök salmış özündənrazılıq, reallığa
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baxmayaraq, indi yalnız mənə məxsus olan, qollarımın arasında yatan qadının başqa
birisinə aid olamsına yol vermirdi. Bununla belə, qadınlardan tələb etdiyim and yalnız
onun əl - qolunu bağlayırdı, mənə isə azadlıq bəxş edirdi. Yolda, necə deyərlər,
qolumdan saldığım qadın daha heç kəsə məxsus deyil, demək, körpüləri yandırmağın
məqamıdır, qəribədir, bir az əvvəl bu barədə istəsəydim də düşünə bilməzdim. Qadınlara
gəlincə, atüstü yoxlamaqla onların üzərimdəki hakimiyyətinin möhkəmliyini və
uzunömürlülüyünü təsdiq edə bilərdin. Maraqlıdır, deyilmi? Əziz həmyerlim, bu, adi
həqiqətdir. Bəzisi qışqırır: ”sev məni!”, başqa birsi :”sevmə məni!” Ancaq elə yaramaz
insan növü də da var ki, “məni sevmə, ancaq mənə sadiq ol”, - deyə tələb irəli sürür.

Burda bir məsələ var: yoxlama heç zaman son söz olmur, vaxtı yetişəndə hər bir yeni
məşuqə ilə onu təzələmək lazım gəlir. Təkrar etdikcə vərdiş yaranır. Tez bir zamanda
düşünmədən nəyisə dilinə gətirirsən, refleks altdan-altdan öz işini görür, öz-özünə
qurulur, günlərin gözəl bir günündə sakit ürəklə ona sahiblənirsən. İnanın ki, bəzi
insanlar üçün, arzu eləmədikləri bir şeyə görə bundan imtina dünyada ən zor işlərdən
biridir.
Günlərin birində başıma belə bir axmaq hadisə gəldi, demək artıqdır ki, qadın məni bir
elə həyəcanlandırmırdı, ancaq zahiri görünüşü xoşuma gəlirdi, sifətində nəsə qəribə bir
dinclik və susmuş ehtiras oxunurdu. Açığını desək, həzz, gözlənildiyi kimi, birbaşa
deyildi. Ancaq ömrümdə bircə dəfə də olsa, heç bir kompleksdən əziyyət çəkmirdim və
bu xanımı da tezliklə unutdum, qərara gəldik ki, bir daha görüşməyək. Düşündüm ki,
qadın heç nəyi sezmədi, ağlıma da gəlmədi ki, bu məsələ ilə bağlı onun da öz hesabı ola
bilər: axı, çox ciddi idi, digər qadınlara zərrə qədər də oxşamırdı. Bir az sonra eşitdim ki,
kimlərəsə cəsarət sarıdan korluq çəkdiyimdən danışıb. Bu haqsızlıq ürəyimə neştər kimi
batdı, elə bil hansısa yalanın qurbanı olmuşdum: bildiyim kimi, o, bir elə passiv deyildi
və bu kimi məsələlərdən başı çıxırdı. Ancaq çiyinlərimi çəkdim və riyakarcasına
gülümsədim. Yalan dedim, gülüş ürəkdən gəlirdi, səmimi idim, bu hadisənin bir elə
əhəmiyyəti yox idi. Ciddiliyin qayda hesab ediləcəyi mühit varsa, bu, məhz bütün
gözlənilməzlikləri ilə bir yerdə, cinsi həyatdır ki var. Deyilmi? Yox, yox, dünyada hər
kəs, hətta fikirləri ilə baş - başa qalanda da özünü yox, başqasını tənbeh edir. Çiyinlərimi
çəksəm də, bilirsinizmi, özümü necə apardım? Sonra bu qadınla üz-üzə gəldim, onu
özümə bənd etmək üçün əlimdən gələni etdim. Bu, çox da çətin deyildi: qadınlar da
məyusluğu sevmirlər. O vaxtdan hər vasitə ilə onu incitməyə fürsət gəzirdim. Atdım onu,
sonra bir daha özümə bənd elədim, heç də münasib olmayan məqamlarda mənimlə
yatmağa məcbur etdim, bütün təsadüflərdə onunla elə kobud rəftar edirdim ki,
dustaqxana gözətçisi məhbusa bağlanan kimi, özüm ona bənd oldum. Beləcə,
əlaqələrimiz o vaxta qədər sürdü ki, günlərin bir günü içindən gələn hayqırtı ilə onu qul
halına salmış insanın şəninə eşidilməmiş mədhlər söylədi. Həmən gün ondan ayrıldım.
Sonra bir daha xatırlamadım.
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Nəzakətlə susmağınıza baxmayaraq, sizinlə razıyam ki, bu məhəbbət macərasında mənim
rolum bir elə parlaq olmayıb. Əziz həmyerlim, təvəqqem budur ki, şəxsi həyatınızdan
muğayat olasız. Bir az yaddaşınızı qurdalayın, ola bilsin, onların içində buna bənzər
hadisələr rastınıza çıxsın, belə olduqda, yadda saxlayın ki, sonra mənə danışasız. Mənə
gəlincə, bu hadisə yadıma düşəndə həmişə gülürdüm. Ancaq bir az başqa şəkildə, Sənət
körpüsündə qəfildən qulağıma çatan gülüşlə. Məhkəmədə boşboğazlığıma və irad
etdiyim nitqlərə də gülürdüm. Qadınlarla naqqallığımdan çox, məhkəmədəki çıxışlarıma.
Onları mən nadir hallarda aldatmışdım. Bütün bunlardan o nəticə hasil olur ki, instinktlə
hərəkət edirdim. Məsələn, qadınla yatmaq artıq etirafdır. Burada həm açıq eqoizm, həm
şöhrət düşgünlüyü, başqa bir təsadüfdə isə comərdlik var. Mənim digər romanlarımla
müqayisədə, bu acınacaqlı tarixçədə yuxarıda sadalananların payı bir az artıqdır, ona
münasibətdə səmimi idim, yəni açıqca göstərirdim ki, buyam mən. Hətta özümü bayaq
nəql etdiyim kimi göstərdikdə, bəli, məhz bu şəkildə göstərdikdə - beləyəm, belə də
yaşayıram. Yəni, şəxsi həyatımda təqsirsizlik və ədalət məhkəməsi haqqında irad etdiyim
yüksək ədalı məhkəmə çıxışlarımdan daha çox dəyər var idi. Ən azı, qadınlarla özümü
necə aparmağımı yada salmaqla, əslində kim olduğumu da unutmurdum. İnsan bu kimi
işlərində - məmnunluq və həzz məqamlarında ikiüzlü olmur, - bu fikri hardasa
oxumuşam, yaxud beynimdə hazır olanda elə bilmişəm ki, kimsə deyib bunu. Düzmü
deyilib, əziz həmyerlim?
Hansı cəhənnəm əzabı sayəsində qadınlarla məni eyni zamanda bir neçə şəxslə bağlayan
əlaqələri birdəfəlik kəsməyim yadıma düşəndə qəribə hisslər keçirirəm, - yeri gəlmişkən,
bu faktı heç də ürəyimin incəliyinin ayağına yazmıram. Məni idarə eləyən heç də bu
deyildi, ehtiraslarımızın Austerlisasını gözləməkdən beli qırılan məşuqələrimdən biri
dözmür, aradan çıxırdı. Bu anda dərhal onu ağuşuma alır, qucaqlayır, əlimdən gələn
güzəştləri edirdim, şəninə bütün tərifləri yağdırırdım. Elə edirdim ki, cismindəki incəlik
adına nə vardısa riqqətlə üzə çıxsın, özüm bu hissi yalnız üzdən keçirirdim, qadın
istiqanlılığının birdən partlamasından və yox olub getməsindən dəli kimi qorxurdum.
Doğrudur, bəzən əzab çəkdiyimin də fərqindəydim. Hamını istisnasız olaraq dərhal
unuda bildiyim üçün, bu qiyamçı qadının məndən aralanmasına ehtiyac yox idi və
peşman olub geri qayıdanda əvvəlki hadisələrdən bircəciyini də xatırlamırdım. Yox, məni
qaranəfəs qovan nə məhəbbət, nə də ürək genişliyi idi, hərdən adi insan kimi bütün
hüceyrələrimlə atılmaq, təkliyə qısılmaq təhdidi ilə üzbəüz qalırdım, məni bu yolda
yambızıma qamçı vurub qovan, əslində, sevilmək arzum və almalı olduğum həzzi
damarlarıma hopdurmaq istəyi idi.
Yeri gəlmişkən, yadda saxlayın ki, təkrar fəth edilən məhəbbət məni üzürdü. Ovqatımın
təlx vaxtlarında özümə dedim ki, məni qadınlara çəkən şeydən biryolluq qurtulmağın
yolu, olsa-olsa, ölüm ola bilər. Əvvəla, ölüm aramızdakı ipləri bir nöqtədə möhkəmcə
düyə bilərdi, ikincisi, onu hər hansı məcburiyyətdən xilas edərdi. Ancaq hamıya ölüm
arzulamaq və nəticə etibarilə başqa cür ağla sığmayan qeyri - məhdud azadlıqdan kamını
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ala bilmək üçün planetimizin bütün fərdlərini qətlə yetirmək olmaz. Həssaslığım və
insanlara məhəbbətim bu metodun qarşısına sipər çəkirdi.
Bütün bu məhəbbət macəralarında məruz qaldığım yeganə dərin hiss şükranlıq idi; işlər
yaxşı gedərdisə, məni sakit buraxsaydılar və mənə tam hərəkət azadlığı verilsəydi.
Görsəniz, qadınlarla necə iltifatlı davranırdım, onlardan hər hansı ilə yatası olsaydım, bu
şükranlıq hissimdən hamıya pay düşərdi. Hisslərim nə qədər qarışıq olsa da, onların
mahiyyəti dəyişilməz qalırdı: Bütün məşuqə və rəfiqələrimi ehtiyatda saxlayırdım ki,
günlərin bir günü ürəyim çəkəndə onlarla ola bilim. Etiraf etmişdim: ancaq o şərtlər
daxilində xoşbəxt yaşaya bilərəm ki, bütün yer üzündə insanlar, ən azı, daha çox insanın
gözü üstümdə olsun, başqa bir şəxslə bağlılığa malik olmasınlar, heç müstəqil də
olmasınlar, istədiyim an, tükümü yandırdımmı, yanıma qaçsınlar, ta əldən-ayaqdan
düşənə qədər, elə bir vəziyyətə gəlsinlər ki, onları öz işığımın şəfəqləri ilə əzizləyim.
Ümumən, xoşbəxt yaşamaq üçün seçdiklərimin, əlimi üstünə qoyduğum şəxslərin
yaşamaması lazım gəlirdi. Vaxtı yetişəndə, özü də mənim mərhəmətimdən asılı olaraq,
həyatın miskin payına sahib dura bilsinlər.
Ah, inanın, bütün bunları sizə danışanda heç bir məmnunluq hissi keçirmirəm. Ömrümün
bir qara qəpik də ödəmədən hər şey tələb elədiyim o dəmlərini yadıma salanda, yəni,
bacardıqca çox insanı özümə xidmətə məcbur edəndə, həm də elə bil ki, onları da
gözümdən uzağa qoymurdum, az qala soyuducuda saxlayırdım ki, ürəyim istəyəndə
saçlarını tumarlaya bilim, yəni, əlimin altında olsunlar, indi sizə danışdığım bu hissi
özüm də bilmirəm necə adlandırım. Bəlkə, bunun adı həyadır? Sən, əziz həmyerlim, sən
de, həya olsaydı, ürəyim heç olmasa bir balaca sıxılardı. Elə deyilmi? Demək, elə belədir,
ya həyadır, ya da vicdanla əlaqəli olan cəfəng hisslərdən biridir. İstənilən halda, fikrimcə,
bu hiss yaddaşıma mıxlanmış həmin hadisədən sonra ürəyimi tərk etməyib. Artıq onun
haqqında danışmalıyam, mətləbi bir zərrə də uzatmaq istəmirəm, daha heç bir haşiyə
çıxmaq keçmir ürəyimdən, illər boyu o hadisəni təxəyyülümdə o qədər əzizləmiş, ona elə
incə çalarlar əlavə etmişəm ki, fikrimcə, əməyimi az da olsa qiymətləndirərsiz.
Baxın, yağış da kəsdi. Evə qədər məni ötürsəydin, nə yaxşı olardı. Yorulmuşam. Qəribə
işdir, ona görə yorulmamışam ki, həddən artıq zəvzəvəlik eləmişəm, daha çox ona görə
ki, əhvalatın danışılmayan hissəsi gözümə durur. Hə, başladıq. Bir neçə sözlə kəşfimizin
əsas qayəsini ifadə etməyə çalışaq. Qısa danışacağam. Bu barədə niyə çox danışaq ki?
Bəli, çatdıq. Günlərin bir günü, soyuq noyabr gecələrinin birində, kürəyimin arxasında
kiminsə durub mənə rişxəndlə güldüyünü hiss etdiyim vaxtdan iki - üç il sonra, Senanın
sol sahili ilə evə qayıdırdım. Yolu Kral körpüsü tərəfə kəsdim. Gecə saat bir olardı. Narın
yağış küçədən adda-budda keçənləri perik salmışdı. Məşuqəmgildən qaydırıdım, indi
yəqin ki, o da yatmışdı. Keyfim yerindəydi, yüngülcə yorğunluq hiss edirdim,
damarlarımla səssiz-küysüz axan qan, bax, bu payız yağışı kimi bədənimi isidirdi.
Körpüdə kimsə dayanmışdı, məhəccərdən sallana qalmışdı, elə bil çayın tamaşasına
durmuşdu. Bir az yaxına gəlib gördüm ki, bu, arıq, gənc bir qadındır, başdan-ayağa qara
geyib. Qara saçları ilə paltosunun yaxalığı arasında yağış damcılarının nəmləndirdiyi
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ağappaq boynu görünürdü. Bir balaca həyəcanlandım. Bir anlığa ayaq saxladım. Qadın
bunu hiss edib irəli addımladı. Körpüdən dəniz kənarına enərək hazırda yaşadığım SənMişel bulvarı tərəfə addımladım. Əlli addım getmişdim ki, arxadan səs eşitdim, gecənin
sakitliyində qulaqbatırıcı bir səs - şappıltı ilə suya düşüb səs çıxaran insan bədəni.
Yerimdə donub qaldım, ancaq o tərəfə çevrilmədim. Dəhşətli qışqırıq eşidildi. Özü də bir
neçə dəfə, elə bil suyun axarı boyu yayılır, birdən kəsilib qeyb olurdu. Teli də titrəməyən
zil qaranlıqda həmin səsdən sonra yaranan sükut əbədi təsir bağışlayırdı. Elə bil heç nə
olmamışdı. Soyuqdan və həyəcandan titrəyirdim. Öz-özümə deyirdim: “Tez, tez nəsə
eləmək lazımdır” və hiss edirdim ki, bütün vücudumu saran zəiflik əl - qolumu
buxovlayırdı. Onda nə düşündüyümü indi xatırlamaq çətindir: “Çox gecdir, çox gecdir”, yaxud buna bənzər fikirlər keçirdi ağlımdan. Yerimdə donub qalmışdım, qulaqlarım
şəkdə idi. Sonra yavaşca irəli addımladım. Və heç kəsə heç nə demədim.
Gəlib çatdım, bu da evim, sığınacağım. Sabah? Yaxşı, necə istəyirsiz. Sizi
məmnuniyyətlə Marken adalarına apararam. Zayderzə tamaşa edərsiniz. Səhər saat on
birdə “Mexiko-City”də görüşək. Necə? Həmin qadın? Vicdan haqqı, bilmirəm. Ertəsi gün
və ümumən bir neçə gün qəzet oxumadım.
Necə də gözəldir! Ancaq sizi buraya təkcə onun gözəlliyinə görə gətirməmişəm. Sizə bu
nadir ləçəkləri, kənd başmaqlarını və balıqçıların bardaş qurub əla tütün çəkdiyi min bir
naxışlı evi hər kəs göstərə bilərdi. Yox, mən o nadir adamlardanam ki, sizə məhz
doğrudan da baxmağa dəyəsi şeyi göstərə bilərəm.
Bəndə yaxınlaşırıq. Getmək, bu yaraşıqlı evləri arxada buraxıb kifayət qədər uzaqlara
getmək lazımdır. İndi bir az nəfəsimizi dərək. Hə, necədir? Kədərli mənzərələrdən ən
kədərlisi. Baxın: sol əldə buralarda təpə adlandırılan kül topaları gözə dəyir, sağ tərəfdə
bozumtul bənd, ayağımızın altında ağımtıl qumlu sahil, önümüzdə dəniz, bir balaca lilin
bulandırdığı təknədəki su rəngində dəniz və bu solğun suların üstündə geniş səma. Necə
də süst bir aləm, cəhənnəmə oxşayır. Xətlərin hamısı üfüqidir, bircə dənə də açıq-aydın
izə rast gəlməzsən, rəngsiz məkan, ölü həyat. İndiyə qədər nə vardısa pozulub, öz içində
boğulub, bir sözlə, əsl cəhənnəm. Əsas odur ki, burda ins - cins yoxdur. Sizdən və
məndən başqa bir bəni-adəm yoxdu - qarşımızda da sonsuza qədər uzanan dünya. Səma,
görəsən, hələ sağdırmı? Hə, əziz dostum, haqlısan sən. Birdən buludlar sıx-sıx topalaşır,
sonra birdən elə bil dərin yarğanlar meydana gəlir, buludların qapısı qəfildən açılır, səma
nərdivanının pillələri görünür. Bax, orda göyərçin balaları uçur. Bəlkə, sezməmisiz,
Hollandiyada səma milyon göyərçinlə birdən dolur, gözə görünməyən göyərçinlərlə.
Necə hündürdən uçurlar; qanadlarını çırpır, hamısı bir yerdə və eyni zamanda səmaya
millənib enirlər, səmanı gümüşü lələklərlə doldururlar, küləksə onları bir yerdən başqa
yerə süpürür. Göyərçinlər bütün il boyu orada - səmada yaşayırlar. Yerin üstündə dövrə
vururlar, yerə baxır, bəlkə də enmək istəyirlər. Amma yerdə heç nə yoxdur - gözə dəyən
dəniz və kanallardır, damlar, onların üzərindəki lövhələr, başqa heç nə yoxdu.
Bilmədiniz nə demək istədiyimi? Etiraf edim ki, yoruldum. İpin ucunu itirirəm, sözləri
çaş - baş salıram, dostlarımın saatlarla təriflədikləri keyfiyyətimi - fikir və ifadə
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aydınlığını itirmişəm. Yeri gəlmişkən, “dostlarım” sözünü elə - belə, prinsip etibarilə
işlədirəm. Dostlarım yoxdu, sadəcə, yoldaşlarım var. Üstəlik, onların sayı da artıb - bütün
bəşəriyyət, siz onların arasında birincisiz. Orda olan hər kəs elə birincidir. Necə bildim
ki, dostlarım yoxdu. Günlərin bir günü, yəni onlarla oyun oynamaq, həm də onları
cəzalandırmaq qəsdi ilə beynimdə oyun qurduğum zaman. Ancaq kimi cəzalandırasan?
Ola bilsin ki, kimsə heyrətlənərdi, başqa heç nə, heç kəs özünü cəzalanmış adam yerinə
qoymazdı. Onda anladım ki, dostum yox imiş. Ax, kaş olaydı və mənim də dostlarım
olsaydı ... hə, nə olsun? Özümü öldürə bilsəydim, həm də bundan sonra çöhrələrindəki
ifadəni görə bilsəydim, dünyalara dəyərdi. Ancaq yer üzü qaranlıqdır, tabut taxtaları
qalındır, kəfəni yırtmaq olmaz. Heç olmasa, ürəyin gözü ilə ani baxıb tamaşa eləmək
mümkün olsaydı. Ruh dedikləri mövcuddurmu, gözləri varmı? Yox, buna qəti inanmaq
mümkün deyil, olmayıb, olmayacaq da. Yoxsa, vəziyyətdən birtəhər çıxış yolu tapardım,
onda insanları sənə ciddi yanaşmağa məcbur edə bilərdin. Axı, onları doğruluğuna,
səmimiyyətinə, əzab dolu həyəcanlarına inandırmaq ancaq ölümlə mümkün olardı. Nə
qədər ki sağsan, demək, şübhəli epizod hesab edilməlisən, yalnız özünə şübhəli
münasibətə haqqın çatar. Ax, öz ölümünün tamaşasına durub ləzzət aparacağına qəti
inam olsaydı, bu adamlara inanmadıqları şeyləri sübut edə bilərdin və onları yerindən
oynadıb təəccübləndirərdin. Yaxşı, sonra? Özünə qəsd edib öldürürsən, belə olduqda
kiminsə sənə inanıb -inanmamasının nə əhəmiyyəti olacaq? Artıq mövcud deyilsən sən,
kimin heyrətləndiyini, kimin kədərləndiyini (əlbəttə, qısa müddətə) görmürsən, bir sözlə,
hər kəsin xəyal etdiyi tərzdə dəfnində iştirak etmirsən. Şübhə yeri qoymamaq üçün,
sadəcə, düşüb ölmək lazımdır.
Ola bilər ki, bəlkə, dediyim şeyləri və bu tamaşanı görməməyin özü daha yaxşıdır?
Onların laqeydliyi ürəyimizi dağlamazdımı? “Buna görə cavab verəcəksən”, - ona
hansısa yelbeyin oğlana ərə getməyə imkan verməyən qız atasına beləcə demişdi. Demiş
və intihar etmişdi. Ancaq atası bunun zərrə qədər də əzabını çəkmədi. Spinninqlə balıq
ovunun ölüsü idi. Üç həftədən sonra artıq ova çıxırdı, özü dediyi kimi, “qəm-kədəri
unutmaq üçün”. Ata hər şeyi dəqiq hesablamışdı - rəhmətlik qızını unutdu. Doğrusunu
deməli olsaq, əks hadisələr baş versəydi, təəccüblənməyin yeri vardı. Bax, budur, insan
arvadını cəzalandırmaq üçün özünü öldürür, əslində isə, ona olmazın azadlıq şansı verir.
Yəni, bütün bunları görməmək daha yaxşı olardı. Hələ bir intiharı hansı sözlərlə izah
edəcəklərini eşitmək riskinə də qatlaşmaq istəyirsən? Mənə gəlincə, hər şeyi əvvəlcədən
bilirəm: “bir belə dərdi çəkə bilmədiyi üçün özünü öldürdü...” Ah, əzizim, insanlar necə
də fəhmsizdirlər, təsəvvür və təxəyyülləri necə də kasıbdır! Həmişə düşünürlər ki, insan
özünü yalnız bircə səbəb üstündə öldürə bilər.. intihar kimi hadisə üçün ən azı iki səbəb
də ola bilər. Yox, nə danışırsan, bu onların ağlına da gəlməz. Demək, həyatla haqq hesabı çürütmək üçün özünü könüllü qurban verirsən və bununla özün haqqında müəyyən
rəy formalaşdırırsan. Öləcəksən, onlarsa fürsətdən istifadə edib sənin ölümünlə bağlı
səfeh və ağlasığmaz səbəblər axtarıb tapacaqlar. Əziz dost, əzabkeşlər unudulmaqla,
ölümlərinin ironiya hədəfinə çevrilməklə, Allah bilir, daha hansı məqsədlə istifadə
arasında seçim etməlidirlər. Olsun ki, bir gün onları kimsə anladı. Heç zaman, heç vaxt!
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Gəlin birbaşa hədəfə doğru gedək. Həyatı sevirəm - mənim zəif yerim budur. Həyatı elə
sevirəm ki, ondan kənarda olan şeyləri təsəvvür belə etmirəm. Həyata belə dərindən,
ləçərcəsinə bağlanmaqda bir az plebeylik də var, deyilmi? Zadəganlıq üzünü sənə və
həyatına doğru çevirib. Lazım gələrsə, əsilzadə ölə bilər, əyilməkdənsə, qırılar. Mənsə
əyilirəm, çünki hər şeydən çox özümü sevirəm. Bax, indicə eşitdiklərinizdən sonra, necə
bilirsiz, necə olmalıydım? Özümdən iyrənməliydimmi? Zərrə qədər də! Başqa adamlara
nifrət edə bilərdim, hətta onlardan iyrənə də bilərdim. Düzdür, öz günahlarımı bilirəm və
zəif cəhətlərimə görə təəssüf edirəm, ancaq necə olmasa da tərifəlayiq inadkarlıqla onları
tez unuda bilirəm. Başqa insanlar üzərində qurduğum məhkəmə ürəyimdə hər gün, hər
saat davam edirdi. Bütün bunlar sizi mütəəssir edirmi? Bəlkə, düşünürsüz ki, bütün
bunlar məntiqi deyil? Ancaq məsələ heç də məntiqdə deyildir. Məsələ ondadır ki, nəyin
bahasına olursa-olsun, sivişib aradan çıxmaq lazımdır, başlıcası, məhkəmədən qaçmaq!
Mən demirəm ki, cəzadan boyun qaçıraq. Cəzanı məhkəməsiz də vermək olar. Bizim
təqsirsizliyimizə zəmanət verən adı var onun - bədbəxtlik. Yox, məsələ ondadır ki,
məhkəmədən, min cür bəhanə axtaran məhkəmə istintaqından qaçmaq lazımdır, onu elə
yerindən baltalamaq lazımdır ki, hökm yerli - dibli oxunmasın!
Ancaq məhkəmədən yaxa qurtarmaq elə də asan deyildir. Bu gün biz həm mühakimə,
həm də əxlaqsızlıq etməyə hazırıq. Bir yeganə fərqlə ki, birinci halda uğursuzluqdan
qorxmaq kimi halımız olmur. Şübhəniz varsa, fürsət düşəndə, əziyyət çəkən
həmvətənlərimizin tənhalıqdan müalicə olunmaq məqsədi ilə ayaq açdıqları istirahət
yerlərində, avqustun qora bişirənində, stol arxasında deyilənləri yaxşıca dinləyin. Bu
halda da hansısa qəti nəticə çıxara bilməsəniz, bizim məşhur qələm sahiblərinin əsərlərini
oxuyun, yaxud gözlərinizi bir az geniş açıb ətrafınızda nələrin baş veridyini müşahidə
eləyin. Uduzmazsız, əvəzində xeyli təcrübə toplamış olarsız. Dostum, bizi mühakimə
etmələrinə cüzi də olsa hər hansı bəhanə vermək lazım deyildir. Əllərinə keçsək,
dərimizə saman təpərlər, bizi gəmirib tikə-parça edərlər. Bizə vəhşi heyvanların
təlimçiləri kimi ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bir gün, yırıtıcı heyvanın qəfəsinə girməzdən
öncə bədbəxtlikdən, yaxud təsadüfdən ülgüclə özünü kəssə, onlar üçün dadlı tikədən
başqa bir şey olmaz. O qədər də valehedici varlıq olmadığıma ürəyimdə şübhə cücərən
gün dərhal bu təhlükəni hiss etdim. O andan etibarən özümə etibarımı itirməyə başladım.
Hövsələsizlikdənmi - nədənsə, bircə damla qanım yerə sıçrasa, bilrisizmi nə olar - adamı
dirigözlü yeyərlər.

Müasirlərlə münasibətlərim zahirən əvvəlki kimi qalmışdı, ancq bir balaca rəngi-rufu
dəyişmişdi. Dostlarım da dəyişməmişdi. Yeri düşdükcə onlar mənim yanımda olduqları
zaman hiss etdikləri könül rahatlığı və sakitliyin şəninə yenə təriflər yağdırırdılar. Ancaq
təkcə özüm ürəyimdə nələrin baş verdiyinin fərqindəydim, bir az dissonans var idi, bir az
qarmaqarışıq halət yaranmışdı, özümü bir az sınmış, sanki ictimai rəyə təhvil verilmiş
adam kimi hiss edirdim. Artıq insanlara baxanda onlara dinləyicilərin nüfuzlu
auditoriyası gözü ilə baxa bilmirdim. Mərkəzində özüm dayandığım dairə qırılmışdı və
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onlar artıq hakimlərlə məhkəmə iclası kimi ard-arda düzülmüşdülər. O dəqiqədən sonra
ürəyimdə belə bir şübhə baş qaldırdı ki, bəzi şeylərə görə, deyəsən, məni də mühakimə
edə bilərlər, bax, bu anda onların, necə olur-olsun, kimisə mühakimə etmək niyyətlərinin
qarşısıalınmaz olduğunu dərk etdim. Bax, indi qarşımdadırlar, əvvəllər olduğu kimi,
ancaq bu dəfə gülürlər. Doğrusu, özüm uydururam ki, qarşıma çıxan hər kəs mənə
rişxədnlə baxır. O ana qədər hətta düşünürdüm ki, hərdən mənə badalaq vurmaq da
ağıllarına gələ bilər. Hətta elə hallar olurdu ki, hansısa ictimai yerdə heç bir səbəb
olmadan, sözün hərfi mənasında, səndələyirdim, dilim topuq çalırdı. Bir dəfə kandarda
sərələndim. Bir kartezian kimi o saat özümü ələ aldım və bu epizodu qəzavü-qədərin
ayağına yazdım, yəni təsadüf idi, bitdi-qurtardı.
Hadisələri daha diqqətlə izlədikdə kəşf etdim ki, aha, deyəsən, düşmənlərim də var imiş;
məhkəmə dairələrində də, həyatda da. Bircə şey qanımı qaraldırdı ki, onlar, məhz onlar
mənə müəyyən dərəcədə borclu idilər, buna görə də daim qulluğumda durmalı idilər.
Bəzisi hesab edirdi ki, onlara xidmət etmək borcumdur. Bütün bunlar, necə deyərlər,
olası şeylər idi və bu kimi yeni faktlar qanımı qaralda bilmirdi. Ən çətini və kədərlisi o
idi ki, guya güclə tanıdığım insanlar, ya da heç tanımadığım kəslər arasında da
düşmənlərim varmış. Əlbəttə, indiyə qədər hiss edə bildiyiniz sadədilliyimə görə, tanış
olmayan insanlar da bir balaca yaxınlaşan kimi məni hökmən sevəcəklərdilər. Təsəvvür
eləyin ki, bu belə olmadı. Özümə qarşı ən dəhşətli düşmənçiliyi daha çox o adamlardan
gördüm ki, onlarla yalnız uzaqdan-uzağa salamlaşmışdım. Onlara elə gəlirdi ki, kefimin
quluyam, istədiyim şeyləri bir göz qırpımında əldə edə bilirəm və bunu mənə
bağışlamırdılar. Xoşbəxt, bəxti gətirən insanın sifətində bütün bu cizgilərlə bərabər,
özündənrazılıq ifadəsinin olması hər kəsi, lap Allahın eşşəyini də cinləndirib özündən
çxıara bilərdi. Bundan başqa, həyatım, yaşam tərzim elə idi ki, bir çox insanların mənə
yanaşmasının qarşısını almağa vaxtım hardaydı. Elə bu səbəbdən bununla bağlı tezliklə
yadıma heç nə düşmürdü. Ancaq öz həyatlarını yaşaya bilməyən insanlar dəqiqəbaşı
mənə yaxınlaşmağa çalışırdılar, bilə-bilə ki, dərhal rədd edəcəyəm.
Beləliklə (bircə nümunə bəsdir), qadınlar, necə olmasa da, yanımda çox dəyərli varlıqlar
idi. Onlara sərf etdiyim vaxtı kişilərə xərcləyə bilməzdim, onlar bunu mənə hər deyəndə
bağışlamırdılar. Əldə etdiyin xoşbəxtliyi və uğurları sənə o zaman bağışlayırlar ki, onları
ürək açıqlığı ilə başqaları ilə bölüşməyə hazır olasan. Ancaq sözün əsl mənasında xoşbəxt
olmaq istəyirsənsə, başqalarının qayğısına bir elə qala bilməzsən. Məsələ burdaca bitir,
məsələ bu qədər sadə və primitivdir. Mənə münasibətdə insanlar çox ədalətsiz idilər:
məni xoşbəxt olduğuma görə mühakimə edirdilər. Mən uzun müddət arxayınlıq
illüziyasında yaşadım; dörd tərəfdən hər şeydən xəbərsiz halda ətrafa gic - gic
gülümsəyən insanın üstündə onu əslində sevməyən kəslərin bütün istehza oxları birdən
uçmağa başladı. Həyəcan siqnalını eşitdiyim gün gözlərim açıldı, ürəyimə sancılan
oxların və vurulan yaraların dərinliyini hiss etdim və gücdən düşdüm. Bütün dünya mənə
gülürdü.
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Bu ağırlıqda rişxəndi heç kəs çəkə bilməzdi (müdriklərdən, yəni onu yaşamayan
insanlardan başqa). Yeganə seçim qərəz və hirs ola bilərdi. Bir gün insanlar səni
mühakimə etməyə tökülüşəndə, həm də özlərinin mühakimə edilməməsi naminə
birləşirlər. Bu məqamlarda insanın ürəyinin hansısa guşəsindən axıb gələn ən təbii və ən
sadədil ideya o ola bilər ki, sən heç də günahkar deyilsən. Bu baxımdan, bizim hamımız
Buhenvaldda onun da adını məhbusların siyahısına daxil edən mirzədən şikayət etmək
istəyən fransız oğlanın günündəyik. Şikayətmi? Mirzə və onun dostları uğunub
getmişdilər: “faydası yoxdu, oğlan. Burda şikayətə baxan kimdi?” “Görərsiz, cənab, fransız oğlan cavab vermişdi, - söhbət adi haldan getmir. Mənim heç bir günahım
yoxdu!”
Bizim hamımızın başına gələn adi hadisələr deyil. Hər birimiz hansısa səbəblə əlaqədar
şikayət vermək istərdik. Hər bir kəs, nəyin bahasına olursa-olsun, təqsirkar olmadığının
bəyanını tələb edir, hətta bunun üçün bütün bəşəriyyəti təqsirli hesab etmək lazım gəlsə
belə. Siz hər hansı insana onun ağıllı və xeyirxah olmasını təsdiqləyən hərəkətlərinə görə
kompliment söyləyəndə xəsislik edirsiz. Onunsa, üzü bu təriflərdən elə gülür, qırışları elə
açılır ki, elə bil bura onun təbii ürək genişliyinə səcdə etməyə təşrif gətiribsiz. Yaxud
caniyə desəz ki, törətdiyi cinayətin xarakteri ilə bir elə bağlılığı yoxdur, bu, sadəcə,
mənfur cəmiyyətdəki müəyyən vəziyyətdən törəyib, bilsəniz necə minnətdar olardı sizə?
Bizim müdafiə çıxışımızda siz məhz bu məqamlardan bəhs etdikdə, elə bil onu
gözləyirmiş kimi, müttəhim hökmən ağlamalıdır. Axı, anadangəlmə, yəni fitri
dürüstlükdə, yaxud ağıllı olmaqda bir aşırı məziyyət-filan yoxdu... Cinayət, tutaq ki,
şərait, vəziyyət və sair bu kimi amillərdən asılı deyil, daha çox onu törədən insanın
mənfur təbiətindən güc alaraq baş veribsə, məsuliyyət, şübhəsiz ki, artıb-azalmır. Ancaq
bu fırıldaqçılar əfv, yəni məsuliyyətdən azad olunma tələb edirlər və bu həyasız niyyətin
gerçəkləşməsindən yana gah öz təbiətlərinə, gah da yüngülləşdirici halların olmasına
istinad edirlər. Əsas odur ki, bu adamları günahsız elan etsinlər, anadangəlmə
xeyirxahlıqları üstünə kölgə düşməsin, əllərindən çıxan dəhşətli xətanı isə, qəzavüqədərin, nə bilim, təsadüfi bədbəxt hadisələrin ayağına yazsınlar, təki məhkəmə zalından
çıxıb azadlığa qovuşsunlar. Mahiyyət etibarilə özünü insanlara sevdirmək və elədiyin
əmələ görə təbiətində dayaq nöqtəsi tapmaq bildiyiniz qədər də asan deyildir. Niyə? Heç
bu barədə düşündüzmü? Var - dövlət hakimiyyət deməkdir, doğrudurmu? Ancaq burada
məsələnin başqa bir yönü maraq doğurur: var - dövlət sizi məhkəmə zalından çölə çıxarır,
metro qatarlarını gözləyən qara camaatdan ayırır, sizə nikeli par-par yanan avtomobil
bağışlayır, sizi çox geniş, diqqətlə qorunan parklarda, yataqlı vaqonlarda və gəmilərin
lüks kayutlarında hamıdan təcrid edir. Var - dövlət, əziz dost, hələ caninin bəraəti
deyildir, ancaq şərti cəza kəsmə, yaxud iclasın təxirə salınması imkanları da var və bu,
heç də pis deyil.
Əsas odur ki, sizdən “gəlin, tam açıq danışaq” deyə xahiş eləyən, and içib - aman diləyən
dostlarınıza inanmayın. Onlar arxayındırlar ki, nə eləsəniz də heç nə gizlədə bilməzsiniz.
Məgər təkcə səmimiyyətmi dostluğun meyarıdır? Nəyin bahasına olur-olsun, həqiqəti
bərpa etmək cəhdi heç nəyi bağışlamayan və qarşısında heç nəyin duruş gətirə bilmədiyi
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ehtirasdır. Buna hətta qüsur da demək olar, çox nadir hallarda bu dərəcədə ifrat
həqiqətsevərlik meydana gəlir, bəlkə də daha çox eqoizmdir. Demək belə, dediyim
vəziyyətə düşsəniz, çox fikirləşməyin: doğru danışacağınıza and için və utanmadan,
vicdan əzabı çəkmədən yalan danışın. Belədə dostlarınızın arzusunu yerinə yetirmiş və
bir daha onlara sədaqətinizi sübut etmiş olarsız.
Mübahisəsiz bir həqiqətdir ki, bizdən yaxşı olan insanlara inanmırıq. Daha doğrusu,
onların gəzib - dolaşdıqları dairədən qaçırıq. Daha çox o adamların ətəyində namaz
qılmağa qaçırıq ki, eynən bizə oxşayırlar, həm də daha çox zəif cəhətləri ilə. Nə olurolsun, islah edilmirik, özümüzlə bağlı heç zaman tənqidi qeydlərə açıq olmuruq: bunun
üçün bir nəfər lazımdır ki, irəli çıxıb bütün qüsurlarımızı üzümüzə çırpsın. İstəyimiz odur
ki, hər kəs bizə mərhəmətlə yanaşsın və beləliklə bizə ruh versin. Eyni zamanda həm
müqəssir olmaq istəmirik, həm də qüsurlardan arınmağa cəhd göstərmirik. Açın baxın
ürəyimizə. Görün nə qədər sinizm zoğları göyərib qalxır. Orada nə xeyirin, nə də şərin
gücü var. Danteni oxumusuzmu? Eləmi? Aman Allah, özün saxla! Demək, bu
məsələlərin Dantedə necə qoyulduğundan xəbəriniz var. Onun mülahizələrinə görə,
mələklər Allahla Şeytan arasındakı ədavətdə neytral mövqe tutublar. Buna görə də
onların yerini öz cəhənnəminin qapı kandarında, yəni vestibüldə salır. Dostum, səninlə
mən elə oradayıq - vestibüldə.
Dözümmü? Əlbəttə, düz deyirsiniz. Təmkinli olub dözmək və məhşər gününü gözləmək
lazımdır. Ancaq bədbəxtlikdən, vaxtımız yoxdur, tələsirik. Elə tələsirik ki, günlərin bir
günü tövbə hakimi oldum. Ancaq mən üstünü açdığım faktları ardıcıl şəkildə şərh etməli
və müasirlərimin rişxəndi ilə bağlı məsələni yoluna qoymalı idim. Həmin axşam məni
cavab verməyə çağıranda, cavab verməli idim, ən azı onu axtarıb tapmağa cəhd
etməliydim. Bu heç də asan olmadı. Uzun müddət düşünmədən nəsə elədim. Bu
kəsilməyən kişnərti - insanların istehzalı gülüş səsləri məni məcbur elədi ki, içimi sandıq
kimi çölə töküm və əmin olum ki, sən deyən sadə adam deyilmişəm. Siz gülmürsüz,
dodağınız qaçmır, demək, həqiqət bizim bildiyimiz primitiv şeylər deyil. O həqiqətləri
elementar, yəni primitiv sayırlar ki, insan onları ən sonuncu görür və kəşf edir.
Ancaq necə olmasa da, özümü uzun müddət arayıb-öyrəndikdən sonra insan təbiətindəki
çox dərinlərə işləyən iki üzlülüyün şahidi oldum. Yaddaşımın bir qatına külüng vurmaqla
anladım ki, ciddilik mənə seçilməkdə, sadəlik - qələbə çalmaqda, xeyirxahlıqsa, insanları
əsarətdə saxlamaqda yardım edib. Məsələn, mən heç vaxt ad günümdə məni təbirk
etmədiklərindən şikayət etməmişəm; böyük dərddi, kimsə bu böyük və zırıltı tarixi
unudub. Tanış-biliş mənim bu ciddiliyimdən təəccüblənmiş və heyran qalmışlar. Ancaq
səbəb elə onun öz içində gizlədilibmiş: istədim ki, hər ikisinin yadından çıxım. İstərdim
ki, özümü incidilmiş adam yerinə qoyum. Əlbəttə ki, yaxşı xatırladığım o məşhur, yaxud
bədnam tarixə bir neçə gün qalmış artıq ehtiyatımı tutmuşdum, elə edirdim ki, daha
doğrusu, etmirdim ki, kənar adamlar bu tarixlə ilgili nədənsə şübhələnsin, ancaq
inanırdım ki, o, bir kimsənin yadına düşməyəcək. Bununla özümə tənhalığımı sübut
edirdim və özümü acılı-şirinli qüssənin dalğaları arasına atırdım.
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Altından xətt çəkilən məziyyətlərim, açığı, o qədər də cəlbedici deyildi. Məlum
kontekstdə qüsurlarım bəzən məziyyətlərimə çevrilirdi. Bəzən həyatımın qaranlıq
tərəflərini gizlədirdim, ancaq bu gizlilik mənə sakit görünüş bəxş edirdi, kənar adamların
gözündə xeyirxah bir insanın qüruru kimi görünürdü, laqeydliyim sayəsində ürəyimdə
özüm üçün məhəbbət tonqalı yandırırdım və hamının xeyirxah adlandırdığı
hərəkətlərimdə daha çox eqoizmim rol oynayırdı. Elə bunun üzərində dayanıram həddən artıq böyük simmetriya inandırıcılığa xələl gətirir. İslahedilməz şəhvətpərəstə
çevrilmişdim və buna görə də artıq nə bircə stəkan şərabdan, nə də ağlımı başımdan alan
qadınlardan imtina edə bilirdim. Yaradıcı və enerjili bir adam kimi tanınsam da, əsas
məziyyətim yalan idi - eşq yalanları. Var səsimlə ədalətli olmağımı aləmə car çəkirdim,
ancaq fakt budur ki, kimi sevirdimsə, sonu xəyanətlə bitirdi. Eşq aləmindəki yalan-palan,
əlimdən çıxan xəyanətlər peşə həyatıma, peşə borcumu yerinə yetirməyə mane olmurdu,
Əhmədi-biqəm olsam da, gecə - gündüz çalışırdım: heç zaman yaxınlarımdan yardım
əlimi çəkmirdim, çünki bunda təsəlli tapırdım. Ancaq bu açıq - aydın həqiqətləri özüm
üçün nə qədər təkrar etsəm də, bunlar mənə qismən, özü də yalançı təsəlli verirdi.
Haçansa səhərlər güzgünün qabağına keçir, özümü vicdanın tələbkar və ciddi
mühakiməsinə təslim edirdim və belə bir qənaətə gəlirdim ki, günahımın yekəsi insanlara
nifrətimdədir. Ən çox da yad adamlara əl uzadan insanlara nifrət edirdim. Nəzakət və
incəliklə, ürəyimin yandığını həyəcanlı davranış və əsəbiləşməklə ifadə edərək,
mahiyyətcə hər gün təsadüfən rastlaşdığım şəxslərin üzünə tüpürürdüm.
Bəs, görəsən, bunun elə bir bəraəti varmı? Var, ancaq o qədər mənasızdır ki, istinad
etmək ar gəlir mənə. Bu da var ki, fakt kimi mövcuddur. Heç zaman sonadək
inanmamışam ki, insan həyatını dolduran iş-güc nəsə ciddi bir şey olsun. Bu “ciddi”
deyilən şeyin nə olduğunu bilmirdim, ancaq böyür-başımda cərəyan edən hadisələrə oyun
kimi baxırdım - bəzən maraqlı, bəzən cansıxıcı, bəzən də... mənasız. Düzdür, bəzi cəhd
və baxışları indiyə qədər anlaya bilməmişəm. Məsələn, pula-paraya görə həyatına qəsd
edən qəribə insanlara həmişə təəccüb, hətta şübhə ilə baxmışam, fikir verin, əvvəlki
vəziyyətdən əsər-əlamət qalmadığına görə gözləri hədəqəsindən çıxmış, yaxud ailələrinin
rifahı naminə çox ciddi görkəm alaraq özlərini fəda etmişlər. Mənim üçün bir balaca
anlaşıqlı olan, bir dəfə siqareti tərgitmək qərarına gələn və bunun üçün də ürəyində təpəri
olan dostumun niyyəti idi. Bir dəfə səhər çağı qəzetlərdən birini çevirdi, hidrogen
bombasının ilk dəfə partladılmasından bəhs edən yazını qaçaraq oxudu, bu partlayışın
hansı nəticələr doğuracağını öyrənib ayağını qaçaraq tutdu, siqaret köşkünə qaçdı.
Əlbəttə, bəzən özümü elə göstərirdim ki, guya həyata ciddi yanaşıram. Ancaq tezliklə
özüm üçün aydınlaşdırdım ki, bu ciddilikdə bir elə məna yoxdur, beləliklə, öz rolumu
oynamağa davam etdim, gücüm çatdıqca özümü yaradıcı, vətəndaşlıq borcuna ciddi
yanaşan, zəhmətkeş, bir sözlə, nümunəvi şəxs kimi göstərməyə çalışdım... Burada
dayanıram. Yəqin başa düşdüz ki, hollandlara bənzəyirdim: mənimlə yanaşı dursalar da,
elə bil heç yoxdular, yaxud yox kimidilər, elə mənim kimi - məhz həyatda kifayət qədər
böyük yer tutduğum məqamlarda yoxa çıxmağım vardı. Yalnız idmanla məşğul olanda və
hərbi xidmət illərində - yalnız öz keyfimizin xətrinə alayda hansısa pyesi səhnəyə
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
230

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

qoyduğumuz zaman tam səmimi ola bilirdim. Bu və digər hallarda oyun vardısa,
qaydaları da vardı, bu qaydalar ciddi olmasa da, elə əyləncə xatirinə onları məcburi hesab
edirdik. İndinin özündə də bazar günü matçı keçirilən ağzına qədər dolmuş, adamdan
partlayan meydança və ürəkdən sevdiyim teatr dünyada yeganə yerlərdir ki, orada özümü
qətiyyən günahkar hiss eləmirəm.
Söhbət məhəbbətdən, ölümdən, kasıb insanların məvacibindən gedəndə isə, belə bir
mövqeyi kim qanuni hesab edə bilər ki? Bəs mən nə eləməli idim? Izoldanın məhəbbətini
əvvəllər yalnız romanlarda, yaxud səhnədə təsəvvür edə bilərdim. Bu yolda ölüb
gedənlərə rola girmiş aktyor kimi baxırdım. Kasıb müştərilərimin replikaları elə bil eyni
ssenaridən qaynaqlanırdı. Və budur, insanlar arasında yaşaya - yaşaya onların maraqlarını
bölüşmədən boynuma düşən öhdəliklərin ciddiliyinə özümü inandıra bilmirdim.
Peşəmdən irəli gələn, qohumluq və vətəndaşlıq borcumla bağlı tələblərə nəzakət xatirinə
əməl etməyə çalışırdım, bunu da elə dağınıq və sistemsiz edirdim ki, sonda hər şey məhv
oldu. İkiüzlülük işarəsi altında yaşayırdım və mənim ən əhəmiyyətli hərəkətlərim çox
vaxt düşünülməmiş addımlar idi. Bəlkə, elə buna görə səfehliklərimi özümə bağışlaya
bilmirdim, halbuki, bütün amansızlığımla hər bir hüceyrəmlə hiss etdiyim və hər an məni
çıxış yolu tapmağa itələyən vicdanımın və ətrafımın məhkəməsinə qarşıydım.
Bir müddət ömrüm əvvəlki ritmiylə, heç nə baş verməmiş kimi axdı. Elə eyni relslər
üzərində sürüşməyində idi. Elə bil qəsdən ətrafımda səslənən mədhiyyələrin küyü
getdikcə artırdı. Bədbəxtlik də elə burdan gəlirdi. Yadınızdadırmı? “Hər kəs sizi
tərifləyəndə, bilin ki, başınız dərddədir”. Qızıl kimi sözlərdir, deyilmi? Başıma dərd
gəldi. Mühərrik birdən şıltaqlıq elədi, hansı səbəbdənsə avtomobil dayandı, öldür,
getmərəm, dedi sanki.
Elə bu dəm adi, su kimi axıb gedən həyatıma ölüm duyğusu təşrif gətirdi. Sonuma nə
qaldığını hesablayırdım. Mən yaşda dünyasını dəyişən insanları xatırlamağa çalışdım.
Boynuma düşən öhdəliyi yerinə yetirə bilməyəcəyimin fikri məni incitməyə başladı.
Hansı vəzifəni? Özüm də bilmirdim. Açığını desəm, indiyə qədər yerinə yetirdiklərimi
davam etdirməyə dəyərdimi? Məsələ bunda da deyildi. Qəribə bir qorxu yaxamdan
yapışıb əl çəkmirdi: bütün yalan və cəfəng hərəkətlərimi etiraf etməmiş ölsəm necə? Yox,
günü-günə satmamış etiraf etmək lazımdır, amma Allaha və onun xidmətçilərindən birinə
yox. Bilirsiz ki, insan kimi bu fikirlərdən yüksəkdə dayanırdım. Dostlarımın birinə,
yaxud sevdiyim qadına etirafda bulunmaq gərəkdi. Azından yalanlardan birini gizlətmiş
olsam, insanın ölümüylə o, əbədi gizlində qalacaqdı. Heç kəs heç zaman həqiqəti
bilməyəcəkdi, çünki onu bilən tək bir insan artıq ölüb, əbədi yuxuya gedib, sirrini də
özüylə aparıb. Həqiqətin bu şəkildə, yəni dönüşsüz məhv olması fikri başımı döndərdi.
Əvvəllər həqiqətin bu şəkildə ölməsi bəlkə də ürəyimi açar, mənə ləzzət verərdi. Bütün
dünyanın baş sındırıb öyrənmək istədiyi şeyi bircə mənim bilməyim, bilsəniz, məni necə
sevindirir, çünki üç ölkənin polisinin gecəbəgündüz axtardığı şey mənim içimdə gizlənib.
Ancaq o zamanlar ürək rahatlığının reseptini bilmirdim və sözün düzü, əzab çəkirdim.
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Bu dəmlərdə özümü hər şeydən qoruyurdum. Başıma xeyir - bir insanın dediyi yalan və
bir çox insan nəslinin tarixi və əsrlərin okeanında damla kimi itmiş hansısa yalanın
üzərinə həqiqət işığı salmaq! Öz-özümə deyirdim ki, bütün yön və tərəflərdən düşünməli
olsaq, şahidi yalnız mən olduğum fiziki ölüm artıq bütün günahların bağışlanmasını
təmin edən kifayət qədər ağır cəzadır ki var! İnsan ölüm qabağı hiss etdiyi əzabların
bahasına xilas olur (yəni qəti yox olmaq haqqını qazanır). Ancaq ağır, getdikcə
mürəkkəbləşən təlx əhvalım düzəlmirdi, ölüm fikri məni addımbaaddım izləyirdi, onunla
yatıb - dururdum, ətrafdakıların mədhiyyəsi getdikcə daha dözülməz olurdu. Mənə elə
gəlirdi ki, onlarla bərabər haçansa dediyim yalan da böyüyür, əndazəsiz hala gəlir və
onunla bacara bilmirəm.
Elə bir gün gəldi ki, dözmək mümkün olamdı. İlk reaksiyam qatma-qarışıq idi.
Yalançıyamsa, bunu açıb hamının gözü qarşısında deməliyəm, ikiüzlülük maskasını cırıb
bütün səfehlərin sifətinə çırpmalıyam. Onlar bunu sezməmiş maska sifətlərində
oynamalıdır. Demək belə, həqiqət məni təkbətək döyüşə çağırırsa, döyüşə hazır
olmalıyam. Rişxəndlərin sırasını biçib-doğramaq üçün ümumi maskarad içində özümözümü biabır etməliyəm. Bir sözlə, məhkəməni kəsmək lazımdır. Rişxənd eləyənləri öz
tərəfimə çəkməli idim, yaxud nə qədər gec deyil, özüm onların cərgəsinə qoşulmalıydım.
Məsələn, belə bir plan tökürdüm ki, bütün korları itələyib küçələrə salasan, düşünürdüm
ki, bu an hiss etdiyim boğuq və gözlənilməz sevinc, əslində, onlara hansı dərəcədə nifrət
etdiyimdən yana idi; ağlımdan keçirdi ki, o kiçik və yaraşıqlı avtomobilin təkərini
deşəsən, yaxud bənna və suvaqçıların çalışdığı yerdə durub var səsinlə çığırasan: “Siz ey
lütlər!”, sonra metro vaqonlarında balaca uşaqların qulaqlarının dibini qızardasan. Bütün
bu kimi sarsaq işlər barədə düşünsəm də, onların heç birini etmirdim, nəsə buna bənzər
hərəkət edirdimsə, tez də unudurdum. İstənilən halda “ədalət məhkəməsi” sözünün özü
məni qeyzləndirir, özümdən çıxarırdı. Bu sözü əvvəllər olduğu kimi, müdafiə
çıxışlarımda sövq-təbii işlədirdim. Ancaq özümə cəza olaraq hamının gözü qarşısında
humanizmi yamanlayırdım; bəyan edirdim ki, yaxınlarda manifestim çıxacaq, burada
əzilən sinfin maskasını yırtıb atacağam və sübut edəcəyəm ki, məhz onlar abırlı adamlara
zülm edirlər. Ancaq bir gün restoranın terrasında lanqust yediyim zaman bir dilənçi məni
özümdən çxıardı, sahibi çağırdım, dedim ki, bu yaramazı qovun və böyük
məmnuniyyətlə bu işgəncə icraçısının nitqini dinlədim. “Əclaflar, hamının yerini darısqal
edirsiz, imkan vermirsiz yaşayaq, bir anlığa özünüzü abırlı insanların yerinə qoyun”, rəzil dilənçinin üstünə güllə kimi yağan hədyan belə tamamlandı. Bundan sonra rastıma
çıxan hər kəsə deyirdim ki, təəssüf ki, öz xarakteri ilə məni heyran edən heç bir rus
mülkədarına qarşı artıq bu davranışı göstərmək mümkün deyil: fikir verin, faytonçuya
əmr edir ki, ayağına yıxılıb yalvaran bütün təhkimçilərini qamçılasın və hamını
ədəbsizliklərinə görə cəzalandırsın.

Yeri gəlmişkən, bundan da dəhşətli əxlaqsızlıqları xatırlayırdım: əvvəlcə “Polisə
mədhiyyə”ni və “Gilyotin Apofeozu”nu yazmağa başladım. Ən əsası isə, özümü bizim
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məşhur humanistlərin yığışdığı kafeyə getməyə məcbur edirdim. Şöhrətimin hesabına
onlar, şübhəsiz ki, məni gülərüzlə qarşılayırdılar. Və bir gün bu adamların içində bir növ
qadağan edilmiş sözü tələffüz etdim: “Allaha şükür”, dedim, yaxud sadəcə qışqırdım. Bir
bilsəniz bizim restoran ateistləri nə hala düşdülər, necə qızarıb-pörtürlər. Belə dəhşətli və
namünasib sözü eşitcək bir anlığa silkələndilər, sakitcə bir-birlərini süzdülər, sonra səsküylü, iztirablı həyəcan yaşandı: kimsə başını götürüb restorandan qaçdı, kimsə hiddətlə
ağzını açıb başını tutdu, bu məclisdə yerində qıvrılmayan yoxdu, elə bil üzlərinə soyuq su
çiləmişdilər.
Bu çıxışımı tərbiyəsiz uşaq hərəkətimi hesab eləyirsiz? Ancaq, bir düşünün, bu zarafatda
çox ciddi bir çalar da vardı. Məqsədim onların oyunlarını pozmaq idi, bundan da
mühümü artıq məni cana doyduran şan-şöhrətli, bəh-bəhli imicimi beş qəpiklik etmək idi.
“Sizin kimi bir zat...” - mənə belə deyirdilər, mənsə qəzəbdən sapsarı olmuşdum. Dəysin
təpələrinə, onların hörməti də lazım deyildi mənə, çünki bu hörmət hissində həqiqi heç nə
yox idi və necə ola bilərdi ki, mən özüm ona inanmır, bel bağlamırdım. Demək, hər şeyin
- insan mühakiməsinin və “abırlı cəmiyyətin” iltifat etdiyi hörmətin üstünü cəfənglik və
gülüşlə örtmək lazım idi. Məni dördəlli boğan bir hissin dışarı çıxmasına yol
qoymalıydım. Bütün çıxışlarımda libas kimi əyin-başımda olan o gözəl manekeni tikətikə doğrayıb içindəki rəzaləti ətrafdakılara nümayiş etdirmək istəyirdim. Məsələn, gənc
vəkil-təcrübə keçməyə gələn şəxslərlə söhbətimi xatırlayıram. Məni auditoriyaya təqdim
edən “vəkillər zümrəsinin” başçısının ağlasığmaz təriflərindən özümü itirmiş halda
birdən partladım. Məndən gözlənilən və heç bir çətinliksiz sifarişlə üyüdüb -tökdüyüm
sözləri hamıya sirayət edən bir həyəcanla tələffüz etməyə başladım. Sonra mən bu günün
əyyaşının müdafiə üsulu qismində nəyisə tövsiyə etdim. Şübhəsiz ki, bu gün bizim
inkvizisiya divanxanamızda tətbiq edilən təkmilləşdirmə metodu ilə deyil, bu məqamda
bilirsiz də nə edirlər, müttəhimlər skamyasına oğruyla ləqayətli adamı eyni sırada
otuzdururlar ki, birincinin cinayətini ikincinin boynuna atsınlar. Yox, söhbət ondan
gedirdi ki, burda oğrunu ləyaqətli adamın, konkret nümunədə vəkilin cinayətinin qiyməti
bahasına müdafiə edirlər. Fikrimi tam aydın ifadə etmişdim.
“Təsəvvür edək ki, mən qıcqanclıq zəminində qətl törədən çox həssas bir insanı müdafiə
etməliyəm. Hörmətli vəkillər, özünüz fikirləşin, bu adamın üstünə qışqırmaq,
əsəbiləşmək günahdır, özünüz görürsünüz ki, xislətindəki xeyirxahlıq cinsi ehtiras
müqabilində nəyə çevrildi. Burada mühüm olan budur ki, bu saat mən müttəhimlər
skamyasında deyil, mənim üçün ayrılan yerdə oturmuşam, halbuki mən ömrümdə
hiyləgər xəyanətin qurbanı olmaqla nə xeyirxahlıqda, nə də başqa cəhətlərdə, ondan daha
ləyaqətli olmamışam. Azadlıqdayam, sizin çox ciddi və qınayıcı baxışlarınız altında
əriyib gedən mən deyiləm. Axı mən kiməm? Qüruru günəş kimi yanan bir vətəndaş, həm
də eyni zamanda şəhvət əsiri bir yaramaz, hirsi dağları yıxan firon, birinci dərəcəli avara.
Heç kəsi öldürməmişəm? Şübhəsiz ki, yox, indiyə kimi yox! Ancaq olsun ki, çox
ləyaqətli qadınlar mənim ucbatımdan məhv olub çürüdülər. Çox böyük ehtimalla. Bu
işlərdən əl çəkməmişəm? Qətiyyən! Ancaq bir ona baxın - müttəhimlər skamyasında
oturan müqəssir törətdiyi əməli bir daha təkrarlamayacaq. İndinin özündə də xatırlamır
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ki, niyə belə etdi, necə qıydı...” Bu nitq mənim gənc həmkarlarımı bir balaca
həyəcanlandırdı. Ancaq bir az sonra özlərinə gəlib qəhqəhə çəkdilər. Sonra hamı
sakitləşdi, nitqimin nəticə hissəsinə yetişəndə, hamını bəlağətlə insan ləqayətini və onun
ana südü kimi halal hüquqlarını qorumağa çağırdım. Vərdiş məndən güclü çıxdı.
Bütün bu ədəbsiz çıxışlarımla ancaq ona nail ola bildim ki, bir neçə adam mənimlə bağlı
fikrində tərəddüd etməyə başladı. Pərəstişkarları tərk-silah etmək, ən əsası, özümün silahı
yerə qoymağım... alınmadı. Adətən, mənə qulaq kəsilən şəxslərin gözündə gördüyüm
təəccüb, onların sükut içindən boy atan, indi, - bax, etiraz-filan istəmirəm, - sizin
canınızdan keçən titrətməyə bənzər pərtlik mənə zərrə qədər sevinc gətirmədi.
Görürsünüzmü, təqsirsiz olmaq üçün təkcə özünü dara çəkmək hələ kifayət etmir, əks
halda xalis quzu olardım. Özünü, bilirsizmi, xüsusi tərzdə günahlandırmaq lazımdır, bu
qaydanı işləyib-hazırlamağa mənə xeyli vaxt lazım oldu, ona yalnız onda yiyələndim ki,
artıq hamı məndən ikrah edirdi. Ancaq bu vaxta qədər ətrafımda hamının üzündə qəribə
gülüşlər batıb-çıxırdı, bütün xaotik cəhdlərim onu xeyirxah, demək olar, şəfqətli
nüansdan məhrum edə bilmədi, - baxanda ürəyim sıxılır.
Dənizin suyuna baxın. İndicə gəmi gələcək. Gün bitir. Göyərçinlərə baxın, ən hündürdə
uçurlar. Bir-birlərinə elə sıxılıblar ki, yerindən azca tərpənə bilməzsən. Gəlin susaq, belə
bir qürub, kifayət qədər qəmgin məqamda özümüzə dalaq. Yox? Sizi daha çox başıma
gələnlərmi maraqlandırır? Çox lütfkarsız. Yeri gəlmişkən, sizi sözün əsl mənasında
maraqlandıra bilərəm. Tövbə hakiminin nə demək olduğunu aydınlaşdırmaq üçün sizə
pozğunluq və daş dolu kisələrdən bəhs edərəm.
Əzizim, siz səhv edirsiz, gəmi sürətlə gedir. Ancaq Zayderzeyə gəlincə - demək olar,
ölüdür, ölü dənizdir. Sahil tərəf dayazdır, dumana qərq olub, dənizin harda başlayıb,
harda sona yetdiyini bilə bilməzsən. Bircə nişan ağacı da yoxdu ki, hərəkətin sürətini hiss
edə biləsən. Gəmi üzür, üzdükcə də böyür-başında heç nə gözə dəymir. Bu, bəlkə bir
yuxudur?
Yunan arxipelağında olanda tam əks duyğular keçirmişdim. Üfüq qaşında yeni-yeni
adalar peyda olurdu. Bu lüt və daşlı adalar ətrafdakı sıra dağlarla səmanın sərhədini cızır,
qayalı sahillər dənizin fonunda apaydın görünürdü. Belə yerdə azmazsan: ilahi, işıq nə
qədər bol olarmış, hamısı da nişan ağacı misalı. Məndə elə bir təəssürat oyandı ki, sanki
gecə-gündüz bilmədən soyuq dalğaların birindən digərinin ağuşuna atılıram, beləcə, bir
adadan digərinə keçirəm, üstəlik, gəmimiz zəif irəliləsə də, hiss edirdim ki, hansısa qüvvə
onu arxadan itələyir və bu dəm dalğaların köpüyü və gülüş səsləri göyərtəyə tökülürdü. O
zamandan bəri Yunanıstanın özü də içimdə üzür, yaddaşımın bütün künc-bucağı
oyandıqca oyanır. Budur, bax, mən də tutuldum lirizmə. Bəlkə əlimdən tutub məni
dayandırasan, dostum?!
Yeri gəlmişkən, Yunanıstanı tanıyırsınızmı? Tanımırsınız? Lap yaxşı! Yunanıstanda nə
itimiz azıb? Ora təmiz ürəkli insanlar lazımdır. Təsəvvür edin, orada dostlar əl-ələ tutub
gəzirlər. Bəli, qadınlar evdə oturub, kişilərsə yetkin yaşda, görkəmli, bığlı-saqqallı
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insanlar səkilər boyu əl - qol ölçürlər, barmaqlarını dostunun barmaqlarına keçirərək.
Görəsən, Şərqdə də belədir? Ola bilər. Ancaq bir deyin görüm, Parisin küçələrində əl ələ tutardıqmı? Yaxşı, zarafat edirəm. Biz, axı, özümüzü toparlaya bilirik, biz çirkin
şübhələrdən ömürbillah qorxuruq. Yunan adalarına yan almazdan qabaq uzun müddət
yuyunmalı olduq. Orada hava elə təmizdir, orada dəniz və insan sevinci elə işıqlıdır ki...
Bizsə...
Gəl, bu şezlonqların üstündə oturaq. Dumana bax, dumana! Yanılmıramsa, sizə daş dolu
kisələrdən danışacaqdıım? Bəli, səbriniz basın, indicə bunların nə demək olduğunu sizə
pıçıldayacağam. Uzun müddət başımı-gözümü şillə-yumruqdan qorudum, əbəs yerə
üzümə məğrur insan görünüşü, məsumluq ifadəsi verdim, ancaq güc qurtaranda, bütün
cəhdlərimin əbəs olduğuna inandıqdan sonra insan cəmiyyətindən qurtulmaq qərarına
gəldim. Yox, heç bir insan yaşamayan ada axtarışına çıxmadım, indi axtarsan da tapa
bilməzsən. Sadəcə, qadınlara sığındım. Demək artıqdır, bilirsiniz ki, onlar içimizdəki zəif
cəhətləri mühakimə etmirlər, sadəcə, gücümüzü alçaltmağa cəhd edirlər, bizi tərk-silah
etmək istəyirlər. Qadın fatehin deyil, caninin mükafatıdır. Onun üçün qadın körpüdür,
sakit limandır; cani yataqda yaxalanır, qadınlar tərəfindən. Qadın! Yer üzünün
cənnətindən payımıza bundan başqa heç nə düşmür, deyilmi? Özümü tam itirmiş halda
bu körpüyə yetişdim. Ancaq indi dilim lal, başım aşağı, kəlmə kəsmirəm. Düzdür, bir
balaca rol oynadım, neyləyim, adətkardayam, ancaq əvvəlki sənətkarlığım qalmayıb.
Etiraf etməkdən çəkinsəm də (belədə, Allah saxlasın, natiqliyin tutacaq!), səhv
eləmirəmsə, məhz həmin məqamda əsl məhəbbət acısı çəkdim. Həyasızlıqdır, deyilmi?
Istənilən halda qüssə məni yıxacaq, ürəyimdən qəribə hisslər keçir, özümdən asılı
olmayaraq kövrəlirəm, bilmirəm, bəlkə heç özümdən asılı olmadan üzərimə öhdəliklər
götürürəm. Sevmək, sevilmək ehtiyacı yarandı, buna görə də təxəyyülümdə canlandırım
ki, guya artıq kimsə məni dəlicəsinə sevir. Başqa sözlə, səfeh olub getmişdim.
Nə qədər təcrübəli olsam da, indiyə qədər də həmişə qaçdığım sual veriləndə çox nadir
hallarda özümü itirmirdim: “sevirsən məni?”. Şübhəsiz, bilirsiniz ki, bu kimi
vəziyyətlərdə insan hansı cavabı verə bilər. “Bəs, sən?” Desəm ki, “sevirəm”, demək, əsl
hisslərimi aldatmış oluram. Yox, cəsarət edib “yox” desəm, aqibətdən Allah saxlasın,
üzümə nifrətlə baxıb çıxıb gedər, mənsə dərddən üzülərəm. Ürəyimi sakitləşdirmək
istədiyim duyğu nə qədər çox təhlükə ilə təhdid edilirdisə, tərəf- müqabilimdən bu hissi
hamının acığına daha çox qopartmaq istəyirdim. Getdikcə tam aydın, ikili yozuma yer
qalmayan məqama yetirşir və ürəyimdən daha dərin hissləri sərgiləməyi tələb edirdim.
Belə olduqda, üzdən dəhşətli dərəcədə cazibədar sarsaq bir qızın eşqində yalançı ehtirasla
alışıb-yanmağa başladım, bu qız erotik nəşrləri vərəqləyir, özünə bab məsləhətlərin
dalınca qoşur, sinifsiz cəmiyyətin zirvəsində qərar tutan intellektualın məhəbbətindən
qəti inamla danışırdı. Siz uşaq deyilsiz, bu cür inamın hardan cücərdiyini bilməmiş
olmazsız. Mən də məhəbbətdən danışmağa cəhd etdim və, nəhayət, özümü inandıra
bildim ki, guya kimisə dəlicəsinə sevirəm. Bu inamla o vaxta qədər yaşadım ki, o səfeh
qız gəlib çıxdı qarşıma, yəqinləşdirdim ki, qəlb məsələlərində ixtisaslaşan müəlliflər ona
sevgidən söz açmaq qabiliyyəti aşılayıblar, ancaq təcrübə... yoxdu. Bax, belə bir təqlidçi
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ilə sevişməli oldum, yatanda... ilanla bir yastığa baş qoymalı oldum. Belədə, kitablarda
bol - bol danışılan, həyatım boyu bircə dəfə də rastlaşmadığım sevgini başqa qadınlarda
axtarmalı oldum.
Ancaq xüsusi ehtirassız-filansız axtarırdım. Axı, otuz ildən çox idi ki, özümdən başqa heç
kəsi sevməmişdim. Dərinlərə kök salmış bir hissdən ayrılmaq asandır? Mən də köhnə bir
kişi kimi ondan ayrılmadım, bəzi təsadüfi hallarda ehtiraslı məhəbbəti hiss etmək
cəhdində də bulundum. Verdiyim vədlərin sırasını sıxlaşdırdım, eyni zamanda bir
neçəsinə vuruldum, arı kimi çiçəkdən - çiçəyə qondum, olurdu ki, eyni zamanda bir
neçəsi ilə vədələşirdim. Bu təsadüfdə, qayğısız, laqeyd olduğum vaxtlarla müqayisədə nə
qədər dərd - sərim vardı, qadınların üstünə yükləyirdim. Bir təsəvvür edin, mənim səfeh
tutuquşum ümidsiz vəziyyətində aclıqla həyatına son qoymaq fikrinə düşdü.
Xoşbəxtlikdən, bu cəfakeş qıza özümü vaxtında yetirə bildim və o vaxta qədər ona ürəkdirək verdim ki, sevib - əzizlədiyi həftəlik jurnaldan sorağını aldığı mühəndis Bali
adalarını gəzib dolaşdıqdan sonra geri qayıtdı. İstənilən halda, necə deyərlər, sevincdən
göyün yeddinci qatına qalxmadım, heç günahlarım da bağışlanmadı, əksinə, günah yükü
daha da ağırlaşdı. Bundan sonra məhəbbət deyilən şeyə qarşı ürəyimdə elə dərin nifrət
baş qaldırdı ki, uzun müddət “Qızıl güllər arasında keçən ömür”, yaxud “Məhəbbət və
İzoldanın ölümü”nü dişlərimi qıcırtmadan dinləyə bilmirdim. Gücüm çatdıqca
qadınlardan qaçmağa başladım. Qərara gəldim ki, təmiz həyat yaşayım. Onlarla
dostluğum mənə ömrün sonuna qədər çəkməyə dərd vermişdi, bəsdi daha, yoruldum.
Oyunlardan da əl çəkməli oldum. Ancaq ürəkdəki min cür meylin və şövqün də daşını
atanda gördüm ki, həyatım cəhənnəmə çevrilir, darıxmaqdan çərləyirəm; bəli, yəqin ki,
onlar da mənimlə olanda darıxırmışlar. Nə böyük oyunlar oldu, nə də teatr - üzdə olan
çılpaq həqiqətdən başqa heç nə gözə dəymədi. Kim deyibsə, doğru deyib, bu - ölümdən
betər tənhalıqdır.
Məhəbbət və mənəvi təmizlikdən cana doyaraq, nəhayət, qərara aldım ki, ehtiyatda
əxlaqsızlıq durur - bu, əslində, mükəmməl şəkildə məhəbbəti əvəz edir, başladınmı,
insanların ironiyalı gülüşünə son qoyulur, hər yerə sükut hakim kəsilir, ən əsası,
ölümsüzlük bəxş edir. Bir az sərxoş oldunmu, yəni, dumanlı olsa da, ağlın başındadırsa,
gecələr iki fahişənin arasında uzanıbsan, ürəyindəki həsrət və möhnətin tam axırına
çıxıbsan və ən dəhşətlisi budur ki, bu qəhətlik də səni incitmir, bilirsizmi artıq bu gündən
bəri, elə bəlkə sabah da bütün həyatın sopsoyuq mühakimələr içində keçəcək və bununla
da bütün əzab - əziyyətin keçmişdə daşlaşacaq. Məlum mənada o zaman eşşək kimi
pozğunluq içində batmışdım, ancaq bircə gün də olsa ölümsüzlükdən əl çəkməmişdim.
Bütün bunlar mənim xislətimdə idi və həm də özümə böyük məhəbbətimdən irəli gəlirdi,
bu barədə artıq sizə bəhs etmişəm. Bəli, gün kimi bilirdim ki, ölümsüzlük həsrəti məni
yandırıb-yaxır. Özümün dəlisinə çevrilmişdim və görünür, bu məhəbbətin ləl - cəvahiri
olan məhəbbətin əbədi yaşamasını istəyirdim. Ancaq bir balaca ayıq vəziyyətdə özünü
iynənin ucu boyda tanıdığından ölümsüzlüyün hansısa çirkin və şəhvət ölüsü bir
meymuna verilməsinə zərrə qədər də əsas görmürsən və buna uyğun olaraq sən artıq
ölümsüzlüyün surroqatını axtarıb-tapmalısan. Buna görə də, mən ədəbi həyatın həsrətini
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çəkirdim, fahişələrlə yatırdım və gecələr içdikcə içirdim. Səhərlər ağzım acı dadırdı,
bütün öləri varlıqlarda belə olur. Ancaq uzun müddət göylərdə süzdüm. Artıq nəyi etiraf
edəcəyimi də bilmirdim, hələ də bəzi gecələri riqqətlə xatırlayıram, hansısa şübhəli
meyxanaya ayaq açdıqda, orada təbəssümündən mənə pay verən rəqqasəni gözləyəndə,
xatirimdədir, bir dəfə onun üstündə hansısa lovğa küçüyün biri ilə dalaşmışdım. Hər gecə
barın piştaxtası önündə, qızıl - qırmızı işıqlarla bəzədilmiş üstü kül dolu bu zər - baftalı
yerdə boşboğazlıq edirdim, yarmarkadakı diş həkimi kimi gopa basırdım, içdikcə içirdim.
Şəfəqin atmasını gözləyərək şahzadəmin yatağına uzanırdım, o, öpüşlərdən dərhal bihuş
olur və anidən yatırdı. Beləcə, şöhrətin şəfəqlərindən yapışıb göylərə uçurdum.
Alkoqol və qadınlar, etiraf edirəm ki, necə deyərlər, adıma layiq təskinlik gətirirdi. Əziz
dostum, bu sirri sənə açıram, ancaq ondan istifadə etmək istəyəndə qorxma. Onda özün
inanacaqsan ki, əsl pozğunluq xalis xilaskardır, çünki sənin üzərinə heç bir öhdəlik
qoymur. Elə bir vəziyyət yaranır ki, özün haqqında çox şeyi öyrənirsən, elə buna görə də
yalnız özünə alovlu eşqlə aşiq olanlar daha çox pozğunluq edirlər. Pozğunluq gələcəyi və
keçmişi olmayan cəngəllikdir, ən ümdəsi isə, vədəsiz və cəzasızlıq məkanı. Onun üçün
təyin edilən yer dünyadan görünməz bir xətlə ayrılıb. Bura daxil olanda, qorxunu və
ümidi bir yana at, getsin. Orada danışmaq bir elə önəm kəsb etmir, nəyə görə gəldiyini
isə, söz demədən də ala bilərsən, bəzən isə lap pulsuz da. Ah, icazə verin, adsız və
unudulmuş qadınların şərəfinə bir - iki kəlmə deyim. İndi yaddaşımı qurdalayanda o
qadınların adına ürəyimdə dərin hörmət cücərir.
Necə olmasa da, qüssədən qurtulmağın bu kimi vasitələrindən dayanmadan, durmadan
istifadə edirdim. Məni hətta bir gün xüsusi, necə deyərlər, zinakarlar üçün nəzərdə tutulan
mehmanxanada görən olmuşdu, burada mən bir az yaşlı fahişə və adlı - sanlı
cəmiyyətdən çıxan gənc qızla yaşayırdım. Birinci ilə sadiq cəngavər rolunu oynayırdım,
ikincisinə isə, real gerçəkliyin bəzi sirlərini etibar edirdim. Bədbəxtlikdən, fahişə xisləti
etibarilə ifrat lütfkar idi: daha sonra o, səhifələrində müasir cəmiyyətin problemlərini
qaldıran hansısa kilsə jurnalı üçün xatirələrini yazmağı boyun oldu. Gənc qız isə yüyənsiz
ehtiraslarını ram etmək və qüsursuz məziyyətlərinin açılması üçün özünə yer tapmaq
arzusu ilə ərə getdi. Sinəmə döyüb özümü tərifləyə bilərəm, bu arada tez-tez iftiraya
məruz qalan hansısa kişi korporasiyası məni bərabərhüquqlu üzv kimi qəbul etdi. Bu
barədə faktı elə - belə, yeri düşmüşkən nəzərinizə çatdırmaq istədim. Sizin də bildiyiniz
kimi, hətta ən ağıllı insanlar da qonşusundan bir şüşə artıq araq içməyi ilə qürrələnirlər.
Görünür, belə bir münasib və xoş məclislərdə könül rahatlığı tapa bilmişdim, ən əsası isə,
əzablardan biryolluq qurtulmuşdum. Buna əngəl kim ola bilərdi -- özümdən başqa.
Qəfildən qara ciyərimdən ağrı qopdu, üstəlik, yorğunluq üstümə çökdü, qəfil yıxılan bina
kimi; indinin özündə də canımdan çıxmır ki çıxmır. “Ölümsüzlük oyunu” oynayırsan və
bir neçə həftədən sonra güclə ayaq üstə dayana bilirsən və sabaha çıxıb - çıxmayacağını
heç cür kəsdirə bilmirsən.
Gecə şücaətlərimdən imtina etməyimlə həyatın əzabları az da olsa, səngidi və bu
təcrübənin yeganə faydası elə bunda idi. Cismimi ölə-ölə ardınca sürüyən yorğunluq
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ürəyimi neştər kimi dəlib keçən xeyli iynənin ucunu korşaltdı. İfrat olan hər şey həyat
eşqini azaldır, yəni öz növbəsində, çəkdiyin əzabın yükünü də azaldır. Açıq - aydın
biabırçılığı bir tərəfə qoysaq, pozğunluqda, əslində, azğın bir şey yoxdu. Bu, sadəcə uzun
bir yuxudur. Bəlkə də bilirsiz, qısqanclıqdan əziyyət çəkən insanlar üçün, artıq bir dəfə
xəyanət işlətmiş qadınlarla yatmaqdır. Görünür, onlar bir dəfə də həmin ləlin məhz onlara
aid olduğuna əmin olmaq istəyirlər. Əslində, həsrət çəkdikləri sahiblik duyğusudur ki, bir
dəfə yatıb-durduqdan sonra o da zəifləyir. Cism və bədənlə bağlı qısqanclıq təxəyyülün
və insanın özü ilə bağlı gəldiyi nəticənin məhsuludur. Rəqibin ayağına məhz elə murdar
düşüncələri yazırlar ki, oxşar vəziyyətdə özləri belə düşünərdülər. Xoşbəxtlikdən,
ləzzətin artıqlığından təxəyyül də tənəzzülə uğrayır. Qısqanclıq əzabları cəsarətlə birlikdə
sönür və elə onun qədər uzun yuxuya gedir. Eyni səbəblərə görə də, gənclər ilk eşq
məşqlərindən sonra metafizik həyəcanlardan qurtulsalar da, xüsusi olaraq qanuni
çərçivəyə salınmış nikah da cəsarət və ixtiraçılıq istedadının məzarına dönür. Bəli, əziz
dost, burjua nikahı bizim ölkəyə çəkələklərlə gəldi və tezliklə onu ölüm divarına
dirəyəcəkdir.

Məsələni şişirtmirəm ki? Əksinə, məsələdən uzaqlaşıram, deyəsən. Sadəcə, bir neçə aylıq
pozğunluq oyunlarından necə faydalandığımı dilə gətirmək istəyirdim. Sanki duman
içində yaşayırdım, burada ardımca çaparaq gələn gülüş elə küt səslənirdi ki, axırda heç
səsi gəlmədi, xırp kəsdi. Qəlbimdə bir elə yer tutan laqeydliyin qarşısında artıq heç bir
maneə yox idi, sklerozsa, getdikcə dərinləşirdi. Həyəcanlara son! Əhvalım normal idi,
daha doğrusu, əsər-əlaməti yox idi. Vaxtilə vərəmə tutulmuş ağ ciyərlərim hərdən
quruyurdu və yavaş-yavaş onların xoşbəxt sahibi təngnəfəslikdən ölürdü. Beləliklə,
tapdığım şəfadan sakitcə ölürdüm. Hələ də vəkilliklə dolanırdım, halbuki müxtəlif
təsadüflərdə etdiyim söhbətlərdə meydana çıxan ədəbsiz çıxışlarımla imicimi ayaqlar
altına atmışdım, ancaq dağınıq həyat tərzi müntəzəm hakimlik təcrübəsi ilə məşğul
olmağıma maneçilik törədirdi. Yeri gəlmişkən, maraqlıdır ki, gecə sərgüzəştlərindən çox,
məni bu adda-budda çıxışlarıma görə təqsirləndirirdilər. Məhkəmə çıxışlarımdakı Allahtaalanın adına edilən xalis natiq istinadları müştərilərimdə mənə qarşı etimadsızlıq
yaradırdı. Görünür, göylərin onların maraqlarını cinayət və mülki məcəlləni beş barmağı
kimi bilən mahir vəkil qədər mükəmməl müdafiə edəcəyinə inanmırdılar. Demək,
ürəklərində tam əmindilər ki, Allaha müraciət yalnız cahilliyimdən irəli gəlir. Buna görə
də, onların sayı getdikcə azalırdı. Hələ də təsadüfdən-təsadüfə məhkəmələrdə çıxışlar
edirdim. Artıq öz dediklərimə özümün də inanmadığını unudaraq, bir dəfə necə oldusa,
yaxşı nitq irad elədim. Səsimdəki cazibə məni çəkib aparırdı; halbuki, daha ilham pərisi
qanad çalmırdı, ancaq ,deyəsən, ayaqlarım yedən üzülmüşdü, necə deyərlər, alçaqdan
uçurdum. İşlə ilgili tanışlarımdan başqa, demək olar, kimsə ilə görüşmürdüm, nəfəsim
iki-üç nəfərlə əlaqə yaratmağa güclə çatırdı. Hətta elə olurdu ki, axşamlar vaxtımı heç bir
şeytani arzunun bulaşmadığı xalis dost məclisində keçirirdim, bir kəlmə də kəsmirdim,
ancaq dinləyirdim. Bir balaca kökəlmişdim də və artıq inanmağa başladım ki, böhran
keçib getdi. Burdan yol birbaşa qocalığa gedirdi.
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Ancaq bir dəfə, rəfiqəmi də dəvət etdiyim dəniz səyahətində, - düzdür, ona sağalmaq
niyyətimdən heç nə deməmişdim, - okean gəmilərinin bortunda, yuxarı göyərtədə
dayanmışdım; biz açıq dənizdə üzürdük, birdən uzaqda, göyümtül - boz dalğaların
fonunda qara bir nöqtəni sezdim. Dərhal gözlərimi qapadım, ürəyim sürətlə döyünməyə
başladı. O tərəfə bir də baxmaq istəyəndə, qara nöqtə harasa qeyb olmuşdu. Ancaq onu
bir də gördüm, az qaldı qışqırıb insanları köməyə çağırım. Ancaq iş elə gətirdi ki, bu,
gəmilərin dənizə tulladığı yeşik paraları imiş. Ancaq necə olmasa da, onları görməyə
tələsirdim, hələ də zənn edirdim ki, bu, suda boğulmuş adam da ola bilər. Dəhşətli bir
xəbərdən sonra yaranan sakitlikdə bunun həqiqət olduğuna zərrə qədər də
həyəcanlanmadan anladım ki, bir neçə il öncə Sena çayından gələn, sonralar kürəyimin
arxasında dayanıb məni addımbaaddım təqib eləyən qışqırıq kəsilməyibmiş; çay onu LaManşın sularına dartıb - aparmış, indi artıq okeanın sahilsiz və dibsiz ənginliyində bütün
dünyanı gəzib-dolaşır; bu günə qədər səbr edib məni gözləmişdi. Onu da anladım ki,
bundan sonra da dünyanın bütün dəniz və çaylarında, bir sözlə, xaç suyuna çəkildiyim acı
suların olduğu hər yerdə məni gözləyəcək. Burda da suyun içindəyik, deyilmi? Nəhəng
dalğaları torpağı öpməkdən yorulmayan hamar və sahilsiz bir məkanda. Ancaq adamın
inanmağı gəlmir ki, tezliklə Amsterdamda olacağıq. Yox, bu kupenin içindən ömürbillah
çıxa bilməyəcəyik. Qulaq asın. Məgər qağayıların səsini eşitmirsiniz? Bizi çağırırlar.
Nəyə, niyə çağırırlar, görəsən?
Sən demə, bunlar, hələ ki sağalmadığımı, əvvəllər olduğu kimi, çıxmaza dirənib nədənsə
əzab çəkdiyimi və nəsə eləməli olduğumu aydın şəkildə anladığım həmən gün Atlantik
okeanında məni çağıran qağayılarmış. Parlaq karyeraya son qoyuldu, bununla içimdəki
hiddətə və coşqun ehtiraslara da düyün vuruldu. Tabe olmaq və günahlarını etiraf etmək
məqamı çatdı. Ağır oturub batman gəlməlisən, kisənin içindən bayıra çıxmamalısan.
Ancaq “kisə” sözünü hardan biləsiniz?! Orta əsrlərdə yerin altındakı qazamatı belə
adlandırırdılar. Həbs edilən şəxsi bir ömür boyu ora atırdılar. Bu qazamat digər
kameralardan dəqiq şəkildə, ən əsası isə, məxsusi ölçüləri ilə fərqlənirdi. O qədər hündür
deyildi ki, belini şax tuta biləsən, o qədər uzun da deyildi ki, uzana biləsən. Əlacın təkcə
ona qalırdı ki, diaqonal boyu əyilib uzanasan, yuxu ayağından dartıb aparır, oyananda da
məcbursan çömbələmə oturasan. Dostum, görürsənmi necə dahiyanə kəşf imiş bu. Sadə
olduğu qədər də dahiyanə! Fasiləsiz və məcburi hərəkətsizlik, bunun nəticəsində bədən
tamamilə keyləşir, gec-tez günahkar olduğunla razılaşırsan, təqsirsizliksə sənə eninəboyuna gəzişmək imkanı və hüququ verir. Daim hündürlükdə yaşamağa adət emiş insanı
belə bir darısqal kisənin içində təsəvvür edirsinizmi? Nə? Məgər belə qazamatda yaşayıb
da günahsız olmaq mümkündürmü? İnanmıram, qəti inanmıram. Əks halda, gərək
məntiqə inanmayasan. Günahsız adamın, nəyin bahasına olur-olsun, orada yaşayıb
qozbelə dönməsinə birtəhər inansaq da, yox, belə bir gümanı bir dəqiqəliyə də yaxına
buraxmaram. Yeri gəlmişkən, heç kəsi təqsirsiz elan etməyə dəyməz, yeri də deyil heç
bunun, ancaq hamının günahkar olduğunu təsdiqləməyə dəyər və lazımdır. Hər bir insan
digər insanların törətdiyi cinayətin şahididir - mənim əqidəm və inamım bundan ibarətdir.
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İnanın, mənəviyyat ehkamlarını işləyib - hazırlayanda, bizlərə əxlaq dərsi keçib gur - gur
guruldayanda ... dinlər dərindən - dərinə yanılır. Kiminsə boynuna ağır günah şələsi
qoyub onu cəzalandırmaq üçün Allaha ehtiyac yoxdu. Bunun üçün kifayət sayda
həmcinslərimiz var, onlara elə özümüz əl tuturuq. Bax, siz qiyamət günündən danışdınız.
İcazə verin, çox böyük ehtiramla buna gülüm. Mən onu bir ömür susaraq gözləyirəm:
təcrübəmdə dəhşətli şeyləri az görməmişəm: insanlar arasındakı qiyamət, sizcə, az
dəhşətlidirmi? Belə bir ortamda heç bir yüngülləşdirici hal yoxdu, hətta ən xeyirxah
niyyət belə cinayət sayılır, onu günah dəryasına itələyir. Siz heç tüpürcək təcridxanası
haqqında nəsə eşidibsinizmi? Hansısa xalq bu yaxınlarda yer üzündə ən böyük və ən
qədim xalq olduğunu sübut etmək üçün bunu kəşf edib. Məhbusun boyaboy dayandığı bu
daş qutunun içində hərəkət eləmək mümkün deyil. Onu sement içinə pərçimləyən zindan
qapı çənəsinə dirənir. Demək, görünən yalnız məhbusun üzüdür, hər bir gözətçi oradan
keçəndə laqqa ilə onun üzünə tüpürür; qutuya pərçim edilmiş məhbus üzünü silə bilmir,
ancaq gözünü yuma bilər. Bax, budur insan ağlının kəşf elədiyi nəsnə. Belə bir kiçik
şedevr üçün onun yəqin ki, Allahın köməyinə ehtiyacı olmayıb.
Nə demək istəyirəm? Allahdan gələn yeganə xeyir o ola bilərdi ki, O, günahsızlığa
zəmanət verəydi və mən dinə yekə bir paltaryuyan qazan kimi baxaydım - haçansa, ancaq
çox qısa müddətdə, səhv eləmirəmsə cəmi üç il belə də olub - o zaman adına din
deyilmirdi. O vaxtdan sabun kifayət etmir, üz-gözümüz his içindədir və əlac kimi bir birimizin burnunun üstündəki ləkəni silməklə məşğuluq. Bütün dilənçilərin, bütün
cəzalandırılmış şəxslərin üzünə tüpürüb daş qutuya quylayaq! Görək, kim daha çox
tüpürəcək, görək birinci kimin üzünə tüpürəcəyik, vəssalam. İndi, əziz dost, sənə çox
böyük bir sirr açacağam. Qiyamət Gününü gözləməyin. Hər gün baş verir o.
Yox, narahat olmayın, bir az üşüdüm, əsməyim ondandır. Rütubət nəfəsimi kəsir. Az qala
üzürük. Ancaq tez getməyin, bir az yanımda qalın. Fikrimi bitirməmişəm. Davam etmək
lazımdır. Ən çətini də elə davam eləməkdir. Dayanın, bilirsinizmi, onu, indicə bəlkə də
fikrinizdə dolaşdırdığınız şəxsi nəyin üstündə çarmıxa çəkdilər? Yaxşı, deyək ki, bunun
üşün çoxlu səbəb varmış. İnsanı öldürməyə hər vaxt səbəb tapılar. Əfvi əsaslandırmaqsa,
heç də həmişə mümkün olmur. Elə buna görə də cinayət həmişə vəkilləri tapır,
günahsızlıq isə tək-tənha qalır. İki min il ərzində başımıza döyə - döyə bizə təlqin edilən
səbəblərdən başqa, belə bir dəhşətli qətlin çox mühüm bir səbəbi də vardı, ancaq
bilmirəm nəyə görə onu belə cidd-cəhdlə gizlədirlər. Həqiqi səbəb ondaydı ki, onun özü
də tam günahsız olmadığından xəbərdar idi. Çiyinlərində üstünə atılan ittihamların ağır
yükü olmasaydı, hətta yuxusunda belə görmədiyi başqa günahlar işlədərdi. Onlardan
xəbərsiz idimi? İstənilən halda, o, hadisələrin mərkəzində dururdu; günahsız insanların
qətlə yetirilməsi haqqında, şübhəsiz ki, eşitmişdi. İudanın körpələrini qırıb - çatanda
valideynləri xata - bəladan uzaq bir yerə aparmışdılar. Ona görə deyildisə, uşaqları nə
üçün qətlə yetirirdilər? Yəqin ki, bunu arzulamazdı. Üst-başı qana bulaşmış əsgərlər,
ortadan iki bölünmüş körpələr ...bütün bunlar qorxu, dəhşət yaradırdı. Və bütün bu
əməllərdə sezilən qəm, qüssə gecə düşəndə bilaixtiyar qulaqlarını dələn sağalmaz nalə
deyildimi; bu gecələrdə o, körpə balaları üstündə nalə çəkən və özünü bütünlüklə dərdin
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ayaqları altına atan Raşelin səsini eşidirdi. Dəhşətli iniltilər gecə qaranlığını yarıb keçir,
Raşel məhz ona görə qətlə yetirilən uşaqlarını səsləyirdi, o isə sağ idi!
O, bütün gizli şeylərdən, insan qəlbinə üz verə biləcək hər şeydən xəbərdar idi, - ancaq...
Ah! Kim inana bilərdi ki, cinayət, sən demə, bu qədər insanı qətlə yetirmək yox, bunlara
şahid olub ölməməkdi..., - hər gecə özünün məsum cinayəti ilə üz-üzə gələndə ayaq üstə
durmaq onun üçün nə qədər çətin idi. Demək belə, gecə - gündüz bilmədən özünün
məsum cinayəti haqqında düşünürdü və belə olduğuna görə ayaqlarını yerə basıb
yaşamaq onun üçün zülüm idi. Ən yaxşısı, hər şeyə tüpürüb özünü buraxmaq möhkəm,
müdafiə olunmamaq, təkcə özünün salamat qaldığını görməmək, burdan rədd olub, bəlkə
də hansısa mülahizələrə görə müdafiə olunacağı başqa yerə köç etməmək naminə ölmək
daha yaxşı olardı. Onu heç kəs müdafiə etmədi, buna etirazını bildirdi, belə olduqda ona
cərimə kəsdilər. Bəli, məncə, Yevangelist Luka onun şikayətli harayını mətndən
çıxarmışdı: “Məni niyə tək qoydun?” - baxın, bu, elə - belə yox, üsyançı çağırışdır, elə
deyilmi? Cəld ol, qayçını bəri ver! Ancaq, Luka heç nəyi pozub-qaralamasaydı, çarmıxa
çəkilmiş adamın şikayətini bəlkə də kimsə sezərdi; istənilən halda, bu, bir elə önəmli yer
tuta bilməzdi. Ancaq senzorun qadağası həmin çağırışı bəlkə də qışqırtıya çevirərdi.
Dünyada hər şey çox qəribə bir düzümə tabedir.
Nə olursa - olsun, senzuraya uğraşan kəs daha davam eləyə bilməz. Əzizim, mən nə
dediyimi bilirəm. Elə dəmlər olurdu ki, hər an elə bu dəqiqə öləcəyimi zənn edirdim.
Bəli, bu dünyada müharibələr aparmaq, ədabazlıq etmək, məhəbbət oyunu çıxararaq ən
yaxın adamını incitmək, özünü qəzet səhifələrinə sərib nümayiş etdirmək, yaxud sadəcə,
corab toxuyan yerdəcə qonşunun dalınca qeybət etmək ... hər şey mümkündür. Ancaq
müəyyən vəziyyətlər var ki, yer üzündəki varlığını davam etdirmək, sadəcə, davam
etdirmək üçün super( fövqəl -?) insan olmalısan. O isə, inanın ki, heç də super insan
deyildi. O, çəkdiyi əzablardan şikayətlənirdi, elə bil ağır yük altında canı çıxırdı,
bilirsənmi, dost, mən bütün dünyanın dərdi altında qalıb xıncım-xıncım olmuş bu adamı
sevirəm.
Faciə odur ki, gedişiylə dünya boşaldı, bizi tək qoydu və hətta daş kisəyə salındıqda,
onun keçirdiklərini təcrübə etmək naminə bu sarsaq dünyada yaşamağı davam etdirsək
də, nə onun elədiklərini eləyə, nə də onun kimi ölə bildik. Şübhəsiz, onun ölümündən də
faydalanmağa çalışdı. Bizə demək ki, “Siz əzabkeş deyilsiz. Bu bir faktdır. Gəlin
detallara varmayaq. Çarmıxa çəkilən kimi bütün günahlarınız bağışlanılar”, - dahiyanə
epizoddur. İndi müsibətə tuş gəlmiş nə qədər insan çarmıxa dırmaşır, bilirsiz niyə,
uzaqdan onları görsünlər, hətta artıq çoxdan çarmıxa çəkilmiş başqa bir adamı ayağı
altında əzmək bahasına olsa belə. Xislətcə comərd olmayan nə qədər insan mərhəmətli
olmaq arzusundadır. Ah, bilsən, onunla necə ədalətsiz davrandılar! Ürəyim dağılmasa
yaxşıdı.
Baxın - bir az da irəli gedək, şikayətlərim hələ bitməyib. Bağışlayın, bunu deməyə əlimdə
əsas var, indi müdafiə nitqini hazırlayıram. Ümid edirəm nəyə görə bu tonda danışdığımı
anlayarsınız, bilirsinizmi, bura yaxın bir yerdə “Tanrı bizi bizdən qoruyur” adlı muzey
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var. Keçmişdə hollandlar öz katakombalarını çardaqda rahlamışdılar. Nə edəsən, yer
altındakı mağaraları həmişə su basırdı. Bu günsə, əmin olun ki, tanrını nə çardaqda, nə də
qazmalarda tapmaq olar. Onlar tanrını artıq məhkəmə divarına, ürəklərinin sirrinə qədər
gətirib çıxarmışlar, hər addımı onun adından atır, ən əsası, onun adından mühakimə edir,
asıb - kəsirlər. Onun adından! O isə azğın adama sadəcə bu sözləri demişdi: “Mən də səni
mühakimə etmirəm”. Ancaq onlar üçün bunun bir qara qəpiklik dəyəri yoxdu, belə ki,
mühakimə edir, insanları asıb-kəsir və heç kəsin günahını bağışlamırlar. “Allahın adıyla
al gəldi, şillə qulağının dibinə!” Allahın adıylamı? Allah belə bir qeyrəti heç kəsdən
gözləmir və bu işi heç kəsə həvalə etmir. Yalnız bunu istəyirdi ki, onu sevsinlər. Başqa
heç nə! Şübhəsiz, hətta xristianların içində də onu sevənlər var. Sayları nə qədərdir,
bilirsizmi? Barmaqların sayı qədər. O, bunu öncədən bilirdi, sanki ürəyinə dammışdı,
həm də yumor hissi var idi. Məlum olduğu kimi, apostol Pyer qorxub çəkildi və ondan üz
döndərdi: “bu insanı mən tanımıram... Sənin nə demək istədiyini anlamıram” və sair və
ilaxır... Dəhşətli dərəcədə qorxmuşdu. Müəllimsə ona incə şəkildə irad tutmuşdu:
“Kilsəmi, bax, bu daşın üstündə tikəcəyəm”. İroniyaya bax! Bundan o yanası yoxdu.
Sizcə, elə deyil? Ancaq nə olsun, onlar yenə axırıncı gülən oldular: “Gördüz ki, özü belə
söylədi”. O, işi hərtərəfli bildiyindən, belə demişdi. Sonra onlara insanları kəsibdoğramaq, mühakimə etmək fürsəti verməklə əbədilik getmişdi. Dildə bağışlama,
ürəkdəsə dəhşətli hökm.
İndi, əziz dost, deyə bilərikmi ki, guya dünyada, tanrıların olduqları yerdə artıq əzabəziyyət qalmayıb. Bu barədə danışanda dil boğaza qoymuruq, sadəcə, indi artıq heç kəsə
bəraət verilmir. Günahsızlıq ölüb getdi, hakimlərsə hələ də qarışqa kimi qaynaşırlar;
istədiyin hakimə rast gələ bilərsən - həm Məsihin, həm də Dəccalın əsgərləri olan
hakimlər; elə bir qəbilədir, daş yeşiyi kəşf edəndə gizlincə bir-birləriylə əl verib
barışmışdılar. Hər şeyi xristianların üstünə yükləmək olmaz. Başqaları durub tamaşa
eləmir. Bilirsizmi vaxtilə Dekartın yaşadığı evi bu şəhərdə nəyə çeviriblər? Dəlixanaya!
Bəli, hər yerdə dəlilik və təqib izləridir. Görünür, biz də, istədik-istəmədik, bu oyunda
iştirak edirik. Artıq görə bildiz ki, heç nəyi gizlətmirəm. Fikrimcə, belə dünya düzənini
siz də mənim qədər məzəmmət edirsiz. Madam ki, hamımız vəkilik, demək, hamımız bir
- birimizin qarşında günahkarıq, hamımız - hərə öz günah ladında bir İsadır, hamımızı ard
-arda çarmıxa çəkirlər, ancaq cəlladlar özləri bunu görmürlər. Yaranmış vəziyyətdən
çıxış yolu tapmasaydım, başqa sözlə, həqiqətin yolunu tanımasaydım, mənimlə də eyni
şey baş verərdi, yəni Klemansın da başına bunlar artıq gəlmişdi...
Yox, əziz dost, siz qorxmayın, heç qorxmayın. Harda qalmışdıq? İndicə sağollaşıb
ayrılacağıq. Bu da mənim evim. Tənha qaldınmı, yorğun - arğın vəziyyətdə az qala özünü
peyğəmbər hesab eləyəsən - başqa çarənmi var? Əvvəl-axır mən də səhralıqda gizlənmiş,
daşdan, duman və axmaz sudan yaranmış bir peyğəmbərə çevrildim, ancaq dilim boşboğazlığımdır, çünki zəmanəmiz alçaqlığın hakim olduğu zəmanədir və məni Məsihin
göndərmədiyi, bax, bu yapışqan qapıya söykənib, barmağını bu alçaq göylərə tuşlayıb,
bütün bu qanunsuzluqlara lənət oxuyan, qızdırma və cindən başını itirmiş İlyas adlandıra
bilərsiz. Bəli, əziz dost, onların heç bir mühakiməyə davam gətirməyə cürəti yoxdur,
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buna dözə bilmirlər, - məsələnin kökü də burdadır. Qanuna əməl edənlər qanundan
qorxmaz, ən azı ona görə ki, bu, qanunun xarakterindən irəli gəlir. Ancaq insan üçün
dözülməz əzab qanunu təpik altına salanların qurduğu məhkəməyə çağırılmaqdır. Bəzən
onlara da dözməli oluruq. Zatən anadangəlmə əyləcsiz doğulan bu qanun yaradıcıları qəzəbli, hikkəli hakimlər hər gün yeni-yeni qurbanları divana çəkirlər. Bu vəziyyətdə biz
nə etməliyik? Bizi gözümçıxdıya salanları müəyyənləşdirməliyik. Hərc - mərclik də
bunda yaranır. Peyğəmbərlərin və şəfavericilərin sayı durmadan artır, nə qədər ki, yer
kürəsində bəni - adəm yaşayır, onlar da cəld gözəl qanunların və qüsursuz ictimai
quruluşun dalınca qoşurlar. Sizə təşrif gətirdiyimə görə mənə minnətdar olmalısınız.
Çünki mən - eyni zamanda həm başlanğıc, həm də sonam, qanunu da mən
müəyyənləşdirirəm. Bir sözlə, mən hakiməm.
Bəli. Sabah olsun, sizə bu gözəl öhdəliklərinin mahiyyətinin nə olduğunu izah edəcəyəm.
Sabah yox, birigün siz çıxıb getməlisiz, bir az tələsmək lazımdır. Qapımı döyməyi
unutmayın, xahiş edirəm. Unutmayın, zəngi üç dəfə çalmalısız. Parisəmi qayıdırsız? Paris
uzaqdır, Paris gözəldir, onu hələ də unutmamışam. Bax, bu payız havasında Paris
toranlığını yada salıram. Gecə tüstüdən göyümsov rəngə çalan damlara çökür, quruca
canı qalmış şəhər sakitcə fit verir, çaysa, elə bil tərsinə axır. O vaxt işim - gücüm küçələri
veyl-veyl gəzmək idi. Mənim kimilər indi də orda küçələrdə avaralanırlar. Bilirəm.
Avara-avara gəzib özlərini elə göstərirlər ki, guya yorğun - arğın arvadlarını görməyə
gedirlər... Əziz dost, tənha bir adamın böyük bir şəhərin küçələrinddə gəzməsinin nə
demək olduğunu anlayırsınızmı?
Yorğan - döşəkdə uzanmış halda sizi qəbul etmək özümə də ləzzət eləmir. Yox, ciddi bir
şey yoxdur, bir az qızdırıram: özümü cinə tutmuşam ki, bəlkə sağaldım. Bu tutmalar adi
şeylərdir. Malyariya. Ehtimal ki, Roma Papası olanda tutulmuşdum. Dediklərimin
müəyyən hissəsi zarafat ola bilər. Ağlınızdan nə keçdiyini də bilirəm: “Onun
hekayətlərində həqiqətlə uydurmanı ayırmaq mümkün deyildir”. Etiraf edirəm ki,
çətindir. Elə özüm də... Görürsüzmü, tanışlarımdan biri insanları üç qrupa bölürdü: yalan
danışmamaq naminə heç nəyi gizlətməməyə önəm verənlər, işi - gücü yalan danışmaq
olsa da, heç zaman nəyisə gizlətməkdən də imtina etməyənlər, bir də,həm yalan
danışmağı, həm də gizli saxlamağı sevənlər. Seçimi sizə buraxıram, məni bu üç cəbhənin
hansına aid edərdiz?
Bütün bunlara nə hacət? Deyilmiş yalanın yolu əvvəl - axır həqiqətə dirənir. Görəsən,
mənim həqiqi, yaxud uydurma hekayətlərimin məqsədi və mənası eyni deyilmi? Kim
olduğumu və indi nəyə çevrildiyimi təfsilatı ilə göstərən hər iki halda, bu hekayətlərin
həqiqi və ya yalan olmasının nə əhəmiyyəti var? Başqa bir təsadüf olsaydı, həqiqəti
deyənlə müqayisədə, yalan danışan adamı daha tez və cəld anışdıra bilərdin. Həqiqət gur
işıq kimi adamın gözünü çıxardır. Yalansa, əksinə, hər bir əşyanın konturlarını aydın
göstərən toranlıqdır. Ancaq nə düşünürsüz - düşünün, həbs düşərgəsində məni papa təyin
etmişdilər...
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Zəhmət olmasa, oturun. Xahiş edirəm. Otağım sizə maraqlı görünür, deyilmi? Divarlar
çılpaqdır, ancaq yerdə qalan hər şey səliqəlidir. Vermeerin rəsmlərinin oxşarları asılıb,
ancaq heç bir şkaf və qazan gözə dəymir. Kitablar da ilim -ilim itib, kitab oxumağın
daşını çoxdan atmışam. Haçansa evimdə kitab şkafında oxunduğu yerdən qatlanan xeyli
kitab vardı. Qaz paştetindən bir az qoparıb, qalanını hara gəldi tullayan vasvası adamların
şıltağı qədər, bu da nifrət oyadıcı bir xasiyyətdir. Yeri gəlmişkən, indi mən ancaq açıq
etirafları sevirəm, ancaq bu etirafların müəllifləri əsas etibarilə heç nədə etirafda
bulunmamaq və onlara məlum olan şeylər haqqında bir kəlmə də olsa kəsməmək
məqsədilə yazırlar. Nə vaxt ki, guya etirafda bulunmaq istəyirlər, bax, o zaman onlara
qəti inanmayın: ölmüş adamın cəsədini bəzəməyə başlayacaqlar. İnanın ki, bu
kosmetikadan mənim də başım çıxır. Mən məsələni qəti qoydum və baltanı kökündən
vurdum. Rədd olsun kitablar, bütün artıq şeylərə əlvida - evdə yalnız lazımi şeylər
qalmalıdır, hər yer təmiz və tabut kimi parıltılı olsun. Bir cəhəti də qeyd edək ki, bu
holland yataqları daş kimi bərkdir, bu ləkəsiz ağlar isə, qoxusu ilə eynən kəfənə bənzəyir.
Məni papa kürsüsünə gətirən macəralarımla tanış olmaq sizə maraqlı gəlir, elə deyilmi?
Bilirsizmi, bunlar ən gülməli hadisələr sayıla bilər, ancaq bilmirəm, onları sizə
danışmağa gücüm çatacaqmı? Hə, qızdırma da yavaş-yavaş çıxıb gedir işinin - gücünün
dalınca. Hadisələr, o dediyim hadisələr çox qabaqlar Afrikada baş vermişdi, o yerdə ki,
cənab Rommelin sayəsində müharibə alovuna bürünmüşdü. Yox, narahat olmayın, mən
bu müharibəyə qatılmadım. Heç Avropada gedən müharibəylə də işim olmadı. Əlbəttə,
məni səfərbər elədilər, ancaq özümü dərhal müharibə ocağının yandırıldığı yerdə
görmədim. Buna təəssüf eləmək olardı. Bəlkə, həyatımda çox şeyi dəyişdirə bilərdi.
Fransız ordusu cəbhə xəttində mənə ehtiyac duymadı. Yalnız ordu geri çəkiləndə lazım
olurdu. Nə başınızı ağrıdım, Parisi və almanları bir daha görməli oldum. Müqavimət
hərəkatı haqqında fikir məni rahat buraxmırdı - bu barədə məhz özümdə vətənpərvərlik
hissini kəşf etdiyim zaman danışmağa başladılar. Gülürsüzmü? Əbəs yerə. Bu kəşfi
“Şatle” stansiyasında metro dəhlizlərində etmişdim. Bir it keçidlərin labirintində azıb
qalmışdı. Tükü qaba, bir qulağı dik duran, o biri sallaq, gözləri parıldayan kök bir it idi.
Küçük relslərin üstü ilə hoppanırdı, ötüb keçən insanların baldırlarını iyləyirdi. İtləri
sevirəm, onlara sadaqətimdə kəm-kəsir olmayıb heç zaman. Onu səslədim, ayaqları birbirinə dolaşdı, mənə, olsun ki, güvəndiyi üçün, quyruğunu ehtiyatla bulayaraq, bir neçə
metr qabaqda qaçdı. Birdən iti addımlarla gedən alman əsgəri məni ötüb keçdi. İtə
çatanda, əyilib başını sığalladı. İt, heç nə olmamış kimi, onunla yanaşı addımlamağa
başladı, o cür, sevinclə quyruğunu bulayaraq bu almanla gözdən itdi. Bu dəqiqə təkcə
ovqatım təlx olmadı, bu alman əsgərinə qarşı ürəyimdə kükrədim də, elə o zaman
anladım ki, vətənpərvərlik işini görüb. Bu it hansısa fransıza qoşulub getsəydi, hansı
hissləri keçirərdim, deyə bilmərəm. Ancaq fikirləşəndə ki, bu yaraşıqlı it alman alayının
sevimlisinə çevriləcək, az qalırdım hirsimdən partlayım. Sınaq inandırıcı idi.
Mən müqavimət hərəkatı haqqında səhih məlumatlar əldə etmək niyyəti ilə gizlincə
cənub cəbhəsinə nüfuz etdim. Ancaq bura çatıb məlumat aldıqdan sonra tərəddüd etməyə
başladım. Hərəkat mənə bir az ,necə deyərlər, romantik və bayağı təsir bağışladı. Ən
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əsası, mənə elə gəlir gizli fəaliyyət mənim temperamentimə və yüksəklik eşqimə uyğun
gəlmirdi. Mənə elə gəlirdi ki, məndən hardasa xalça toxumaq tələb edilirdi, həm də onu
gecəbəgündüz toxumalıydım və bir gün küt və yaramazın biri gəlib məni burda görəndə,
əvvəl bütün əl işlərimi doğram-doğram edəcək, sonra ayaqlarımdan sürüyüb başqa bir
zirzəmiyə salacaq və burda məni öldürəcək. Belə bir yeraltı ölümə tuş gələn insanlara
pərəstiş eləsəm də, onların yolunu getmək mənlik deyildi.
Belə olduqda, Şimali Afrikaya gəlib çıxdım və burada Londona köçməklə bağlı
qarmaqarışıq xəyallara daldım. Ancaq Afrikada vəziyyət qeyri - müəyyən idi, hər iki
düşmən qrupu, mənə elə gəlirdi ki, haqlıdır. Mən bitərəf qaldım. Üzünüzdən oxuyuram
ki, mənim bu əhəmiyyətsiz təfərrüatları şərh eləməyimə səthi yanaşırsız. Neyləmək olar?
Sizi düzgün qiymətləndirmişəmsə, məhz mənim tələskənliyim onlara diqqət verməyə sizi
məcbur edər. Nəhayət, Tunisə gəlib çıxdım, burda çox gözəl bir qadın qulluğumda
dayanmışdı. O, çox mədəni qadın idi və kinoda çalışırdı. Onun dalınca Tunisə təşrif
gətirdim və yalnız müttəfiqlərin Əlcəzairə çıxmasından sonra - almanların bu qadını həbs
etdikləri gün əsl peşəsinin nədən ibarət olduğunu öyrəndim. Hər halda, onunla bərabər
məni də götürdülər. Sonra başına nə gəldi, deyə bilmərəm. Mənə güldən ağır söz
demədilər və dəhşətli həyəcan səsindən sonra anladım ki, məni təhlükəsizlik məqsədi ilə
həbs ediblər. Məni Tripoli altında yerləşən bir konslagerə göndərdilər; burada məhbuslar
müstəbid davranışdan çox, susuzluq və paltar yoxluğundan əziyyət çəkirdilər. Lagerdə
keçirdiyimiz həyatı təsvir etməyəcəyəm. Biz, iyirminci əsrin ortalarının uşaqları
gözlərimizin önündə belə bir yeri canlandıra bilmək üçün heç bir rəsmə ehtiyac
duymuruq. Yüz əlli il qabaq insanlar göl və meşələrə baxıb riqqətə gəlirdilər. İndi isə
yalnız məhbus zindanları canımızda lirik həyəcan oyadır. Beləliklə, sizin təxəyyülünüzə
inanıram, ancaq bir neçə ştrixi əlavə etməliyəm: bürkü, günəşin şaquli şüaları, susuzluq.
Mənimlə bir kamerada dinə inanan gənc bir fransız yatırdı. Bəli, lap nağıllarda olduğu
kimi. Xarakteri etibarilə xalis cəngavər Duqesklen idi. Almanlarla döyüşmək üçün
Fransadan İspaniyaya yollanmışdı. Katolik general onu tərksilah etmiş və franko
lagerlərində məhbuslar üçün mərcimək şorbasının alındığını görəndə, necə deyim, Roma
Papasının xeyir-duası ilə dərin ümidsizliyə qapıldı. Nə Afrikanın bürkülü gecələri, nə də
konslagerdə üzləşdiyi məcburi asudə vaxt onu bu ümidsizlikdən çıxara bilmədi. Əksinə,
daim fikir-xəyal içində olması və dözülməz istidən xarakterində anormallıq büruzə
verməyə başladı. Bir dəfə, elə bil əridilmiş qurğuşun süzülən günlüyün altında
oturmuşduq, təqribən iyirmi nəfər olardıq, iy verib iylənirdik, əl-qolumuz daim hərəkətdə
idi; milçəkləri qovmağa çalışırdıq, Duqekslen, həmişə olduğu kimi, romalı adlandırdığı
Roma Papasını ifşa etməyə başladı. Bir neçə gün ülgüc dəyməyən saqqalını tərpədərək
çaşqın nəzərlərlə bizi süzürdü, çılpaq və arıq gövdəsini tər basmışdı, sümükləri çıxmış
barmaqları qabırğaları üzərində sanki təbil çalırdı. Bizə dedi ki, bədbəxt adamlar içində
böyümüş başqa bir papa seçmək lazımdır, onun taxtda oturub dua etməsinə ehtiyacımız
yoxdu. Dəliyə dönmüş gözlərini üzümüzə zilləyərək başını bulayıb təkrar etdi: “Nə qədər
tez olsa, o qədər yaxşıdır”. Və birdən sakitləşərək kədərli səslə əlavə etdi ki, çox uzağa da
getməyə lüzum yoxdu, bizlərdən birini də seçmək olar, elə bir adamı ki, məziyyətləri ilə
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
245

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

yanaşı qüsurlardan da xali olmasın və yeganə şərt qoymaqla ona and içdirmək lazımdır:
qoy o, özündə və digər insanlarda bizim əzablarda üzə çıxan ümumi cəhətimizi müdafiə
etsin. “Bizim hansımızda daha çox zəiflik var?” - deyə soruşdu. Zarafat xatirinə əlimi
qaldırdım - başqa heç kəs buna reaksiya vermədi. “Yaxşı, Jan-Batist yarayar.” Yox, bu
sözü elə-belə deməmişdi - çünki o zaman başqa adla tanınırdım. İstənilən halda, elan etdi
ki, öz namizədliyimi irəli sürməklə mən qeyri - adi cəsarət nümayiş etdirmişəm və məni
seçməyi təklif etdi. Yerdə qalanlar bu komediyanı ləzzətlə davam etdirərək razılaşdılar.
Doğrusunu deməli olsam, Duqekslen bizdə dərin təəssürat oyatdı. Hətta mən də
gülmədim. Əvvəla, hesab edirdim ki, gənc peyğəmbərim haqlıdır, üstəlik, qızmar günəşin
yandırıcı şüaları, su uğrunda mübarizə - bir sözlə, biz bir az özümüzdə deyildik. Hər
halda, bir neçə həftə ərzində Roma papasının öhdəliyini qəbul etdim və həm də bütün
məsuliyyəti ilə.
Bəs, bu öhdəliklər nədən ibarət idi? Doğrusu, mən hardasa qrup başçısı, yaxud hansısa
özək təşkilatın katibi kimi idim. Yerdə qalanlar, hətta allaha inanmayanlar da, mənə itaət
edirdilər. Duqekslen əzab çəkirdi, mənsə onun əzablarını yüngülləşdirirdim. O zaman
başa düşdüm ki, papa olmaq bir elə asan deyilmiş və bütün bunları dünən hakimlərin
ünvanına yönləndirdiyim ifşaedici çıxışımdan sonra yadıma saldım. Lagerdə ən mühüm
məsələ suyun bölüşdürülməsi idi. Bizdən başqa da qruplar yaradılmışdı, insanlar siyasi
baxışları, yaxud əqidə əsasında birləşmişdilər, bəli, hər bir qrup özü - özünü himayə
edirdi. Bir neçə dəfə elə oldu ki, mən də qrup üzvlərinə himayədar çıxmalı oldum, yəni
bir az vicdan əleyhinə getməli oldum. Ancaq hətta öz qrupumda belə tam bərabərlik
yarada bilmədim. Yoldaşlarımın sağlıq durumlarından, yaxud onların icra etdikləri işin
ağırlığından asılı olaraq, bəzən birinə, bəzən də digərinə üstünlük verməli olurdum. Belə
fərqləndirmələr isə, inanın ki, heç də xoşluqla bitmir. Yox, həqiqətən də yorulmuşam, o
dövrün hadisələrini indi anmaq istəməzdim. Bircə bunu deyə bilərəm ki, artıq hüdudu
keçmək üzrəydim - bir dəfə ölmüş yoldaşımın su payını içdim. Yox, yox, Duqesklenin
yox, o artıq dünyasını dəyişmişdi - başqalarının xətrinə olmazın əzablar çəkmişdi. Sağ
olsaydı, mənə elə gəlir, məhz ona olan məhəbbətimə görə uzun müddət susuzluqla
mübarizə aparmalı olacaqdım - axı onu ürəkdən sevirdim, hətta ifrat dərəcədə çox
sevirdim. Ancaq bu dəfə suyu içdim, içə-içə özümü inandırmağa çalışırdım ki, bax, əl qolunu sallayıb özünü tapşıran adamdan çox, yoldaşlarıma mən lazımam və onların
xətrinə həyatımı qorumalıyam. Budur, əzizim ölüm günəşinin altında imperiyalar və
kilsələr ucalır. Və dünən irad etdiyim fikirlərimin ora-burasını redaktə etmək üçün sizə
bütün bu hadisələri nəql edərkən beynimdə qəfildən yaranan çox dahiyanə bir ideyanı
açmaq istərdim (indi anışdıra bilmirəm, o hadisələri doğrudanmı yaşamışam, yoxsa
yuxuda görmüşəm). Dahiyanə fikrimsə bundan ibarət idi: papanı bağışlamaq lazımdır.
Əvvəla o, başqalarından fərqli olaraq, daha çox bağışlanmağa möhtacdır. İkincisi, bu,
ondan yuxarıda dayanmağın yeganə düzgün yoludur...
Bağışlayın, qapını yaxşıca örtdüzmü? Bir də yoxlayın, zəhmət olmasa. Xahiş edirəm,
məni bağışlayasız - məndə bu, bir növ, kompleksdir. Axşam yorğan - döşəyimə
uzanıram, artıq yuxulamağıma az qalır ki, birdən beynim oyanır: qapını bağlamışammı?
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
246

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

Yadımda deyil! Hər gecə beləcə qalxıb yoxlamalı oluram. Heç nəyə qəti əmin ola
bilmirəm, bunu demişəm. Elə düşünməyin ki, bu qorxudan-filandan irəli gəlir, yox,
qorxmuş bir insanın qapı sürgüsü haqqında düşüncələridir.
Əvvəllər nə evimi, nə də avtomobilimi açarla bağlayardım. Pulumu seyfdə saxlamazdım,
mənə məxsus olan şeyləri hara gəldi, necə gəldi qoyardım. Bəzən gündəlik
söhbətlərimdə, yaxud çıxışlarımda qətiyyətlə çığırırdım: ”Cənablar, əmlak sənin
düşmənin və qatilindir”. Malik olduğu var-dövləti buna daha çox haqqı çatan hansısa
kasıbın və bədbəxtin biri ilə bölüşməyə cəsarəti çatmayaraq, dünyadakı ədalətsizliyi
təsadüflər hesabına yoluna qoymağa ümid bəsləyib, onları potensial oğruların yolunun
üstünə sərirdim. Bu gün əlimdə heç nə yoxdur. Təhlükəsizliyimdən qayğılanmıram, əsas
qayğım özüm və yer üzündəki mövcudluğumdur. Şah, papa və hakim olduğum kiçik
dünyanın qapısını da bərk-bərk bağlayıram.
Lütfən, bu divar şkafının qapısını açmaq istərdizmi? Bax, bu tabloya diqqətlə baxın. Onu
tanımırsızmı? Adı “Namuslu hakimlər”dir. Saşırdızmı? Demək, savadınızda axsayan
yerlər var. Bu gün qəzet-jurnal oxuyursuzsa, 1934-cü ildə Hentdə, Sankt-Bavo kilsəsində
Van Eykin “Mistik quzu” adlı tablosunun oğurlanmasını xatırlaya bilərsiz. Onu
“Namuslu hakimlər” adlandırırdılar. Rəsmdə at tərkində müqəddəs heyvana səcdə edən
hakimlər təsvir olunmuşdu. Onu çıxarıb yerinə çox mükəmməl bir surətini asmışdılar,
çünki orijinal tapılmırdı. Və bu da o. Yox, bura xüsusi niyyətlə gəlməmişəm. Sadəcə,
Mexico-City-nin həmişəki seyrçisiyəm, məni siz keçən gecə gördüz, sərxoş olduğum
gecələrin birində onu bir şüşəyə dəyişdim. Demək, dostumuzla onu görkəmli bir yerdən
asmaq barədə məsləhətləşdim, onu orada o qədər saxlamaq lazımdır ki, bütün dünyanı
ələk-vələk eləsinlər, bizim mömin hakimlər Mexico -City-də sərxoşların və baştutanların
başı üstündən asılı qaldılar. Sonra həmən o qorilla, mənim xahişimlə onu buradakı
anbarda gizlətdi. Əvvəlcə buna bir elə məhəl qoymadı, sonra hadisəni danışdıqda qorxdu.
O vaxtdan bəri bu hörmətli hakimlər mənim yeganə qulaq yoldaşlarımdır. Burada,
piştaxtanın üstündə, gördünüz də, hamıya altdan yuxarı necə baxırlar.
Tablonu hansı səbəbdən kilsəyə qaytarmadım? Ah! Ah! Sizin lap polis kimi iybilmə
qabiliyyətiniz varmış. Əhsən! Yaxşı, bunu sizə istintaq hakiminə izah edirmiş kimi
açacağam, bir şərtlə ki, kimsə bu tablonun mənim otağımdan asılmasından
şübhələnməsin. Əvvəla, ona görə ki, bu tablo mənim deyil, Mexico-City-nin sahibinindir
və bu adamın həmin tabloya Qan yepiskopundan daha çox haqqı çatır. İkincisi, ona görə
ki, Mistik Quzunun önündə növbəyə düzülənlər arasında heç kəs surəti orijinalından
ayıra bilmir və bununla heç kəsə heç bir ziyan dəymir. Üçüncüsü, ona görə ki, bu qayda
ilə mən cahillərin yanında üstün mövqe qazanıram. Ümumi tamaşa və heyranlıq məqsədi
ilə əsərin saxta variantı nümayiş etdirilir, orijinal isə mənim evimdə gizlədilib.
Dördüncüsü, ona görə ki, belədə həbsxanaya düşmək şansı var - bu fikir hansı dərəcədəsə
şirnikləndiricidir. Beşincisi, ona görə ki, bu hakimlər quzuya sitayişə gedirlər, halbuki
artıq nə quzu var, nə də təmizlik və nəticə etibarilə tablonu çırpışdıran fərasətli oğru,
qabağında etiraz edə bilmədiyin çox müəmmalı ədalət məhkəməsinin əlində adicə alət
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olub. Nəhayət, ona görə ki, qaydanı biz məhz bu yolla yaradırdıq və bir halda ki, ədalət
məhkəməsi təqsirsizlikdən qəti şəkildə ayrılıbsa, demək, sonuncusu xaçın üstündə
çarmıxa çəkilib, birincisi isə, divar şkafında gizlədilib - əl-qolum açılıb və mən əqidəmə
uyğun sərbəst hərəkət edə bilərəm. Bu qədər xoşagəlməzliklərdən və ziddiyyətlərdən
sonra özüm üçün müəyyənləşdirdiyim ən çətin peşə olan tövbə hakimliyini vicdanla icra
edirəm və artıq vaxtdır, çünki artıq gedirsiniz, mən də sizə nə vardı danışdım.
İcazə verin, əvvəlcə dərindən nəfəs ala bilmək üçün qalxım, boğanaq əhədimi kəsəcək.
Bilsən, necə yorulmuşam. Mənim bu namuslu hakimlərimi otağa salıb arxadan qapını
qıfıllayın. Sağ olun. Budur, bu da tövbə hakimi - elə mənim ixtisasımdır. Bir qayda
olaraq, “Mexico-City”də çalışıram. Ancaq insanın həvəs göstərdiyi iş, iş yeri ilə
məhdudlaşmır ki. Xəstə yatağımda olduqda belə, qızdırma içində olsam da çalışıram.
Ancaq bu, təkcə peşə deyildir, həm də sənətdir, onunla ilham alır, nəfəsim onunla gedib gəlir, elə fikirləşməyin ki, beş gün ərzində yalnız şəxsi məmnunluğum üçün bir belə uzun
çıxışlar etmişəm. Yox, öz zamanında vaxtımı boş laqqırtılarda çox geçirmişəm. İndi
çıxışlarımın arxasında konkret məqsəd durur. Mənə elə gəlir ki, arxamdan səslənən
ironiyalı gülüşlər artıq kəsilib, öz arzumla qaçıb bura gəlmişəm, halbuki, bunun üçün bir
elə imkan-filan da yaranmamışdı. Bizə ən çox divanxanadan qaçmaq mane olur, bununla
birinci özümüz-özümüzə hökm kəsirik. Bilirsizmi, bəlkə, ondan başlamaq lazımdır ki,
məhkəməni heç bir fərq qoymadan hamıya şamil etmək lazımdır və həm də onu bir
balaca sadələşdirməyə ehtiyac duyulur.
Bu məsələ ilə bağlı aşağıdakı prinsipə əsaslanıram: heç kəsdən, heç zaman üzr
diləməmək. Bütün xeyirxah niyyətləri, üzrlü səbəbləri, yalançı addımları və, şübhəsiz ki,
yüngülləşdirici şəraiti rədd edirəm. Kiminsə üzünə gülsən, çıxıb təpəndə oturacaq.
Sadəcə, hesablamaq lazımdır - toplama və nəticə: “ Cəmi bu qədər. Siz pozğunsunuz,
əxlaqsızsınız, uşaqbazsınız, fırıldaqçısınız ... nəsiniz, nəsiniz...” Bax, belə. Quru bir hesab
əməli. Fəlsəfədə, siyasətdə olduğu kimi, praktikada cani kimi davranıldığına görə insanı
günahsız saymağı rədd edən istənilən nəzəriyyənin tərəfdarıyam. Əziz dost, mən
köləliyin möhkəm tərəfdarıyam.
Doğrusunu deməli olsaq, köləlik olmazsa, çətin vəziyyətlərdən çıxış yolu da olmaz. Bunu
çox tez başa düşdüm. Əvvəllər “Azadlıq” deyəndə dilim-ağzım quruyurdu. Səhərlər onu
yağ-çörəyin üstünə yaxırdım, bütün günü ağzımda saqqız kimi çeynəyirdim, nəfəsim də
azadlığın qəribə tamıyla dolmuşdu. Bu ilahi sözlə mənə qarşı duran istənilən şəxsin belini
sındırardım. Bu sözü indicə yuxuya gedəcək sevgilimin qulağına pıçıldayır, məhz bu söz
mənə onu atmaqda olmazın kömək elədi. Onu şeir kimi pıçıldayırdım. Daha bəsdir;
həyəcanlanır və ölçü hissini itirirəm. Bununla belə, azadlıqdan təmənnasız istifadə
edirdim, hətta, təsəvvür edin ki, o qədər sadəlövh idim ki, gündə iki-üç dəfə onun
müdafiəsinə qalxıb çıxışlar edirdim; düzdür, azadlıq naminə ölmədim, ancaq necə olmasa
da, bəzi çətinliklərlə üzləşməli oldum. Bu sadəlövhlüyü mənə bağışlamaq olar, nə
etdiyimi özüm də bilmirdim. Anlamırdım ki, azadlığı mükafata və ya fərqlənmə nişanına
bərabər tutmaq olmaz, onun şərəfinə şampan qaldırmaq olmaz. Bu, çox dadlı bir
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hədiyyədir, lap bir qutu şokolad kimi. Yox, yenə də yox! Tam əksinədir, hardasa,
mükəlləfiyyətdir, gücün çatdıqca üzücü qaçış, özü də təkbaşına. Nə şampan şərabı, nə də
səni nəzakətlə süzüb qədəh qaldıran dostrlar var. Yarıqaranlıq zalda təksən, hakimlərin
qarşısında tək oturmusan - müttəhimlər kürsüsündə və özün öz suallarına, nə olur-olsun,
cavab verməlisən. Bütün azadlıqların sonunda bizi cəza gözləyir; ona görə də azadlıq çox
ağır yükdür, hələ bir onu daşıyan insan qızdırma içində yanıb-qovrulsun, yaxud ürəyi
ağrıdan od tutub yanır və heç kəsi sevmir.
Ah, əziz dost, kim ki tənhadır, onun nə Allahı, nə də başının ağası olar, günlər gələr,
amma çətin keçər. Ona görə özünə bir ağa tapmalısan, indi allah dəbdə deyil. Həm də, bu
söz mənasını itirdiyinə görə onu heç işlətməyə dəyməz, əbəs yerə insanları
qıcıqlandırmağın adı da yoxdur. Bizim əxlaq mütəxəssislərinə baxmayın - bunlar o qədər
ciddi zatdırlar ki, doğmalarını elə böyük şövqlə sevirlər ki! Siz deyin, onların
xristianlardan nə fərqi var? Ancaq onunla fərqlənirlər ki, kilsələrdə moizə oxumurlar.
Sizcə Allaha üz tutmaqda onlara nə mane olur? Axır ki tapdınız, utancaqlıq, həya - abır,
özü də yalançı abır, insan məhkəməsindən qorxaraq. Onlar aranı qatmaq istəmirlər və
hisslərini, necə var elə, heç kəsə açmadan hifz etmək niyyətindədirlər. Mən bir ateist
yazıçı tanıyırdım, hər gecə Allaha dua edib yalvarırdı. Ancaq bu ona öz kitablarında
Allahla cəngü - cidala çıxmaqda mane olmurdu. Kimsə demişdi, ancaq indi xatırlamıram
kim demişdi, guya Allaha düzəlişlər edirmiş. Hansısa ictimai xadim, bu yazıçı haqqında
danışdığım azad fikirli insanlardan biri əlini yellədi (özü də acıqsız-filansız). “Bəli,
mənimçün bu, təzə xəbər deyil, - həmin apostol dərindən nəfəs aldı, - onların topası belə
düşünür!” Onun sözlərinə görə, yazıçılarımızın səksən faizi bir şərtlə öz kitablarında
tanrının adını məmnuniyyətlə şərəfləndirərdilər ki, onları heç imzalamasınlar. Ancaq
onlar bu kitablara imzalarını qoyurlar, tanışım belə düşünür ki, özlərini möhkəmcə
sevdiklərinə görə, heç kəsə bu şərəfdən pay vermək istəmirlər, çünki insanları görən
gözləri yoxdu. Ancaq nə olsa da, onlar yazı adamları haqqında düşüncələrdən imtina
etmirlər, əxlaq məsələləri üstündə az qala baş sındırırlar. Ümumən, onlar comərdliyi
şeytani şəkildə sevirlər. Çox qəribə zamandır! Təəccüblü deyil ki, ağıllar qarışır, mənim
əqidəcə ateist olan dostlarımdan biri xristian olana qədər həyat yoldaşına son dərəcə
sadiq idi, ancaq sonra zinaya uğraşdı. Özü də necə!

Ah, bu kiçik sirr verməyən insanlar! Hoqqabazlar, ikiüzlülər - onlar, yeri gəlmişkən, çox
həssasdırlar. İnanın, ifrat dərəcədə həssasdırlar, hətta göy üzünü oda - alova bürüdükdə
belə. Atesist, yaxud dindar, Moskva, yaxud Boston sakini olmalarından asılı olmayaraq,
hamısı xristiandır, hər şey onlarda atadan oğula keçir. Ancaq ata hakimiyyətdə deyildirsə,
demək, qayda-qanun da yoxdur! İnsanlar azaddır, ancaq üzlərini hara tutsalar da, məhz
azadlıqdan və buna görə onları gözləyən cəzadan qorxurlar, yalvarıb-yaxarırlar ki,
barmaqlarını döyəcləsinlər, birdən çox dəhşətli təlimat və qaydalar icad edirlər, tələmtələsik tonqallar çatırlar ki, kilsələri yaxsınlar. Xalis Savonatoldur. Ancaq onlar yalnız
günaha inanırlar və heç zaman həyat nemətlərinə pənah gətirmirlər. Bunun haqqında,
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şübhəsiz ki, düşünürlər. Onlar mərhəmət, hamının bir ağızdan dedyi “hə”, rifah haqqında
düşünür, toy-düyün məclislərini xəyallarına gətirirlər (gəlin - çox cavan, ər - boylubuxunlu yaraşıqlı oğlan, nişan məclisində musiqi çalınır). Mənsə, bildiyiniz kimi,
sentimental deyiləm, bilrisizmi nəyi xəyal edirdim? Gecə - gündüz bütün cismin və
ruhunla sevəsən, sevgilini qucaqlayıb bir daha ağuşundan ayırmayasan, həmişə ləzzət
içində - ekstaz vəziyyətində olasan - beş il qoy belə keçsin, sonra ölüm gəlsə də, gəlməsə
də ,nə fərqi.
Ancaq madam ki, təmiz əxlaq və düzünəqulu məhəbbət qəhətə çıxıb, nikah qoy bütün
kobudluğu ilə nümayiş edilsin. Əsas odur ki, hər şey sadələşsin, elə bil uşaqlar üçün
nəzərdə tutulub, qoy hər bir hərəkət qeydə alınsın, xeyir və şər könüllü şəkildə
müəyyənləşdirilsin, ancaq hamının gözü qarşısında. Mən buna beş-əlli razıyam, bütün
tərəddüdlərimə rəğmən, çaşıb məni xristian silkinə aid edərsiz, əsla. Ancaq Paris
körpüsünün üstündə başa düşdüm ki, mən də azadlıqdan qorxurmuşam. Kimliyindən asılı
olmayaraq, hökmdara eşq olsun, göylərin qanunları nə olur-olsun, ondan qeyri heç kəs
əvəz eləməsin. “Müvəqqəti yer üzündə gəzən atamız... Siz ey bizim başçılarımız,
heyranedici səviyyədə zabitəli ağalarımız, zalım başçılarımız...” Bir sözlə, gördüyünüz
kimi, əsas odur ki, azad olmayasan və tövbə edəndə elə adamın qarşısında əyiləsən ki,
səndən tədbirli olsun. Bir də, hamımız günahkarıqsa - demək, demokratiya elə budur.
Həm də, əziz dost, yadda saxla ki, bir gün tənha öləcəyimizin öcünü almaq lazımdır. Bəli,
tək-tənha ölürük, ancaq başqaları bizimlə eyni vaxtda qul vəziyyətinə salınır - mühüm
olan budur. Axırda hamı birləşəcək, diz üstə çökərək və başlarını aşağı dikərək.
Belə çıxır ki, öz həyatında rahat şəkildə cəmiyyətlə eyniləşmək mümkündür, ancaq ola
bilməzdi ki, bunun üçün cəmiyyət bir az mənə uyğunlaşaydı, yaxud oxşayaydı.
Təhdidlər, biabırçılıq, polis - bax, bu oxşarlığın və ya eyniyyətin müqəddəs əsasları
bundan ibarətdir. Madam ki, məndən şübhələnirlər, təqib edirlər, nəyəsə qısır, yaxud
məcbur edirlərsə, demək, mən də daxilimdə nə var, açıb-tökmək, içimi nümayiş etdirmək
haqqına malikəm. Bax, əziz dost, elə buna görə də azadlığı belə təntənə ilə mədh
eləməklə, gizlincə qərara gəldim ki, onu təcili surətdə kiməsə təhvil vermək lazımdır. Və
bunun öhdəsindən gəldiyim anda “Mexico-City”də kilsəyə gedib vəz oxuyacağam,
xeyirxah insanları itaətə və əlbəttə, adına xalis azadlıq deməklə münasib köləliyə nail
olmağa çağıracağam.
Ancaq hələ ki, ağlımı itirməmişəm və yaxşı anlayıram ki, bu, köləlik günü sabah
qurulacaq bir iş deyil. Bu, insanlara iltifatla əl tutmaqla olası bir işdir, nəhayətdə yəqin ki,
bizə xoşbəxtlik üz verər. Ancaq hələ ki, hazırkı duruma öyrəşməli və ən azından,
müvəqqəti çıxış yolu aramalıyam. Və günlərin bir günü, mənim özümün çiyinlərimə
düşən yükü bir azca yüngülləşdirmək naminə bu ittihamı mümkün qədər çox insana şamil
etmək lazımdır. Üsulunu tapdım. Zəhmət olmasa, pəncərəni açın, içəridə can alan bir
bürkü var. Niyyətim çox sadə və maraqlıdır. Nə etmək lazımdır ki, hamı birdən özünü
suya atsın, sənsə bu dəm günəşin altında yanmaq hüququndan ləzzətlə istifadə edəsən.
Bir çox məşhur müasirlərim kimi, vəz oxuyanın kürsüsünə çıxmaq, burdan bütün
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bəşəriyyətin üzünə tüpürmək lazımdırmı? Yox, xatalı zarafatdır. Günlərin gözəl bir
günündə, yaxud gecəsində qəfildən qəhqəhə səsləri ucalır. Başqalarına oxuduğumuz
hökm əvvəl-axır yolunu “azır”, gəldiyi yerə qayıdır, birbaşa üzümüzə çırpılır və orada
silinməz iz qoyur. Nə olsun? - deyə sual verə bilərsiz. Bax, bu da sizə dahiyanə variant.
Başa düşdüm: hələ ki, hakimlər gəlib çıxmayıb və çubuq cəzası kəsməyiblər, Kopernik
kimi, biz də qələbə çalmaq naminə, tərsinə mühakimə yürütməliyik. Özünü məşhər
ayağına çəkməmiş başqalarını mühakimə etməmək üçün, əvvəlcə özünü ittiham
etməlisən ki, başqalarını mühakimə etmək haqqı qazana biləsən. Madam ki, hər bir
hakimin başı sonda tövbəyə əyilir, demək, indidən mühakiməyə nöqtə qoymaq lazımdır.
Mənim fikirlərim sizə aydındırmı? Daha aydın başa düşmək üçün, indi necə
çalışmağımın sirrini sizə açacağam.
Hər şeydən əvvəl, vəkillik kontorumu bağladım, Parisi tərk etdim, başqa yerlərə meylimi
saldım, səfərə çıxdım, başqa bir şəhərdə tam başqa adla yaşamaq istədim. Dünyada bu
cür şəhərlər az deyil, ancaq vəziyyət, işin düz gətirməyi, ironiya və vicdan əzabı çəkmək
ehtiyacı məni məcbur etdi ki, bax, müxtəlif kanallarla “doğranmış”, böyür-başında evlər
tikilmiş, dünyanın dörd tərəfindən insanların axışdığı bu suların və dumanın düz ortasını
seçim. Kontorumu matroslar yaşayan bir rayonun barında yaratdım. Limanlarda
müştərilər son dərəcə qarmaqarışıq və çoxçeşidlidir. Kasıblar bərli-bəzəkli restoranlara
gözlərinin ucuyla da baxmırlar, zənginlərin isə, bildiyiniz kimi həyatlarında heç olmasa
bir dəfə bizə işləri düşür. İşimin adı nədir, durduğum yerdən gəlib-gedəni pusuram,
azdığını bilən kimi qarşısına çıxır, bütün bəlağətimi işə salıram. Bir virtuoz kimi onun
canından ən incə melodiyaları çıxarıram.
Bəli, özümün çox lazımlı sənətimi bir müddətdir ki, Mexico-City-də icra edirəm. İşimin
mahiyyəti hər şeydən öncə ondan ibarətdir ki, kütləvi tövbə ilə məmnunluqla məşğul
oluram, sizi buna inandırmağa ehtiyac yoxdur, özünüz bilirsiz. Özümü ağına-bozuna
baxmadan ittiham edirəm. Bunu etmək sən deyən çətin deyil, adını tutan kimi xatirələr
oyandı. Ancaq yadda saxlayın, heç bir kobud üsula əl atmaq olmaz: peşman oluram,
tövbə edirəm, ancaq yumruqla sinəmi döyəcləmirəm. Mən, unutmayın ki, güclü manevr
qabiliyyətinə malikəm, həm də dinləyiciyə asanca uyğunlaşa bilirəm və belə olduqda
onun özü bürkünü qovur. Mənə gəlincə, başqalarına aid olan məsələyə cəld yanaşa
bilirəm. Bir çoxları üçün ortaq olan cəhətləri, hamının üzləşdiyi həyat təcrübəsi, digər
şəxslərlə bölüşdüyüm zəiflikləri, ədəbli danışıq tonunu, mənə və digər insanlara diqtə
edilən müasir yaşam tələblərini usta şəkildə seçib-ayırıram. Bütün bunlara əsaslanıb,
ümumiləşdirilmiş və simasız bir portret yaradıram. Necə deyim, karnaval maskasına,
daha doğrusu, adda-budda təsvirlərə bənzəyən üzlüyü hər kəs görsə deyərdi: “Dayan, bu
tipi hardasa görmüşəm, axı?” Portret başa çatdıqda, bax, bu gün axşam onu hamıya
göstərirəm və acı-acı hayqırıram: “Bax, buyam mən!”. İttiham hökmünün sonu. Ancaq
müasirlərimə göstərdiyim portret dərhal güzgüyə çevrilir.
Başıma kül tökərək, tüklərini sakitcə dartıb çıxarıram və dırnaqlarımla üzümü cıraraq,
ancaq baxışlarımın kəskinliyini saxlayaraq, bütün bəşər əhli qarşısında dayanıram, bütün
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biabırçı əməllərimi bitdə-bitdə sadalayıram, bu dəm onların üzərində buraxdığım təsiri
bir an da olsun nəzərdən qaçırmıram və deyirəm: “Mən axırıncı əclaf olmuşam!” Sonra
nitqimdə qəfildən “mən”dən “biz”ə adlayıram. Nə desəm yaxşıdı: “Görün ki, necəsiniz!”
- iş bitib, artıq onların gözləri qarşısında həqiqəti açıqlaya bilərəm. Şübhəsiz, mən də
onların tayıyam, hamımız eyni qazandayıq. Ancaq mənim bircə üstünlüyüm var, bu da
mənə danışmaq haqqı verir. O üstünlüyü, əminəm ki, görürsüz. Nə qədər özümü ittiham
edirəmsə, bir o qədər də sizi itiham etmək haqqı qazanıram. Ən yaxşısı isə, sizi mən
mühakimə etməyə həvəsləndirirəm, bilsəniz bundan nə qədər rahat oluram! Ah, əziz dost.
Biz necə də qəribə və miskin məxluqlarıq! Yaşadığımız ömrə bircə dəfə baxmaq
kifayətdir ki, özümüzə təəccüblənməyə və əməllərimizə görə utanıb yerə girməyə kifayət
qədər səbəb tapaq. Ürəyinizi buz kimi saxlayın, etiraflarınızı ürəkdən gələn rəğbətlə
dinləyirəm.
Rişxənd etməyin! Bəli, siz çətin müştərisiz, bunu dərhal anladım. Ancaq bir gün tövbə
edəcəksiz. Qaçılmazdır. Başqaları ağıllı olmaqdan çox hissiyyatlıdır, onları çaşdırmağa
nə var ki! Ağıllı insanlarla söhbətdə təmkinli olmaq lazımdır. Onlara öz metodunu
açıqlamalısan. Bunu unutmaz və uzun-uzadı düşünərlər. Gec, ya tez, ya zarafat xətrinə,
bəlkə də ürəkləri iztirab içində qovrulanda hər şeyi dillərinə gətirərlər. Siz təkcə ağıllı
deyilsiz, göründüyü kimi, həm də təcrübəlisiz. Boynunuza alın ki, bu gün beş gün əvvəl
olduğu kimi, özünüzdən o qədər də razı deyilsiz. Bundan sonra məktubunuzu, yaxud
gəlib çıxmağınızı gösləyəcəyəm. Əminəm ki, gələcəksiz. Görəcəksiz ki, zərrə qədər də
dəyişməmişəm. Niyə dəyişim? Xoşbəxtlik demirdin, xoşbəxtəm. Dəli olub çöllərə
düşməkdənsə, gerçəkliklə tam barışdım. Özümə yol açıb düz ağuşuna girdim və hesab
edirəm ki, bu, bütün həyatım boyu axtardığım ən münasib şəraitdir ki var. Mahiyyətcə,
yəqin, bir dəfə sizə demişəm ki, ən vacibi ittihamdan qaçmaqdır. Yox, ən vacibi özünə
hər şeyin icazəsini verməkdir, bircə şeyi unutmamaqla: vaxtaşırı elədiyin əclaflıqları
hayqırmalısan. İndi də ağlıma nə gəldi eləyirəm, ancaq kürəyimdə heç bir qəhqəhə
eşitmirəm. Həyat tərzimi dəyişməmişəm, özümü sevməklə və başqalarından istifadə
etməklə məşğulam. Ancaq günahlarımı etiraf edirəm və bunun sayəsində hər şeyi təzədən
başlamaq və ikiqat ləzzət aparmaq sərf eləyir - əvvəla, öz xarakterimdən, ikincisi,
tövbənin gözəlliyindən.
O vaxtdan bəri özüm üçün çıxış yolu tapdım, üstümdən bütün ağır şeyləri tulladım getdi:
qadınları, qüruru, dərdi, qüssəni, kin-küdurəti və hətta qızdırmanı, hansı ki, bu
dəqiqələrdə sevinc hissi ilə bütün varlığımla hiss edirəm ki, getdikcə şiddətlənir. Mənim
də şahlığım yetişdi, bu dəfə əbədilik. Hə, elə bir zirvə tapmışam ki, ora ancaq özüm qalxa
və hamını o ucalıqdan ittiham edə bilərəm. Bəzən, uzaqdan-uzağa olsa da, gecə doğrudan
da gözəl olanda arxamdan gülüş səsi eşidirəm, yenə şübhəyə düşürəm. Tez özümə
gəlirəm və bütün canlılara və bütün dünyaya üzümü tutub içimdəki çirkinlikləri onların
üzünə çırpıram və bir daha cavanlaşıram.
Beləliklə, sizinlə “Mexico-City”də maraqlı görüşümüzü səbirsizliklə gözləyirəm. İndisə,
üstümdəki yorğanı çəkin, boğuluram. Doğrudan, gələcəksiz? Sizə münasibətimin
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səmimiliyini göstərmək naminə texnikamın bəzi təfərrüatlarını açıqlayıram. Gördüyünüz
kimi, bütün gecəni həmsöhbətlərimə əclaf olduqlarını sübut etməyə çalışdım. Yeri
gəlmişkən, bu axşam yarımçıq işimi davam etdirəcəyəm. Bunsuz keçinə bilmirəm,
onlardan birinin alkoqolun yardımı ilə tövbənin ağırlığı altında çöküb, yumruğu ilə
sinəsinə döyəclədiyi anları buraxmaq istəməzdim. Bax, o zaman, əzizim, yüksəlirəm,
sərbəst nəfəs alıram, dağa çıxıram, ayaqlarım altında uzanan düzəngaha baxıram. Özünü
allah kimi zirvədə görmək və səfeh ömründən, əxlaq pozğunluğundan aldığın ləzzəti
ətrafla bölüşmək necə də sakitləşdiricidir. Hollandiya səmasında zirvədə gəbərmiş
mələklərin arasında hökmranlıq edir, suyun və dumanın içindən sıyrılaraq məhşər gününə
təşrif gətirən legionun mənə necə yaxınlaşdığını seyr edirəm. Onlar yavaşca qalxırlar,
budur, birincisi yaxınlaşır. Sifəti tutulub, yarısını əli ilə örtüb və onun üzündən çox
qüssəli ifadələri oxuyuram. Mən isə - təəssüf edirəm, ancaq günahından keçmirəm,
anlasam da, bağışlamıram, ən əsası isə, ah... hiss edirəm ki, qarşımda səcdə edirlər.
Əlbəttə, həyəcanlanıram, necə rahat uzana bilərəm? Sizdən yuxarı qalxmalıyam,
fikirlərim çəkib aparır məni. O gecələrdə, daha dəqiqi, aydınlıq gecələrdə yavaşca dan
yeri sökülür və mən küçəyə atılıram, cəld addımlarla kanal boyu gedirəm. Gecənin
solğun səmasında lələklər lay-lay toplanır, göyərçinlər bir az da yuxarı qalxır, damların
üstündə çəhrayı işıq yanıb-sönür, yeni gün başlanır. Damrakda rütubətli havada ilk
tramvayın Avropanın qurtaracağında həyatı oyadan zəngi cingildəyir, elə bu zaman
mənim təbəələrim olan milyonlarla insan, ağızlarında acılıq hiss edərək çətinliklə
oyanırlar ki, cansıxıcı iş yerinə yollansınlar. Bu zaman mən hökmüm altında olan bütün
qitənin taleyini düşünürəm, yeni doğulan günün absent kimi bulanıq işığını su kimi
başıma çəkirəm, ikibaşlı, tənəli sözlərimdən sərxoş oluram, xoşbəxtəm, mən xoşbəxtəm, öz-özümə deyirəm, ey, sizə də mənim xoşbəxt olmağıma inanmamağı qadağan edirəm,
təpədən - dırnağacan xoşbəxtəm.
Bağışlayın, yenə yalan danışdım. Ay səni, yenə həyəcanlanıb özümdən çıxmışam. Yaxşı
ki, ağlamıram. Bəzən olur ki, özümü itirirəm, bax, indi burda olduğuma dərindən şübhə
edirəm və gördüyünüz kimi, xoşbəxt olmağın sirrini açıram. Mənim tapdığım çıxış
yolunu ideal saymaq da olmaz. Günlərin bir günü həyatından iyrənəndə, onda bilərsən ki,
başqa cür yaşamaq lazım imiş, ancaq seçim yoxdu. Necə eləyəsən ki, başqa cür olasan.
Mümkünü yoxdur. Öz “mən”indən qopub aralanmalısan, heç olmasa bir dəfə kiminsə
xətrinə özünü unutmalısan. Necədir, sınayaqmı? Məni, çox xahiş edirəm bir elə
sıxışdırmayın. Mən cındırından cin ürkən bir dilənçiyəm, bax, hələ də əllərimi
buraxmayıb, kafenin terrasında özünü yetirib məndən sədəqə alıb. “Əsəbiləşməyin, deyir bir ucdan, - bu vəziyyətə ona görə düşməmisən ki, pis adamsan, gözündəki günəş
sönür”. Bəli, gözlərimizdəki işıq sozalıb, dünyada yeganə məsumluq mücəssəməsi olan
səhər şəfəqləri öldü artıq.
Baxın, qar yağır. Gəzsəm, yaxşı olardı. Amsterdam ağ gecələrin qoynunda mışıl-mışıl
yatır, qara bələnmiş körpülərin altında kanalların insanı eyməndirən qaralığı, boş küçələr,
sakit addımlarım... Bütün bu ani təmizlik çox yaxşıdır - axı, sabah hər yer çirkə
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bələnəcək. Görürsüzmü, pəncərələrin arxası qar topaları ilə örtülüb. Göyərçinlərdir. Bu
zərif varlıqlar, nəhayət, enməyi qərar aldılar. Suyun da, elə damların da üstü zərif
lələklərlə örtülüb, onlardan bir neçəsi pəncərələrə ilişib qalıb. Ümid edək ki, onlar bizə
xoş xəbərlər gətirəcəklər. Təkcə seçilmişlər yox, hamı, bəli, hamı xilas olacaq, əmək
yükü və onun bəhrəsi hamı arasında bölünəcək və bu gündən etibarən hər gecə mənim
xətrimə döşəmənin üstündə yatacaqsız. Tam harmoniaya! Etiraf edin ki, burdan məni
götürüb aparmaq üçün göydən araba ensə, yaxud qar durduğu yerdə birdən alışıb yansa,
təəcüblənəcəksiz. Möcüzəyə inanmırsızmı? Mən də. Ancaq nə olursa -olsun, çıxıb
getməliyəm.
Yaxşı, yaxşı, sakitcə uzanacağam, narahat olmayın. Siz ki, mənim həyəcanlarıma,
mərhəmətimə və sayıqlamaya bənzəyən çıxışlarıma bir elə etibar etmirsiz. Onlar
məqsədlidir. Səbrinizi basın, indi mənə özünüz haqqında danışın, onda biləcəyəm ki, heç
olmasa məqsədlərimdən bircəciyinə çatmışam, yoxsa yox... Hələ də ümid edirəm ki,
haçansa tərəf-müqabilim polis nəfəri olacaq və məni “Namuslu hakimlər” əsərini
oğurladığıma görə həbs edəcək. Başqa heç nəyə görə məni həbs etmək mümkün deyildir,
yox? Ancaq bu oğurluq qanun maddəsi ilə cəzalandırılır və çox çalışdım ki, məni cinayət
ortağı hesab eləsinlər: evimdə çox qiymətli rəsm əsərini gizlədirəm və onu ilk qarşıma
çıxan adama göstərirəm. Bəli, bax, buna görə həbs edilə bilərəm və bu da yaxşı bir
başlanğıc ola bilər. Kim bilir, bəlkə sonra başqa əməllərimlə maraqlana bilərlər, bəlkə,
bunlara görə bir gün başımı bədənimdən ayırarlar, beləcə, mən də ölüm qorxusundan
qurtularam, xilas olaram. Hələ qanı daman başımı, tanısınlar deyə, toplaşan insanların
üstündə gəzdirərsiz və bir daha əsl cani kimi hamıdan yuxarı dırmaşmalı olaram.
Şübhəsiz ki, bütün bunların hamısı olacaq, mən də, səhrada qışqıran və ordan qəti
ayrılmaq istəməyən yalançı peyğəmbər kimi, çıxdığım yolun sonuna çatacağam.
Ancaq, səhv eləmirəmsə, siz polis deyilsiz - belə olsaydı, nə vardı ki? Nə danışırsız!
Vəkilsiz? Bilirsizmi, belə də düşünürdüm, ürəyimə dammışdı. Sizə qarşı hiss etdiyim
rəğbətin əsası varmış. Parisdə gözəl iş yeriniz var. Elə də bilirdim, sizinlə eyni məzhəbə
qulluq edirik. Axı, həm də hamımız bir-birimizə bənzəyirik, mahiyyətcə heç kimə fikir
verməsək də, həmişə eyni suallarla üzləşirik, halbuki, onların cavablarını da qabaqcadan
bilirik. Xahiş edirəm, gecələrin birində Sena çayının sahilində gəzişdiyiniz zaman
başınıza gələni mənə danışın. Necə oldu ki, həyatınızı riskə atmadız. Xahiş edirəm, artıq
necə illərdir ki, qulaqlarımda səslənən və indi, nəhayət, sizin ağzınızla tələffüz edəcəyim
sözləri deyin. “Ah, yazıq qızcığaz! Nə olar. Bir dəfə də özünü suya at, elə elə ki, səni də,
özümü də xilas etmək şansım olsun!” İkinci dəfəmi? Belə də başısoyuqluq olar? Əziz
dost, birdən kimsə bizi dilimizdən ovladı? Onda necə? Vədinizi yerinə yetirin! Ah, su
necə də soyuqdur! Yox, narahat olmağa dəyməz. Artıq gecdir, həmişə də gec olacaq.
Xoşbəxtlikdən!
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Enrike Vila-Matas
Bartlbi və kompaniya
Roman
Tərcümə: Nicat Məmmədov

Enrike Vila-Matasın “Bartlbi və kompaniya” romanından seçmələr. Əsər bir neçə il
bundan qabaq çap edilsə də, kult-romanlardan hesab olunur. Bol esseistik parçalarla
zəngin olan roman yazmayan yazıçılar haqqındadır.

Birinci hissə

Bəziləri aliliyi və şərəfi yaxşı yazmaqda, digərləri – heç yazmamaqda görür.

Jan de Labruyer

Qadınlarla bəxtim heç vaxt gətirməyib, mən başımı aşağı salıb öz qozbelliyimlə
barışmışam, bütün yaxın qohumlarım artıq ölüb, mən tənha insanam, özü də zəhlətökən
idarədə işləməliyəm. Ümumiyyətlə isə, tam xoşbəxtəm. Xüsusən də bu gün, çünki məhz
bu gün – 1999-cu ilin 8 iyulu – bu gündəliyi yazmağa başlayıram. Bu gündəlik bir növ
hansısa bir gözəgörünməz mətnə şərhlər qismində çıxış etməlidir və bu şərhlər mənim nə
dərəcədə bartlbi tipli insanların tədqiqatçısı roluna yararlığımı göstərməlidir.
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İyirmi beş il əvvəl, hələ lap cavan yaşlarımda mən eşqin mümkünsüzlüyü barədə bir
roman yazdım, hətta onu kitab kimi çap elətdirdim. Və nəticədə travma yaşadım,
təfərrüatına varmağa hələ sonra imkan tapılar. Sonra heç vaxt heç nə yazmadım; bundan
əlavə, mən bir də yazıya qayıtmamağı qəti qərara aldım, yəni özüm bartlbilərin birinə
çevrildim – onlara olan marağım bax, buradan başladı.

Bu bartlbilər – dünyanı bütün varlıqları ilə rədd edən insanlar bizim hamımıza tanışdır.
Öz ləqəblərini onlar Herman Melvilin povestindəki katib Bartlbidən alıblar. Heç kim heç
vaxt bu katibin nəsə, heç olmasa qəzet oxuduğunu görməyibmiş; adətən, o, uzun-uzadı öz
“pəncərəsi qarşısında durub nəzərini qarşıdakı kərpiç divara dikərdi”; başqalarından
fərqli olaraq o nə pivə, nə çay, nə də kofe içərdi; heç yerə getməzdi, çünki hələ burada
idarədə yaşayardı, hətta bazar günlərini də burada keçirərdi; heç vaxt heç kimə özü
barədə, əsli-nəsli və yaxınlarının olub-olmamağı barədə danışmazdı; ona bir iş
tapşıranda, yaxud özü barədə danışmağı xahiş edəndə isə o həmişə eyni cür cavab
verərdi:

-İmtina edərdim.

Bu məfhum – yəni ədəbiyyatdakı Bartlbi sindromu məni çoxdan maraqlandırır; bu
xəstəliyi, müasir söz sənətinin anadangəlmə şikəstliyini çoxdan araşdırıram: heç nə
etməmək yaxud heç nəyə can atmaq istəyi. Nəticədə bəzi yaradıcı şəxslər, hətta yüksək
estetik cavabdehliyi olan şəxslər heç cür yazmağa başlaya bilmirlər (bəlkə də elə məhz
buna görə); düzdür, bəzən onlar bir-iki kitab yazırlar, amma sonra biryolluq bu işdən
imtina edirlər; bəzən də onlar durmadan ard-arda yazıb-yaradırlar və birdən günlərin bir
günündə onları demək olar ki, elə hərfi mənada iflic vurur – bununla da hər şey bitir.

Yox istiqaməti ədəbiyyatını – yəni Bartlbi və kompaniya yaradıcılığını araşdırma ideyası
beynimə keçən çərşənbə axşamı kontorumda oturanda gəldi: birdən mənə elə gəldi ki,
şefin katibəsi kiməsə telefonda “Senyor Bartlbi müşavirədədir”, – dedi.

Az qala qəşş edib güləcəkdim. Bartlbinin kimləsə müşavirə apardığını, yaxud idarə şurası
iclasının qaynar atmosferinə qoşulduğunu təsəvvür etmək qəti mümkün deyil. Əvəzində
bir topa bartlbini, yəni əsas simptomu heç nə etməmək olan xəstəliyinə düçar olmuş
yazarları bir yerə yığmaq o qədər də çətin deyil – mən gündəliyimdə, başqa sözlə,
şərhlərimdə məhz bunu etmək fikrindəyəm.
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Əlbəttə, Bartlbi soyadını mən səhv eşitmişdim, şefimizin soyadı oxşar səslənir. Amma
etiraf edim ki, bu səhv yerinə düşdü, o mənə gözlənilməz təkan verdi və budur iyirmi beş
illik sükutdan sonra mən yenidən qələmi əlimə götürməyi, ən müxtəlif və vacib sirrlər –
ədəbiyyatdan imtina etmiş ən parlaq yazarlar barədə danışmağı qərara aldım.

Beləliklə, mən Yox dolanbacında, müasir ədəbiyyatın ən qəribə və cəlbedici
tendensiyasının cığırlarında gəzişmək fikrindəyəm. Axı bu əsl ədəbi yaradıcılıq üçün hələ
ki açıq qalmış yeganə yoldur. Bu tendensiyanı “Ədəbiyyat nədir?” və “O haradadır?”
sualları doğurub. Yox təmayülü ədəbiyyat mövcudluğunun mümkünsüzlüyü fikri
ətrafında dolaşır və doğru-dürüst tərzdə bizimlə bu əsrin söz sənətinin taleyi haqqında
sərt, amma ümidverici proqnozla bölüşür.

Etiraf etmək lazımdır ki, gələcəyin sənəti məhz heç nə etməmək istəyindən – yəni Yox
dolanbacından – doğa bilər. Bu ədəbiyyat necə olacaq? Bu yaxınlarda məni bu barədə,
əlbəttə, kinayəli tərzdə, iş yoldaşım soruşdu.

-Bilmirəm, – dedim. – Bilsəydim özüm də nəsə yazardım.

Baxaq görək, özüm nəyə qadirəm. Əminəm ki, yalnız Yox dolanbacının araşdırılması
gələcək yazılar üçün yeni ideyalar verə bilər. Beləliklə, öz şərhlərimi yazmağa
başlayıram. Bu şərhlərdə gözəgörünməz, amma buna baxmayaraq mövcud olan mətni
yozmağa cəhd edəcəyəm. Ola bilər ki, bu kabus-mətn əvvəl-axır gələcək minilliyin
ədəbiyyatına atlana biləcək.

4) Əslində bu azar – Bartlbi sindromu – bizə uzaqdan gəlib. Bu gün heç nə etməmək
istəyi, yaxud heç nəyə canatma ədəbiyyatın endemik xəstəliyinə çevrilib. Bu istəyin,
canatmanın nəticəsində bəzi müəlliflər heç vaxt müəllif olmayacaqlar.

Yada salmaq kifayətdir ki, bizim əsr Qofmanstalın məşhur mətni ilə başlanır (“Lord
Çendosun məktubu” 1902-ci ildə yazılıb). Bu mətndə vyanalı yazar heç vaxt bircə sətir
belə yazmamağı söz verir, amma sonra bu sözünün üstündə durmur. Frans Kafka daim –
ən başlıcası isə öz “Gündəliklər”ində – ədəbi materiya varlığının mümkünsüzlüyü fikrinə
qayıdır.
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Andre Jid bütov bir roman boyu (“Bataqlıq”) kitab yazmağa hazırlaşan, amma sonda heç
nə yaratmayan qəhrəman yaradır, Robert Müzil “qeyri-məhsuldar müəllif” ideyasını vəsf
edib az qala mifləşdirir (“Xüsusiyyətsiz insan”). Valerinin alter eqosu cənab Test nəinki
nə isə yazmaqdan imtina edir, hətta kitabxanasından bütün kitabları pəncərədən tullayır.

Vitqenşteyn cəmi iki kitab dərc edir: məşhur “Məntiq və fəlsəfə traktatı”nı və “İbtidai
məktəblər üçün lüğət”i.

Yeri gələndə o fikirlərini izah etməkdə son dərəcədə çətinlik çəkdiyini həmişə təkrarən
deyərdi. Kafka kimi Vitqenşteynin də ölümündən sonra müəllif tərəfindən heç vaxt çap
edilməmiş çoxlu sayda bitirilməmiş mətn, qaralamalar və planlar qalmışdı.

Amma “mümkünsüz” tabloların, yaxud kitabların romantik estetikanın qanunauyğun
davamı olduğunu anlamaq üçün XIX əsr ədəbiyyatına ötəri nəzər yetirmək kifayətdir.
Qofmanstalın “Şeytan eliksiri”nin Françesko adlı qəhrəmanı təxəyyülündə Veneranın
ideal obrazını yaşadır, amma heç vaxt cəhd edib onu çəkmir. “Naməlum şedevr”də
Balzak öz qadın idealını təsvir etməyi arzulayan, nəticədə isə yalnız onun ayağının
kiçicik fraqmentini çəkə bilən rəssam haqqında nəql edir. Flober “Qarson”u bitirə bilmir,
halbuki bu ideya onun bütün yaradıcılığına təsir edir. Mallarme isə “Kitab” adlı
möhtəşəm proyekti üzərində işləyərkən yüzlərlə kağız parçalarını hansısa hesablamalarla
doldurur, lakin bundan sonra bir addım belə edə bilmir.

Beləliklə, bugünki durumun kökləri keçmişə gedir – artıq o zaman insanlar istənilən bədii
əsərin idealda təccəssüm edəcəyi ali möhtəşəmlik barədə fikirləşəndə quruyub qalırdılar.
Bu nə dərəcədə paradoksal səslənsə də aqraflar da ədəbiyyatın bir hissəsidir. Marsel
Benabu “Niyə heç bir kitabımı yazmadım” yazısında deyir: “Oxucum, düşünmə ki,
yazmadığım kitablar – heç nədir. Əksinə (istəyirəm ki, burada qaranlıq bir şey qalmasın),
onlar dünya ədəbiyyatı üçün bir növ yatırımdır (hələ vaxtı yetməmiş avansdır)”.

8) Hansı dəlillər yazmağın yazmamaqdan yaxşı olduğuna bizdə əminlik yarada bilər? Bu
yaxınlarda Primo Levinin “Dincliy”ini oxudum. Adıgedən kitabda müəllif onunla
konslagerdə birgə yatan insanlar haqqında danışır. Sözümü ona gətirirəm ki, bu kitab
olmasaydı, biz həmin insanlar barədə heç nə bilməzdik. Levi deyir ki, onlar hamı evə
qayıtmağı arzulayırdılar, sağ qalmağı arzulayırdılar – təkcə özünüqoruma instinktinə görə
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yox, həm də başlarına gələni nəql etmək istədikləri üçün. İstəyirdilər ki, onların şəxsi
təcrübəsi gələcəkdə oxşar hadisələrin təkrarlanmasına mane olsun. Fəqət bir səbəb də
vardı: onlar yaşadıqları faciəvi günlər unutqanlıqda itib batmasın deyə o günlər barədə
danışmağa can atırdılar.

Biz hamımız yaddaşımızda həyatın ən kiçicik yenə və yenə bizə qayıdan hissəsini belə
həkk etmək istərdik, xatirənin nə qədər dözülməz, nə qədər ağrılı olduğuna rəğmən. Bu
xatirələrin yeganə xilas yolu – onları kağıza köçürməkdir.

Ədəbiyyata nə qədər qara yaxsaq da o, günü-gündən daha da laqeyd və mənəviyyatsız
olan müasirliyin rədd etdiyi bütün şeyləri unutqanlıqdan xilas etməyə imkan verir.

9) Platon üçün həyat – ideyanı unutmaq idisə, Kleman Kadu üçün həyatının bütün mənası
haçansa yazıçı olmaq ideyasını unutmaq cəhdində cəmləşmişdi.

Bircə onu demək kifayətdir ki, ədəbiyyatdan sivişib qaçmağa can ataraq o bütün həyatı
boyu özünü mebel hesab edirdi və bu qəribə davranışın Felisyen Marböfun qəribəlikdə
heç də geri qalmayan bioqrafiyası ilə çoxlu ümumi cəhətləri var. Aqraf Marböfü mən
Jan-İv Juannenin heç nə yaratmamağı üstün tutan yaradıcı insanlara həsr olunmuş
“Əsərləri olmayan yaradıcı insanlar” kitabından tanıdım.

Kadunun valideynləri Vitold Qombroviçi evlərinə şam yeməyinə dəvət edəndə onun,
yəni Kadunun on beş yaşı vardı. Bu 1963-cü ilin aprelin sonunda baş verdi – polyak
yazar cəmi bir neçə ay əvvəl gəmiyə minərək Buenos-Ayresi birdəfəlik tərk etmişdi. Qısa
müddət ərzində Barselonaya dəyib, Parisə yollanmışdı və orada dəvəti qəbul edib əllinci
ildə Buenos-Ayresdə tanış olduğu öz köhnə dostları Kadugilə şam yeməyinə gəlmişdi.

Gənc Kadu yazar olmağı arzulayırdı. Bu azmış kimi o artıq neçə aydır ki, buna ciddi
şəkildə hazırlaşırdı. Valideynləri onun şeçimini hər cür dəstəkləyirdilər və bir çox başqa
valıdeynlərdən fərqli olaraq övladlarının arzusunu gerçəkləşdirmək üçün əllərindən
gələni edirdilər. Onlar oğullarının nə vaxtsa fransız ədəbiyyatının parlaq ulduzu olacağına
ümidli idilər. Oğulları çox istedadlı idi, durmadan oxuyurdu və özünü həqiqətən də
tezliklə məşhur yazar olmağa hazırlayırdı.
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Gənc Kadu az yaşına baxmayaraq Qombroviçin bütün yazılarına yaxşı bələd idi.
Qombroviçin kitabları ona elə güclü təsir etmişdi ki, o bəzən valideynlərinə polşalı
müəllifin romanlarından iri-iri parçaları sitat gətirərdi.

Ona görə ata və ana Kadu Qombroviçi ikiqat həzzlə qonaq cağırırdılar. Oğullarının
böyük polyakla birbaşa evlərində tanış olması fikri onlara xoş gəlirdi.

Amma tam gözlənilməz bir şey baş verdi. Qombroviçin evlərində peyda olması gənc
Kaduya elə güclü təsir elədi ki, o bütün görüş ərzində cəhd edib heç nə demədi, –
evlərində Floberi qonaq görən gənc Marböf da oxşar şeyi yaşamışdı, – iş isə onunla bitdi
ki, Kadu özünü şam yeməyi keçən otağın mebellərindən biri hiss etdi.

Bu “ev” metamorfozunu yaşayandan sonra Kadu anladı ki, onun yazar olmaq barədə
arzuları biryolluq puç oldu.

Amma Kadunun əhvalatı Marböfun başına gələnlərdən fərqlənir. On yeddi yaşında Kadu
var gücü ilə rəssamlığa girişdi, bu yolla da yazıçılıqdan birdəfəlik imtina etdikdən sonra
yaranan boşluğu doldurmağa çalışdı. Marböfdan fərqli olaraq öz qısa ömrü ərzində Kadu
(o gənc yaşlarında öldü) stul ya masa olduğuna təkcə inanmadı, yox, o üstəlik rəsmlə də
məşğul olmağa başladı. Və ancaq mebel şəkli çəkməyə başladı – nə vaxtsa yazar olmaq
istəyini unutmaq üçün o məhz bu yolu seçdi.

Bütün onun rəsmlərinin baş və yeganə personajı mebel və bütün tablolarının müəmmalı
adı “Avtoportret” idi.

Kimsə Kaduya erkən gəncliyində yazar olmaq arzusunu xatırlayanda o, tez-tez sanki
özünə bəraət qazandırmaq üçün deyərdi: “İş orasındadır ki, mən mebeləm, mebellər isə
deyəsən yaza bilmir”.

Kaduya çox maraqlı araşdırmanı Jorj Perek həsr edib (“Özünü həmişə mebel hesab edən
rəssamın portreti”, Paris, 1973). Bu yazıda Perek 1972-ci il hadisələrini, Kadunun uzun
və əzablı xəstəlikdən sonra ölümünü böyük sarkazmla təsvir edir. Yeri gəlmişkən
doğmaları onu doğrudan da bir mebel kimi basdırdılar, başqa sözlə – bezdirici və
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maneçilik törədən avadanlıqdan can qurtarırmış kimi can qurtardılar; üstəlik, min bir
xırdavat və köhnə mebel satılan bazarın yaxınlığında torpağa gömdülər.

Öləcəyini bilən Kadu öz başdaşısı üçün kiçik epitafiya yazıb yaxınlarından xahiş edir ki,
onlar bu sətirləri onun “külliyyatı” hesab etsinlər. Fəqət bu xahişə zarafat kimi yanaşmaq
olar. Epitafiya belədir: “Mən gah o, gah da bu mebel olmağa çalışırdım, amma heç bu
işdə də uğur qazanmadım. Ona görə bütün həyatım boyu vur-tut bircə əşya olaraq qaldım.
Yada salsaq ki, qalan hər şey sükutdur, mənim bircə əşya olaraq qalmağım o qədər də az
iş deyil”.

10) İndi mən işə getmirəm, ona görə də əvvəlkinə nisbətən daha da tənha yaşayıram.
Amma bunu dramatikləşdirmirəm, əksinə. İndi boş vaxtım kifayət qədərdir, kitab
rəflərini (Borxes demişkən) bezdirirəm, Bartlbi sindromunun yeni nümayəndələrini
yorulmadan axtararaq kitablara girib çıxıram. Yox təmayülünə aid yazarların ədəbi
sükutum illərində tərtib etdiyim siyahısını kifayət qədər genişləndirmişəm.

Bu gün səhər məşhur ispan yazarlarının lüğətini vərəqləyərək təsadüfən ədəbiyyatdan
maraqlı imtina növünə – hörmət-izzət sahibi Qreqorio Martines Syerranın əhvalatına rast
gəldim.

Məktəbdə əsərlərini öyrəndiyim bu senyor həmişə mənə hədsiz dərəcədə darıxdırıcı
gəlirdi. O 1881-ci ildə doğulub, 1947-də vəfat etmişdi; bir necə dərgi və nəşriyyat təsis
etmişdi, pis şeirlər və ondan da pis romanlar yazırdı. O, intihar astanasında idi (çünki
onun yaradıcılıq uğursuzluqları həqiqətən də dəhşətli idi), amma birdən məşhurlaşdı – öz
feminist təmayüllü pyeslərinin sayəsində (burada heç olmasa “Evdar xanım”ın və
“Layla”nın, bir də müəllifə ən böyük uğur gətirən “Avqust gecəsindəki yuxu”nun adını
çəkək).

Bu yaxınlardakı araşdırmalar sübut etdi ki, Syerranın bütün pyesləri daha çox Mariya
Martines Syerra kimi tanınan onun həyat yoldaşı donya Mariya de la O Lexarraqa
tərəfindən yazılıb.
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14) Alonso Kixanonun yaxud kapitan Nemonun ağlasığmaz kitabxanasını ələ keçirmək
üçün hər şeyi verərdim. Bu iki kitabxananın bütün kitabları – dünya ədəbiyyatında boşluq
təşkil edir, eynən Yuli Sezar tərəfindən həyata keçirilmiş yanğında tələf olmuş
İskəndəriyyə kitabxanasının qırx min kitabları kimi. Deyirlər ki, müdrük Ptolemey
İskəndəriyyədən “dünyanın bütün şah və ağalarına” ona “durmadan” bütün janrlarda
“şairlər və nasirlər, ritor və sofistlər, həkim və peyğəmbərlər, tarixçi və sair yazarlar”
tərəfindən yazılmış əsərlər göndərmək xahişi ilə məktub ünvanlamaq fikrinə gəlir. O da
məlumdu ki, Ptolemey İskəndəriyyədə lövbər atan bütün gəmilərdə tapılan bütün
kitabların nüsxəsini çıxarmağı əmr edir. Başqa sözlə, orijinallar mənimsənilirdi, sahiblərə
isə nüsxələr qaytarılırdı. Sonralar bu fondu “gəmi fondu” adlandırdılar.

Və bütün bu kitablar yox oldu. Görünür, alov – bütün kitabxanaların aqibətidir. Amma bu
qədər kitabın tələf olmasına baxmayaraq onlar heçnəyə çevrilmədilər, yox, tam əksinə,
onlar dünya ədəbiyyatında bir boşluq yaratdılar, eynən Alonso Kixanonun yığdığı
cəngavər romanları kimi, yaxud kapitan Nemonun sualtı kitabxanasındakı sirli fəlsəfi
traktatlar kimi, axı Don Kixotun və kapitan Nemonun kitabları – bizim ən məhrəm
təxəyyülümüzün “gəmi fondu”du. Eynən Blez Sandrarın barəsində çox düşündüyü və
demək olar ki tərtib etməyə başladığı antologiyaya salmaq istədiyi kitablar kimi:
“Biblioqrafiya: heç vaxt dərc olunmamış və hətta yazılmamış kitablar”.

Kabus-kitabxanalar sırasına Brotiqanın kitabxanası da aiddir (Berlinqton, ABŞ). Amma
digərlərindən fərqli olaraq o reallıqda mövcuddur, onu istədiyiniz vaxt ziyarət etmək də
olar. Kitabxana Riçard Brotiqanın, Amerika andeqraund yazarının, “Abort”, “Vilyar və
onun keqli oyunundakı uduşları”, “Amerikada alabalıq ovu” kitablarının müəllifinin adını
daşıyır.

Brotiqan kitabxanası ancaq və ancaq əlyazmalar saxlayır – onların hər biri haçansa
naşirlərə təklif olunmuşdu, rədd edilmişdi və ona görə heç vaxt işıq üzü görməmişdi.
Başqa sözlə, bu kitabxanada ancaq tam şəkildə anadan olmamış kitablar saxlanılır. Əgər
kimdəsə bu sayaq əlyazmalar və onları Yox təmayülü Kitabxanasına, yəni Brotiqan
kitabxanasına göndərmək istəyi var, o zaman həmin yazıları Vermont ştatı, Berlinqtona
(Amerika Birləşmiş Ştatları) ünvanlamaq lazımdır. Mənim bildiyimə görə, orada heç bir
əlyazmanı rədd etmirlər, əksinə, onları saxlayıb ziyarətçilərə böyük məmnuniyyət və
izzətlə nümayış etdirirlər.
15) Yetmişinci illərin ortasında Parisdə işləyirdim, ta o vaxtdan da qəlbimdə Mariya
Lima Mendesə aid zamana tabe olmayan xatirə qoruyuram, həm də bu xatirə Mariyanın
əziyyət çəkdiyi Bartlbi sindromunun qeyri-adi növünə də aiddir. Xəstəlik onu iflic
vəziyyətinə salmışdı, əl-qolunu qorxuyla bağlamışdı.
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Mən Mariyaya həyatımda heç kimə vurulmadığım kimi vuruldum, amma o mənim
hisslərimi bölüşmürdü və mənə yalnız iş yoldaşı kimi yanaşırdı (biz onunla kolleqa idik).
Mariya Lima Mendesin atası kubalı, anası portuqal idi, Mariya isə bu qan qarışıqlığı ilə
çox fəxr edirdi.

Sonla fado arasında bir şey alındı, – deyə o bir qədər kədərlə gülümsəyərək tez-tez
təkrarlayırdı.

Mən “Radio Frans internasyonal”da işləməyə başlayanda və Mariyayla tanış olanda o
artıq üç il idi ki, Parisdə, bundan əvvəl isə Qavana və Koimbredə yaşayırdı. Mariya son
dərəcə gözəl idi – ancaq metislər belə gözəl olur. Bir də o yazar olmaq istəyirdi.

- Yazar yox, ədib, – deyə o həmişə məlahətlə düzəliş edərdi.

İndi deyəcəyim sözlər heç də mənim ona olan sevgimlə izah olunmur: bütün ömrüm boyu
Mariya Lima Mendes kimi ağıllı insanlara nadir halda rast gəlmişəm. O həm də çox
istedadlı idi – təbiət ona ecazkar təxəyyül və əhvalatlar nəql etmək bacarığı bəxş etmişdi.
Kubalı itizəkalılıq və portuqal qüssəsi. Ona arzusunu gerçəkləşdirməyə və “ədib” olmağa
nə mane ola bilərdi?
Mariyanı ilk dəfə “Radio Frans”ın dəhlizlərində görəndə o artıq ciddi şəkildə Bartlbi
sindromuna yoluxmuşdu, bu da onu yavaş-yavaş tam yaradıcılıq iflicinə sürükləyirdi.

-Xəstəlik, – deyirdi o. – Bu xəstəlikdir.

Xəstəliyin köklərini isə Mariyanın fikrincə, “şozizm”in – bu söz o zaman mənimçün
sirrli səslənirdi, – qarşısıalınmaz yürüşündə axtarmaq lazım idi.

- “Şozizm”, Mariya?

-Bəli, – deyə o başını yellədərdi, sonra isə yetmişinci illərin əvvəlində Parisə gəldiyi,
Latın kvartalında qaldığı, bu məkana “ədib” kimi yetişməsində ümidli olduğu barədə
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danışardı. Mariya, təbii, çox gözəl bilirdi ki, orada bir neçə nəsil Latın Amerikalı yazıçı
yaşayıb, həm yaşayıb, həm də ədəbiyyatla məşğul olmaq üçün ideal şərait tapıb. Mariya
Severo Sarduydan sitat gətirərdi: “əsrin əvvəlindən başlayaraq bizim yazarlar Fransaya,
Parisə yox, Latın kvartalına və onun üç-dörd kafesinə mühacirət edib”.

Mariya Lima Mendes saatlarla “Flora” yaxud “Dö Maqo” kafesində oturardı. Mən də çox
vaxt onu oralara ötürərdim. O mənə qarşı çox həssas idi, dost kimi rəftar edərdi, amma
sevmirdi, yox, sevmirdi, amma bir növ nəvaziş duyurdı – qozbel olduğuma görə. Biz
dəfələrlə bir yerdə vaxt keçirərdik. Mən də tez-tez ondan bu cür etiraflar eşidərdim:
Parisə köçüb bu məhəllədə lövbər salanda ilk öncə seçilmişlər çevrəsinə daxil olduğunu
hiss edirdi, bu icmanın damğasını, alkoqol, ayrılıq və sükut damğasını, ədəbi kvartalın və
oradakı üç-dörd kafenin ən ali nişanlarını daşımağa razılıq verirdi.

-Mariya, nəyə görə məhz ayrılıq və süküt?

Bir dəfə o izah etdi: ona görə ki, Kuba və Karib dənizi, Seliya Krusun səsi üçün darıxır.

Ayrılıq və sükuta rəğmən ən əvvəl Paris Mariya üçün bütöv bir bayram idi. Amma
seçilmişlər çevrəsinə daxil olma, gizli ordenin bir üzvünə çevrilmə sonda faciəylə bitdi,
çünki Mariyanın həyatında onun “ədib” olmasına mane törədən Xəstəlik peyda oldu.

İlkin stadiyada Xəstəliyin konkret adı var idi – “şozizm”.

-Necə-necə, Mariya? “Şozizm”?

Bəli, günah bosanovada deyil, “şozizm”də idi. Yetmişinci illərin əvvəlində, Mariya
kvartalda ev tutanda süjetsiz romanlar yazmaq dəbdə idi. Dəbdə “şozizm”, yəni əşyaların
– stulun, masanın, karandaşçərtənin, mürəkkəbqabının, – son dərəcə dəqiq və geniş
təsviri idi.

Nəticədə Mariya çox böyük əzab çəkdi. Amma lap əvvəl Latın kvartalının yeni sakini
nəticələrin onu hara gətirib çıxaracağı barədə düşünmürdü. Bonapart küçəsində ev
tutandan sonra o, dərhal işə, daha doğrusu, daim üç-dörd yerli kafeyə baş çəkməyə
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başladı və çox götür-qoy etmədən elə kafe masasının arxasında irihəcmli roman yazmağa
girişdi. Başlıcası o öz yerini və ənənədə ardıcıllığını təyin etdi. Nə vaxtsa eyni kafelərdə
oturan və ona bir növ təməllə struktur miras qoyan Latın Amerikası yazarları barədə
düşünərək Mariya özü-özünə dedi: “Mən sələflərimə layiq olmağa məcburam”. “İndi
mənim növbəm yetdi”, – kafelərə ilk gəlişləri zamanı deyirdi özü-özünə Mariya. Beləcə o
“Le cafard”, yəni “Darıxqanlıq” adlı ilk romanına başladı. Romanın adı fransızca idi,
amma yazı, təbii ki, ispanca olmalıydı.

Mariya yaxşı düşünülmüş plana ciddi şəkildə əməl edərək yazıya girişdi. Romanın
qəhrəmanı qadın idi və onun, təbii ki, kədərli görünüşü var idi, o, yaşlı, sükuta qərq
olmuş, səbirli, dənizi seyr edən insanların yanında stulda otururdu. Səmadan fərqli olaraq
dəniz adi tünd boz rəngdə idi. Dəniz hamar və sakit idi, dalğalar xışıltıyla qumu
tumarlayırdılar.

- Mənim avtomobilim var, – qonşu stulda oturan kişi dilləndi.
- Bu Atlantik okeanıdır?
- Əlbəttə, sizcə başqa nə ola bilər?
- Düşünürdüm ki, bəlkə bu Bristol boğazıdır.
- Yox! Baxın,– kişi xəritəni götürdü. – Bristol boğazı buradadır, bizsə buradayıq. Bu
Atlantikadır.
- Çox bozdur,– dedi qadın, sonra isə ofisiantdan bir stəkan soyuq mineral su xahiş etdi.

Buracan Mariyada hər şey əla gedirdi, amma mineral suyundan başlayaraq roman ən
faciəvi tərzdə dayandı, çünki birdən Mariyanın ağlına gəldi ki, “şozizm”siz keçinmək
mümkün deyil, başqa sözlə, dəblə ayaqlaşmaq lazımdı. Ona görə də o mineral su
şüşəsinin üstündəki kağızın təsvirinə otuz səhifə yer ayırdı.

Kağızın yorucu təsvirini bitirib qum sahilini tumarlayan yumşaq dalğalara qayıdandan
sonra roman dayandı, daha doğrusu, çürüyüb töküldü, nəsə cəfəngiyat alınırdı, bu da
Mariyanı elə pis vəziyyətə saldı ki, o “Radio Frans”da təzəlikcə düzəldiyi işə girişməyə
tələsdi... Bu azmış belə o “şozizm”in təcəssümü olan “yeni roman”çılıq üslubunda
yazılmış kitabları, ilk növbədə də Rob-Qriyenin əsərlərini öyrənmək fikrinə düşdü,
baxmayaraq ki, elə hamıdan çox Mariya məhz Rob-Qriyeni oxuyurdu.
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Günlərin bir günü Mariya öz “Darıxqanlığ”ına qayıtmağa qərar verdi. “Gəmi sanki
hərəkət etmirdi” – bu sözlər Mariyanın yenidən romançı olmaq cəhdinə aid idi, fəqət indi
onun əl-qolunu başqa şeylər bağlayırdı – o özü də bunu gözəl anlayırdı, – o Rob-Qriyenin
zamanla mübarizə yaxud banallıqlara həddən artıq yervermə azarına düçar oldu.

Halbuki nəsə Mariyaya deyirdi ki, gücü süjetə verib köhnə dəbdə bir əhvalat nəql etsin,
amma hansısa kobud qüvvə bu yolla getməyə mane olurdu və bu yolu gedəcəyi təqdirdə
başqalarının ona “geridə qalmış əyalət yazarı” kimi baxacağını təlqin edirdi. Ən çox
Mariya məhz bu ittihamdan qorxurdu, ona görə də əvvəl-axır romanını Rob-Qriye
manerasında davam etməyi qərar verdi.

Amma az sonra roman yenə də dayandı və onu davam etmək imkanı heç cür tapılmadı.
Əlacsızlıqdan Mariya yenə də var gücüylə radiodakı işinə davam etdi. Biz onunla məhz o
dövrdə tanış olduq. Axı mən də özümü yaza bilməyən yazar kimi hiss edirdim,
səbəblərim Mariyanın səbəblərindən fərqli olsa belə.

Mariya Lima Mendesə sonuncu zərbəni “Tel Quel” dərgisi vurdu.

O, xilas yolunu, yenidən yazmaq şansını dərgidə çap olunan mətnlərdə gördü və anladı
ki, bunu yeganə yolla, yeganə düzgün manerayla etmək olar: “təxəyyülü qəddarcasına
tikə-tikə parçalayaraq”.

Amma bir azdan Mariya hiss etdi ki, ona bu cür mətnləri yazmağa mane olan çox ciddi
bir sədd var. O səbr edib Sollersin, Bartın, Kristevanın, Pleyne və digərlərinin mətnlərini
öyrənməyə başladı, lakin onların nə demək istədiklərini heç cür başa düşmürdü. Ən pisi
isə o idi ki, bu yazıların mənası ona çatanda Mariya öz yazmaq istəyini itirirdi, çünki
oxuduqları mətnlərdə söhbət artıq yazının mümkünsüzlüyü və hətta yazının
mümkünsüzlüyü haqqında söhbətlərin lazımsızlığı barədə gedirdi.

Nədən başlamalı? – deyə bir dəfə Mariya “Flora” kafesində oturanda məndən soruşdu.

Məni soyuq tər basdı, özümü itirib susmuşdum, bilmirdim ona necə ürək-dirək verim.
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Bu işi yekunlaşdırmaq lazımdı, başqa əlac yoxdu, – deyə Mariya öz-özünə cavab verdi. –
Nöqtəni qoyub yaradıcılığın hər hansı bir forması barədə, hər hansı bir mətnin müəllifi
olmaq barədə unutmaq lazımdı.

Sonuncu zərbəni Mariyaya Rolan Bartın “Nədən başlamalı?” adlı yazısı vurdu.

Bu yazı onun sonuncu ümidlərini puç etdi.

O, mənə Bartın həmən essesini verdi, mən də onu bu günədək qoruyub saxlayıram.

Bart “konkret praktiki çətinliyi, yeni işə başlayan hər kəsin qarşısında duran sadə sualı,
nədən başlamalı? sualını” təsvir edir. “Əvvəl-əvvəl elə gəlir ki, bu çətinlik yalnız praktiki
addımlara, hətta jestlərə (məsələ ondadır ki, mətnlə görüş zamanı bizim ilk jestimiz nə
olur) aiddir, amma bütün müasir linqvistika məhz buradan boy atıb; insan dilinin
dözülməz, sarsıdıcı müxtəlifliyini (başlaya bilməyəndə səni məhz bu hiss bürüyür) qət
etməkçün Sossür kələfin bir sapını seçib izləmək qərarına gəlir – məna layını; dilin
sistemi məhz bu cür qurulmuşdu”.

Mariya bu sapı seçmək, üstəlik də “insan dilinin dözülməz, sarsıdıcı müxtəlifliyi”
kəlməsinin dəqiq mənasını anlamaq iqtidarında deyildi. Əvvəl-axır o birdəfəlik susdu,
lakin artıq heç nə anlamayaraq “Tel Quel” dərgisini oxumağa davam etdi. Bu əsl faciə
idi, çünki Mariya çox ağıllı qadın idi və belə taleyə layiq deyildi.

1977-ci ildə mən Barselonaya qayıtdım, bununla da Mariya Lima Mendeslə tanışlığım
sona çatdı. Düzdür, bir neçə il əvvəl mən onun haqqında xəbər aldım. Ürəyim titrədi,
buradan da belə bir nəticəyə gəldim ki, eşqimdən hələ qurtulmamışam. Paris
kolleqalarımızdan biri Mariyayla Montevideoda görüşüb. Mariya orada Frans Pressdə
işləyirmiş. Kolleqamız mənə onun telefon nömrəsini verdi. Mən zəng edib dərhal onun
öz Xəstəliyinə qalib gəlib-gəlməməsini, ədəbiyyatla məşğul olub-olmamasını soruşdum.

Yox, əzizim, – dedi Mariya. – “Mümkünsüz başlanğıc” qanıma yaman işləyib, bununla
da hər şey bitib.
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Mən ondan 1984-cü ildə çıxan “Güzgünün qayıdışı” kitabından, həmin kitabda “yeni
roman”ın bir ədəbiyyat zarafatı kimi yarandığından xəbərdar olub-olmadığını soruşdum.
Mən ona izah etdim ki, mifi dağıdan bu kitab Rob-Qriyenin özü tərəfindən yazılıb,
sonrasa onun sözlərini Rolan Bart da təsdiq edib. Mən Mariyaya danışdım ki, “yeni
roman” tərəfdarlarının deməyə sözü olmayıb, çünki mifi puç edən məlumatın müəllifi
məhz Rob-Qriye özü olub. Kitabda o “müəllif”, “təhkiyə” və “reallıq” kimi anlayışların
Bartla bir yerdə asanlıqıla diskreditasiya etməklərindən söz açıb. Bir də o deyib ki,
onların bu işi “o dövrün terroristik aktları” ilə bir cərgədə durur.

Yox, – Mariya mənə əvvəlki kimi bir qədər qüssə qarışıq şən səslə cavab verdi, – mən
bunu bilmirdim. İndi mən terror qurbanları cəmiyyətinə üzv ola bilərəm. Amma hər halda
bu artıq heç nəyi dəyişmir. Bilirsən, mən hətta sevinirəm ki, onlar aferist çıxdılar, bu
onlara bəraət qazandırır, axı mən incəsənətlə baş verən zarafatları çox sevirəm. Üstəlik,
Marselo, adam gərək özünü aldatmasın. Mən nə qədər çox istəsəydim belə heç nə yaza
bilməyəcəkdim.

Görünür, mən artıq o zaman Yox təmayülünə aid yazarlar haqqında bu qeydlərimi
beynimdə bişirirdim, ona görə son danışığımızda – haradasa bir il bundan öncə – yenə bu
mövzuya toxundum.

- Axı indi obyektivizmin texniki və ideoloji lozunqları, başqa axmaq-axmaq şeylər də
yox olub, – deyə mən sarkastik tərzdə qeyd etdim. – Bəlkə yenidən öz “Darıxqanlığ”ına
qayıdasan, ya da süjeti olan yeni romana başlayasan?

- Yox, əzizim, – Mariya cavab verdi. – Mən artıq yerimdən tərpənə bilməyəcəyəm, axı
mən əvvəlki kimi nədən başlamağı bilmirəm...

- Mariya, axı...

- Mariya filannan da qurtardıq! İndi mənim adım Violet Devariyedir. Mən heç vaxt heç
bir roman yazmayacağam, əvəzində isə adım əsl yazıçı adıdır.

25) Bir yağışlı bazar günündən başqa yağışlı bazar gününə keçirəm. 1804-cü ilin həmin
bazar günü on doqquz yaşlı Tomas De Kuinsi ilk dəfə tiryək dadır. Çox sonra o günü
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xatırlayaraq o yazacaq: “Bu kədərli və yağışlı bazar gününün axşamı baş verdi. Dünyada
Londondakı yağışlı bazar günü axşamından daha darıxdırıcı mənzərə yoxdur”.

De Kuinsidə Bartlbi sindromu tiryək düşkünlüyü formasında özünü göstərdi. On doqquz
yaşından otuz altı yaşınacan De Kuinsi narkotiklərin ucbatından heç nə yazmaq gücündə
deyildi, o saatlarca uzanıb xəyala dalırdı. Əvvəllər, Bartlbi sindromunun yaratdığı
fantaziyalara qərq olmaqdan öncə o yazar olmaq fikrindəydi, amma buna artıq heç kim
inanmırdı, onu itirilmiş sanırdılar, axı tiryək onu qəbul edənə səbəbsiz şənlik versə belə
şüuru dumanlandırır, baxmayaraq ki, bəzən bunu ecazkar ideyalar və zövq vasitəsi ilə
edir. Aydın məsələdi ki, şüurun dumanlanıb tilsimə düşubsə, sən yazmaq iqtidarında
deyilsən.

Amma ədəbiyyatın narkotikaya güc gəlməsi də olur. Günlərin bir günündə özünü Bartlbi
azarından qurtulmuş hiss edən De Kuinsiylə məhz bu baş verdi. Onun azarla mübarizə
üslubu çox orijinaldı – o məhz xəstəlik haqqında yazmağa başladı. Əvvəllər tiryək
tüstüsünün buxarlandığı yerdən “narkotik” ədəbiyyatın şah əsəri sayılan “Tiryək düşkünü
olan bir ingilisin etirafı” peyda oldu.

Mən siqareti yandırıb bir neçə dəqiqəmi tiryək tüstüsü barədə düşüncələrə həsr edirəm.
Mən yada salıram ki, Siril Konnoli öz azarına o azar haqqında yazaraq qalib gələn
insanın bioqrafiyasını yumorla bitirib: “Tomas De Kuinsi, ingilis dekadent esseisti yetmiş
beş yaşında haqqında yazdığı azar ucbatından dünyasını dəyişdi, gəncliyində tiryək qəbul
etdiyindən nəhayət ki, öldü”.

Tüstü gözümə girir. Anlayıram ki, nöqtə qoymaq lazımdı – bu şərhin sonuna çatdım.
Amma mən demək olar ki, heç nə görmürəm, yazını davam edə bilmirəm, elə çıxır ki,
tüstü mənim üçün Bartlbi xəstəliyinin qorxunc növünə çevrildi.

Yetər. Siqareti söndürürəm. İndi işi sona çatdırmaq olar. Sonda isə Xuan Benetdən sitat
gətirim: “Əgər kiməsə yazmaq üçün siqaret çəkmək, yaxud tüstünün gözə girməyi
lazımdı – o zaman Boqartı yada salaq (bunun nəticəsində üslüb kobudlaşır), siqaretin
külqabıda yanıb-getməsiylə barışmaq lazımdı”.
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26) “İncəsənət – axmaqlıqdır”, – bu sözləri deyəndən sonra Jak Vaşe özünü öldürdü. Bu
yolla da sükut tanrısına çevrilmənin ən qısa yolunu seçdi. Bu kitabda intihar etmiş
bartlbilərə çox yer ayırmaq fikrində deyiləm, onlar məni o qədər də maraqlandırmırlar,
axı fikrimcə, insan özünü öz əli ilə öldürürsə – belə ölüm çalarlarla kasaddır, çünki başqa
yazıçıların əl atdığı tapıntıların, boyunqaçırmaların bütün geniş qamması ixtisar edilir.
Axı öz sükutunu doğrultmaq zamanı gələndə oyun, nə deyirsən de, beyinə açılan
güllədən daha maraqlıdı.

Fəqət Vaşe üçün mən öz dəftərimdə yer taparam, yəni onun üçün ixtisar edərəm, çünki
onun “İncəsənət – axmaqlıqdır” sözləri məni heyran edir. Üstəlik məhz o mənə bir vacib
məsələni açıb: bəli, bəzi yazarlar susmağı seçir, amma bu onların yazılarının üstündən
xətt çəkmir; əksinə, onların imtina etdiklərinə əlavə güc və məna verir, yazıçılıqdan
imtina aliliyin yeni formasına, əhəmiyyətliyin sertifikatına çevrilir. Vaşe mənə bu
əhəmiyyətliyi göstərdi, onun mənası odur ki, incəsənəti əbədi, dəyişilməz mənası olan bir
nəsnə kimi, məqsəd kimi, iddiaların daimi təkanverici qüvvəsi kimi qavramayasan. Suzan
Sontaq yazır: “Həqiqi əhəmiyyəti olan fəaliyyət incəsənəti vasitə kimi dəyərləndirir,
halbuki ola bilsin, məqsədə yalnız incəsənətdən ayrılandan sonra çatmaq olar”.

Mən Vaşe üçün ixtisar edirəm, çünki intihar etmiş bu insan əsərləri olmayan sənətçinin
ideal variantıdır; o bütün ensiklopediyalarda yer alıb, halbuki vur-tut Andre Bretona cəmi
bir neçə məktub yazıb, vəssalam.

Mən bir ixtisar da edəcəyəm – intihar etmiş dahi meksikalı Karlos Dias Dufoo üçün. Bu
qəribə yazar da incəsənəti yanlış yol, səhv hesab edirdi. Son dərəcə qəribə
“Epiqramma”larındakı epitafiyasında – onlar 1927-ci ildə Parisdə nəşr olunub və güya
elə orada da qələmə alınıb, halbuki sonrakı araşdırmalar göstərir ki, Karlos Dias Dufoo
ömrü boyu Meksikanı tərk etməyib, – o deyir ki, əməlləri anlamsız, sözləri isə dəyərsiz
olub və başqalarını da özü kimi olmağa səsləyir.

Bu bartlbi, o isə əsl bartlbi idi, – mənim ən sevimli ədiblərimdən biridir. Onun intihar
etməyinə rəğmən o, bu dəftərdə yer almaya bilməz. Meksikalı tənqidçi Kristofer
Dominqes Mikael onun haqqında belə söyləmişdi: “O, bizim aramızda həqiqətən də özgə
idi”. Əgər həmişə və hər yerdə özgə olan meksikalılar (ən azı mən həmişə belə
düşünmüşəm) sənə özgə deyirlərsə, deməli, sən doğrudan da həddən artıq özgəsən.
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Bu yazını onun ən sevdiyim bir epiqramı ilə bitirəcəyəm: “Faciəvi ümidsizliyə qapılanda
o şiddətlə parikindəki saçlarını yolardı”.

29) Mən Nyu-Yorkda Selincerlə rastlaşmağım barədə yazmaq istəyirdim, amma birdən
fikrim bu gecə gördüyüm qorxulu yuxuya yönəldi, o da öz növbəsində maraqlı və
gözlənilməz nəticələrə gətirib çıxardı.

Kontorda simulyasiya etdiyimi haradansa öyrənib məni birdəfəlik işdən bayıra atıblar.
Qorxunc drama, soyuq tər, dəhşət, amma bayıra atılmağımda dərhal məzəli tərəf də üzə
çıxdı. Onu da deyim ki, mənə üz vermiş bu bədbəxtçiliyə gündəliyimdə bircə sətir belə
ayırmaq fikrində deyiləm, çünki o buna layiq deyil. Amma özümü saxlaya bilmədim,
gülməkdən cırıla-cırıla götürüb yazdım: “Bundan sonra bu axmaq hadisəyə, işdən
qovulmağıma diqqət ayırmaq fikrində deyiləm. Əvəzində kardinal Ronkalliyə bənzəmək
lazımdı. O, katolik kilsənin başçısı seçilən gün gündəliyində cəmi bir sətir qeyd etmişdi:
“Bu gün məni papa seçdilər”. Böyük uzaqgörənliklə fərqlənməyən XVI Lüdovik də
nümunə ola bilər. Bastiliya alınan gün o gündəliyində bircə “Heç nə” kəlməsini yazmışdı.

31) Selinceri Nyu-Yorkda Beşinci avenyudakı avtobusda gördüm. Mən məhz Selinceri
gördüm, yüz faiz. Bu üç il öncə baş vermişdi. O vaxt mən indiki kimi depressiyanı
simulyasiya edib məzuniyyətə çıxdım. Çıxandan sonra da şənbə və bazarı Nyu-Yorkda
keçirməyə risk etdim. Ancaq şənbə və bazarı, bundan artıq risk etmək olmazdı: birdən
idarədən zəng edib evdə olmadığımı bilsələr onda nə olar? Beləliklə, Nyu-Yorkda iki gün
yarım oldum, amma, inanın, vaxtımı boşuna sərf etmədim. Bircə onu deməyə yetər ki,
Selinceri gördüm. Bu həqiqətən də o idi, and içə bilərəm. Ərzaq dolu arabacığı itələyən
qocanın canlanmış fotosu, – bu yaxınlarda bir reportyor onun Nyu-Hempşirdəki
supermarketdən çıxan zaman şəklini çəkmişdi.

Cerom Deyvid Selincer. Budur – o salonun dərinliyində oturub. Arabir gözlərini qırpır.
Bu olmasaydı, mən qarşımda heykəl yox, insan oturduğuna inanmazdım. Cerom Deyvid
Selincer – Yox incəsənətinin tarixini araşdıraraq bu şəxsiyyətsiz keçinmək mümkün
deyil.

Dörd əla və son dərəcə məşhur kitabın müəllifi. Bu dörd kitabdan əlavə o bu günədək heç
nə çap etməyib, yəni artıq otuz altı ildir ki, sükutunu pozmur.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
271

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

Beləliklə, mən onu Beşinci avenyu ilə gedən avtobusda gördüm. Təsadüfən gördüm, o
da, sözün açığı, yanında oturmuş və ağzı gülməli tərzdə açılmış qıza göz qoyduğum
üçün. Qız avtobusun divarındakı kosmetika reklamını oxuyurdu. Görünür, qız oxuyanda
onun çənə əzələləri bir qədər boşalırdı. Və qızın ağzı açılan, dodaqları aralanan an o
mənim üçün – Selincerin təbirincə desək – bütün Manhettendə ən fantastik görüntü idi.

Mən vuruldum. Mən, qarşılıqlı hissə heç bir şansı olmayan qoca qozbel ispan vuruldum.
Və qoca, qozbel olmağıma rəğmən özümü komplekssiz bir insan kimi, ilk baxışdan
vurulan hər bir kişi kimi apardım; başqa sözlə, dərhal qızın yanında oturan kişiyə baxdım.
Elə bu an da Selinceri gördüm. Quruyub qaldım. Özünüz fikirləşin: beş saniyə ərzində
məni iki qeyri-adi hiss bürüdü.

Çox keçmədi ki, bu iki uyarlaşmayan hiss məni parçalamağa başladı: tanımadığım qıza
ildırım kimi parlayan sevgi, bir də Selincerlə bir avtobusda getməyimi dərk etmək.
Qadına sevgi ilə ədəbiyyata olan sevgi məni iki hissəyə parçalayırdı – tanımadığım qıza
parlayan sevgi və bəxtəvər anı qaçırmayıb Selincerlə danışmaq istəyi: məsələn, mən
dünyada ilk dəfə ona kinayəli sual verib soruşa bilərdim ki, niyə o daha kitab yazmır,
nəyə görə insanlardan gizlənir.

Mən qızla Selincer arasında seçim qarşısında qaldım. Onlar öz aralarında söhbət
etmirdilər və deməli, tanış deyildilər. Anladım ki, uzun-uzadı düşünməyə vaxtım yoxdur.
Cəld tərpənmək lazımdır. Qərara gəldim ki, sevgi həmişə ədəbiyyatdan üstün olacaq, ona
görə qıza yaxınlaşıb səmimi tərzdə növbəti sözləri deməyə hazırlaşdım:

-Bağışlayın, çox xoşuma gəlirsiniz, sizin dodaqlarınız kimi gözəl dodaq heç kimdə
görməmişəm. Bir də mənə, qoca və qozbel kişiyə elə gəlir ki, hər şeyə rəğmən mən sizi
xoşbəxt edə bilərdim. Vallah, sizi çox sevirəm! Bu axşam məşğul deyilsiniz ki?

Birdən yadıma Selincerin “Bəbəxt əhvalatın ruhu” hekayəsi düşdü: bir nəfər avtobusda
gedir və həmişə xəyal etdiyi qızı görüb ona, demək olar ki, mən vermək istədiyim sualı
vermək istəyir. Həmçinin yadıma Selincerin hekayəsindəki qızın adı da düşdü – Şrli
Lester. Qərara gəldim ki, vurulduğum qıza hələlik Şirli deyim.
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Düşündüm ki, vurulduğum qıza Selincerin hekayəsində səslənən suala bənzər sual
vermək istəyimin səbəbi onunla, yəni Selincerlə avtobusda təsadüfi rastlaşmağımdır. İşə
bax! Hər şey Şirliyə sevgidən başladı, amma həm də gizli həyat sürən Selinceri öz
gözümlə gördüyümə görə.

Lakin Şirliyə yerə-göyə sığmayan sevgi etirafı ilə yaxınlaşmaq axmaqlıq olardı. Düzü
beynimdə dərhal yeni və axmaqlıqda daha betər fikir yarandı. Xoşbəxtlikdən buna
cəsarətim çatmadı. Mən Selincerə yaxınlaşıb demək istədim:

-Vallah, sizi çox sevirəm! Xahiş edirəm, deyin, nəyə görə neçə illərdi heç nə çap
etmirsiz? Yəqin sizi yazını atmağa vadar edən hansısa bir vacib səbəb var?

Xoşbəxtlikdən Selincerə yaxınlaşmağa cürət etmədim, heç nə də soruşmadım. Amma
etiraf edim ki, ağlıma daha da axmaq fikir gəldi. Mən Şirliyə yaxınlaşıb növbəti sözləri
demək istədim:

-Senyorita, xahiş edirəm, pis heç nə fikirləşməyin. Bu mənim vizit kartımdır. Mən
Barselonada yaşayıram, yaxşı işim var, düzdür, indi xəstə olduğumdan
məzuniyyətdəyəm, bu da mənə Nyu-Yorka gəlməyimə imkan yaradıb. İcazə verin bu gün
sizə nahardan sonra, ya da axşamüstü zəng edim? Ümidvaram, məni ədəbsiz
sanmayacaqsınız. Halbuki yəqin mən özümü çox həyasız aparıram...

Əvvəl-axır mən Şirliyə yaxınlaşıb bu sözləri deməyə ürək etmədim. O, mənə kobud
cavab verərdi. Ona görə mən qərara gəldim ki, köhnə üsluba əl atıb Şirliyə yaxınlaşıb
təmiz ingiliscə soruşum:

- Bağışlayın, siz Vilma Priçard deyilsiniz ki?

Şirli buna soyuq cavab verərdi:

- Yox.
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- Necə də maraqlıdır, – deyə bilərdim, – and içə bilərdim ki, siz Vilma Priçardsınız.
Vallah! Siz təsadüfən Sietldən deyilsiniz ki?

- Yox.

Xoşbəxtlikdən, mən tez anladım ki, bu yolla da uzağa gedə bilməyəcəyəm. Qadınlar bu
üslubla əla tanışdırlar. “Xanım, biz sizinlə deyəsən artıq haradasa görüşmüşük” sözləri ilə
onları təəccübləndirmək mümkün deyil. Onlar bu qarmağı yalnız səni bəyəndikləri
təqdirdə uda bilərlər. O gün o avtobusda isə mənim Şirlinin xoşuna gəlməyə bircə şansım
belə yox idi. Özünüz fikirləşin. Köynəyində dəhşətli kofe ləkəsi olan və keçəl başına
saçının telləri yapışmış tərli qozbel. Yox, mən heç də özümə əmin deyildim. Bu azmış
belə birdən ağlıma gəldi ki, Selincerin xoşuna gəlmək daha asan olar. Bu səbəbdən mən
ona yaxınlaşıb soruşmaq istədim:

- Mister Selincer, mən sizin köhnə pərəstişkarınızam, amma otuz ildən artıqdır
yazmamağınızın səbəbini öyrənməyə çalışmıram, yox. Mən sadəcə lord Çendos barədə
sizin fikrinizi eşitmək istərdim. Yadınızdadırsa, günlərin bir günü o anlayır ki, bizim də
daxil olduğumuz sonsuz kosmosu sözlərlə təsvir etmək mümkün deyil. Bilmək istərdim:
doğrudanmı sizinlə də oxşar şey baş verdi və siz ona görə yazmağı atdınız?

Mən ona yaxınlaşıb bu sualı vermədim. O, mənə kobud cavab verərdi. Digər tərəfdən,
ondan avtoqraf xahiş etmək fikri də məni o qədər açmadı.

- Mister Selincer, zəhmət olmasa, bu kagız parçasında öz əfsanəvi imzanızı qoyun. İlahi,
siz məni necə də valeh edirsiniz!

- Mən Selincer deyiləm, – deyə o cavab verərdi.

O əbəs yerə otuz üç il ərzində öz şəxsi həyatını kənar gözlərdən qorumayıb. Əvəzində isə
mən utandığımdan yerə girərdim. Düzdür, o halda mənim əlimə Şirliyə müraciət etmək
və avtoqrafı ondan istəmək imkanı düşərdi. Birdən Şirli mənim xahişimə gülümsəməklə
cavab verər, mənim də onunla söhbət açmağa şansım yaranar?
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- Əslində, sizdən avtoqrafı sizi sevdiyimə görə xahiş etdim. Nyu-Yorkda özümü çox
tənha hiss edirəm, ağlıma gic-gic şeylər gəlir, hamısı da bir insanla tanış olmaq
istədiyimdən. Amma mən sizi sevirəm, həqiqətən deyirəm. İlk baxışdan məhəbbət.
Bilirsiniz ki, sizinlə avtobusda birgə dünyanın ən qaradinməz yazarı gedir? Dünyanın ən
sirli yazarı – bu mənəm, bir də sizin yanınızda oturan və mənə avtoqraf verməkdən
imtina edən cənab.

Mən ümidsizliyə qapılmışdım, tər su kimi axırdı, Beşinci avenyu ilə gedən bu avtobusda
tər məni aparmışdı. Ammu bu an gördüm ki, sən demə, Selincerlə Şirli tanışdırlar.
Selincer onun yanağından tələsik öpüb dedi ki, onlar növbəti dayanacaqda düşməlidirlər.
Onlar nə barədəsə sakit-sakit danışaraq eyni zamanda ayağa qalxdılar. Yəqin Şirli
Selincerin sevgilisi idi. Həyat necə də dəhşətlidir! – deyə içimdə çığırdım. Amma dərhal
fikirləşdim ki, bu artıq heç nəyi dəyişmir və “həyat” sözünə epitet axtarmağa vaxt sərf
etməyə dəyməz. Mən onların çıxışa tərəf addımladığını görüb dallarınca getdim. Mən
uğursuzluqlardan həmişə faydalanmağa çalışıram. Ona görə özümə dedim ki, Selincerin
yeni romanları və hekayələri yox olan yerdə, heç olmasa, onun söhbətinə qulaq asım və
buna yeni publikasiya kimi yanaşım. Dedim axı, hətta uğursuzluqlardan belə
faydalanmağı bacarıram. Həm də ümidvaram ki, mənim şərhlərimin gələcək oxucuları
mənə minnətdar olacaqlar. Bu dəftərin səhifələrindəki nə az, nə çox Selincerin çap
olunmamış qısa mətninin (onun Şirliyə dediyi sözləri) onlara verdiyi
sevinci təsəvvür edirəm.

Beləliklə, mən onların ardınca düşüb qulaqlarımı şəklədim. Hövsələsizlikdən alışıb
yanırdım. Axı bir neçə saniyədən sonra mənim əlimə əfsanəvi yazarın çap olunmamış
mətni keçəcəkdi.

- Açar, – dedi Selincer. – Açarı mənə ver, o məndə olacaq.

- Nə? – deyə soruşdu Şirli.

- Açar, – təkrar etdi Selincer. – Bundan sonra o məndə qalacaq. Mənə açarı ver.

- İlahi! – Şirli qışqırdı. – Mən sənə deməyə qorxurdum... Mən onu itirmişəm.
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Onlar qəzet köşkünün yanında ayaq saxladılar. Mən onlardan metr yarımlıqda donub
qaldım və özümü guya gödəkçəmin cibimdə kibrit axtarırmış kimi apardım.

Birdən Selincer qucağını açdı, Şirli isə hönkürərək onun sinəsinə yıxıldı.

- Sakitləş, – dedi Selincer. – Sən Allah, sakitləş.

Onlar elə qucaqlaşmış tərzdə yerlərində donub qaldılar, mən isə irəli getməyə məcbur
oldum, onların yanında dirək kimi durub qalası, qulaq asdığımı göstərəsi deyildim ki?!
Bir neçə addım aralanandan sonra ağlıma məzəli fikir gəldi: mən gözəgörünməz və şərti
bir xətti adlaya bildim, bu sərhəddin o tayında çap olunmamış hekayələrin finalları
gizlənir. Sonra işin nə ilə bitməsi marağında olduğumdan dönüb arxaya baxdım. Onlar
hələ elə də durmuşdular, amma bir az da möhkəm qucaqlaşıb birlikdə ağlayırdılar.

Mənə elə gəldi ki, Selincer hönkürə-hönkürə bir dəqiqə bundan qabaq eşitdiyim sözləri
yenidən təkrarlayır:

- Sakitləş. Sən Allah, sakitləş.

Mən onlardan həmişəlik ayrılaraq öz yoluma davam etdim. Selincerin əsas problemi
özünütəkrara meyillikdədir.

45) “Səyahət et və bu barədə yazma” – Rober Deren öz “Ədəbi güntutulmaları”nda bu
hədisi Rite Maludan eşitdiyini deyib əlavə edir ki, hekayə “Qüssəli benqal gecələri”
toplusuna daxildir. Orada söhbət Hindistanda səyahət edən və kiçik bir kəndə düşən
xarici haqqında gedir. Kənddəki həyətlərin birinə daxil olan xarici orada bir qrup hindli
görür. Onlar əllərində musiqi alətləri tutub yerdə oturub çox sürətli ritmdə ovsunedici
mahnı oxuyurlarmış. Bu mahnı sirli və dəfolunmaz tərzdə dərhal səyyahın qəlbinə hakim
kəsilir.

Orada qoca, çox-çox qoca bir insan da varmış, o xarici ilə salamlaşır, amma mahnı ilə
ovsunlanmış xarici onun salamını çox gec eşidir. Musiqinin tempi getdikcə daha da
dəlisov olur. Amma birdən xarici anlayır ki, yenidən öz üzərində qocanın nəzərlərini
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duymaq istəyir. Həmin qoca isə zəvvar imiş. Birdən musiqi dayanır, xarici isə bir növ
ekstaza qapılır. Gözlənilmədən qoca yenidən ona nəzərlərini dikir, sonra isə asta-asta
həyəti tərk edir. Xariciyə elə gəlir ki, qocanın baxışında nəsə birbaşa ona aid olan xüsusi
bir məna gizlənirmiş. O, qocanın nə demək istədiyini dəqiqliklə anlaya bilmir, amma
başa düşür ki, bu nəsə çox vacib və təsadüfi olmayan bir şeydir.

Xarici yazar idi və kitablarında etdiyi səyahətlər barədə danışırdı. Birdən o başa düşür ki,
qoca onun taleyini öncədən görüb əvvəl-əvvəl gördüyünə sevinir – bu onun
salamlaşmağının tonunda özünü biruzə verir, – fəqət sonra o, xaricinin taleyini tam görə
bilir və bu səbəbdən qocanın ona bərk yazığı gəlir. Yazar qərara gəlir ki, qocanın ikinci
baxışı ciddi təhlükədən xəbər verirdi, bu baxışda taleyi aldatmaq məsləhəti var idi, bu
səbəbdən də tezliklə həyat tərzini dəyişmək, başqa sözlə səyahətlər haqqında yazmağı
atmaq lazımmış, çünki məhz bu yol ona gələcəkdə bədbəxtlik gətirə bilərdi.

“Müasir Hindistanda bax belə bir rəvayət gəzir, – deyə Rita Malu öz hekayəsini bitirir. –
Qoca zəvvarın baxışının mənasını anlayan xarici ədəbiyyatla bağlı hər şeyə qarşı
iyrənclik duyur və bir daha heç nə, səyahətlər barədə bircə kitab belə, ümumiyyətlə kitab
yazmır və bir daha qələmi əlinə almır. Hər ehtimala qarşı”.

46) “Petroni” hekayəsi Marsel Şvobun “Xəyali ömürlər” kitabına daxil edilib, Borxes –
əvvəl-əvvəl o Şvobu təqlid edirdi, sonra isə üstələdi – bu kitab haqqında demişdi ki, Şvob
orada maraqlı metod icad edib: qəhrəmanlar real olmalıdırlar, əvəzində hadisələr isə
uydurulmuş, bəzən isə fantastik ola bilər. Borxesin fikrincə, “Xəyali ömürlər”ə xüsusi
tamı məhz bu vəhdət verir – müəllif ora-bura, reallıqdan təxəyyülə, uydurmadan reallığa
gedir-gəlir, bu da ən uğurlu şəkildə “Petroni”də alınıb. Hekayənin baş qəhrəmanı bizə
tarixi əsərlərdən məlum olan həminki Petronidir. Amma Şvob deyir ki, o heç də Neronun
sarayındakı nəzakətlik rəmzi və “incəlik arbitri” olmayıb və imperatorun poeziyasına
daha dözə bilməyərək mərmər vannada uzanıb abırsız şeirlər deyə-deyə intihar edən də o
olmayıb.

Yox, Şvobun Petronisi doğulandan çoxlu üstünlükləri olan bir insandır. Bircə onu demək
yetər ki, uşaq illərində o nəfəs aldığı havanın məhz onun üçün gözəl ətirlərlə
doldurulduğuna əmin idi. Başqa sözlə, Petroni bütün uşaqlıq boyu göylə gəzirdi, sərt
keçid isə Siro adlı qul ilə tanışlıq günü baş verdi.
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Qul sirkdə qulluq edirdi, o Petroniyə qəribə şeylər öyrətməyə başladı: saqqallı qladiator,
bazar fırıldaqçıları, qarmaqlardan cəmdəkləri çıxaran qəssablar, senator dəstələrindəki
qıvrımsaç oğlanlar, küncdə-bucaqda yığışıb şəhər xəbərlərini müzakirə edən qoca
çərənçilər, əyyaş nökərlər və uzaqdan gəlmiş fahişələr, meyvə satanlar və
karvansarayların sahibləri ilə, yoxsul şairlər, özlərini kahin kimi təqdim edən qadınlar və
yollarda gəzən əsgərlərlə tanış etdi.
Məhz o zaman Petroninin nəzərləri – bu yerdə Şvob bizə qəhrəmanının çəpgöz olduğunu
deyir, – bütün bu insanların xasiyyətlərini və fırıldaqlarını dəqiq görməyə başladı. Bir
qədər sonra şəhər darvazalarından çıxıb qəbristanlığa, qəbirlərin əhatəsinə gələndə Siro
ona əslində ilan olan və dərilərini dəyişən insanlar haqqında əhvalatlar nəql etdi, bu
azmış belə zəncilər, suriyalılar və meyxana sahibləri barədə bildiyi bütün rəvayətləri
danışdı.

Günlərin bir günü artıq otuz yaşına çatan Petroni şəhər dibi ilə tanışlıq zamanı gördüyü
bütün şeyləri qələmə almaq fikrinə gəlir. O, əvvəldən axıracan uydurulmuş on altı kitab
yazır, işini bitirəndən sonra isə onları dəlicəsinə gülən və əl çalan Siroya oxuyur. Məhz o
zaman Siroyla Petroni bir plan qururlar: onlar nə bahasına olursa-olsun Petroni tərəfindən
uydurulmuş bütün sərgüzəştləri həqiqətən yaşamaq fikrinə gəlirlər, yəni onları
perqamentdən həyata köçürmək istəyirlər. Libaslarını dəyişmiş Petroni ilə Siro şəhəri tərk
edirlər, onlar yollarda avaralanıb yazdığı əhvalatları reallıqda yaşamağa başlayandan
biryolluq yazıçılıqdan imtina etmiş Petroninin uydurduqlarını həyata keçirirlər. Başqa
sözlə, bizim qarşımızda “Don Kixot”un mövzusudur – özü özünü xəyala çevirməyə cəhd
edən xəyalpərəst; yəni Petroninin mövzusu uydurduqlarını yaşamağa cəhd edən və bu
səbəbdən yazmağı atan bir yazıçının əhvalatı şəklini aldı.

47) “Mövcud olmayan əvvalatın əhvalatı”nda (Antonio Tabukkinin “Beato Ancelikonun
uçan aparatları” hekayələr toplusundan) söhbət bütün bartlbilərin – Yox təmayülü
yazarlarının yüksək qiymətləndirdiyi kabus-kitabların birindən gedir.

Təhkiyəçi deyir, – “Mənim mövcud olmayan bir romanım var, nəql etmək istədiyim
əhvalat da məhz ora daxildir”. Söhbət ilk öncə “Kapitan Nemonun məktubları”
adlandırılmış, sonra isə adını “Qapı arxasında kimsə yox” adına dəyişmiş romandan
gedir. Roman 1977-ci ilin payızında dünyaya gəlmişdir, Siyenanın yaxınlığındakı bir
kənddə cəmi iki həftəyə yazılmışdı.

Yazıçı romanı bitirib onu naşirə göndərir, amma naşir yazını çox qəliz və anlamsız sanıb
rədd edir. O zaman qəhrəman mətni bir yeşikdə gizlətmək qərarına gəlir (“çünki
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fikrimcə, qaranlıq və unutqanlıq əhvalatların yalnız xeyrinədir”). Bir neçə il sonra
tamamilə təsadüfi şəkildə roman yenidən qəhrəmanın əlinə düşür və bu tapıntı ona çox
qəribə təəssürat bağışlayır, – axı o tamamilə öz çoxdankı yazısı barədə unutmuşdu:
“Əlyazma birdən komodun qaranlığından dənizin qaranlıq sularından çıxan submarina
kimi çıxdı”.

Təhkiyəçi burada xüsusi bir işarə görür (romanda da söhbət submarinadan gedirdi) və
hazır yazıya final şərh əlavə etmək fikrinə gəlir. Sonra o, bəzi ifadələri düzəldib yenidən
əlyazmanı naşirə göndərir, amma bu dəfə başqasına. Yeni naşir romanı çap etməyə
razılıq verir, qəhrəman isə Portuqaliyadan qayıtdıqdan sonra son variantı təqdim etməyə
söz verir. O, əlyazmanı özüylə götürüb Atlantik okeanın sahilindəki köhnə evdə məskən
salır. O, burada təklikdə, öz əlyazması ilə birgə yaşayır, gecələr isə onun yanına kabuslar
gəlir, uydurduğu yox, əsl kabuslar.

Vəhşi fırtınaları özü ilə gətirən sentyabr gəlir, yazıçı isə köhnə evində tək-tənha oturub
elə hey əlyazmanın yan-yörəsini düzəldir – düz evin qarşısında sıldırım sahil var idi, –
əvəzində isə gecələr onun yanına söhbət üçün darıxan kabuslar qonaq gəlir, yazıçı da
onlarla ən ağlasığmaz dialoqlar aparır: “Kabuslar söhbət etmək istəyirdilər, mən də
müxtəlif əhvalatlar dinləyib onların alt mənasını yozmağa çalışırdım, çünki bu əhvalatlar
bəzən qaranlıq, qarışıq və əksərən bədbəxt əhvalatlar idilər – buna mən dərhal fikir
verdim”.

Bax, beləcə sözsüz söhbətlərlə dolu vaxt keçdi, payız gecə-gündüzünün bərabərliyi gəlib
çatdı. O gün dənizdə tufan idi; səhər alatoranından başlayaraq qəhrəman stixiyanın
bağırtısına qulaq asırdı; amma dəhşətli tufan heç axşam belə yatmadı; gecə isə üfiq sıx
buludlarla tutuldu və kabuslarla olan əlaqə qırıldı – bəlkə də əlyazmanın, yaxud
submarinalı kitabın ərsəyə gəldiyi ucbatından. Okean qulaqları batıran səslə bağırırdı,
sanki onun dərinliyindən kimlərinsə çığırtıları və nalələri azadlığa çıxmaq istəyirdi. Öz
sualtı romanını əlində tutan təhkiyəçi uçuruma yaxınlaşıb – bu bartlbi sənəti üçün əsas
andır – yazısını səhifəbəsəhifə küləyin ixtiyarına buraxır.

49) Coysun bioqrafiyasında Riçard Ellman sanki Yox teatrının səhnəsindən düşmüş belə
bir epizodu təsvir edir: “Coysun o vaxt əlli, Bekketin isə iyirmi altı yaşı var idi. Bekket
susmağı sevirdi, Coys da həmçinin; hədsiz dərəcədə kədərli olan bunlar sükut dolu
dialoqlar aparırdılar; Bekket əsasən dünyanın aqibətinə kədərlənirdi, Coyssa özü-özünə.
Coys sevdiyi pozada bir ayağını o birisinin üstünə qoyub otururdu; uzun və arıq Bekket
də həmin pozada otururdu. Birdən Coys belə bir şey soruşurdu:
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- Məgər idealist Yum hər hansı bir əhvalat yaza bilərdi?

Bekket cavab verirdi:

- Təsəvvürlər tarixçəsini.

51) Oskar Uayldın “Yaradıcı insan qismindəki tənqidçi” essesində səslənmiş əbədi
arzusu: “…tamamilə heç nə etməmək, halbuki bu dünyada ən çətin işdi, ən çətin və ən
intellektual”.

Həyatının son iki ilində Parisdə o, nə qədər qəribə olsa da, bu çoxdankı arzusunu həyata
keçirə bilir – tamamilə heç nə etməmək. Çünki həyatının son iki ilində Uayld yazmırdı, o
ədəbiyyatı birdəfəlik atmaq fikrinə gəlib başqa zövqlərin dadına baxmaq, avaraçılığın
müdrik sevincini dərk etmək, vaxtı boşuna sərf edib kədərli düşüncələrə qapılmaq
istəyirdi. Nə vaxtsa “iş – içki içən siniflərin qarğışıdı” kəlməsini söyləmiş insan
ədəbiyyatdan yaxa qurtarıb özünü gəzintilərə, əyyaşlığa və sərt düşüncələrə həsr edir.

“Platon və Aristotel üçün, – yazırdı Uayld, – tamamilə heç nə etməmək enerjinin ən ali
forması idi. Ən ali mədəniyyətin təmsilçiləri üçün düşüncə insana layiq olan yeganə
məşğuliyyət idi”.

O həmçinin yazırdı ki, “seçilmiş insan heç nə etməmək üçün yaşayır”; o, son iki ilini
məhz bu tərzdə yaşadı. Bəzən sadiq dostu Frenk Harrisi – öz gələcək bioqrafını, – qəbul
edirdi. Harris Uayldın avaralanmasına təəccüblənərək dəfələrlə deyərdi:

- Görürəm, yenə də heç nə etmirsən…

Bir dəfə Uayld cavab verir:
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- Məsələ ondadır ki, zəhmətkeşlikdə eybəcərliyin toxumu var, amma mən əvvəlki kimi
ideyalar hasil edirəm, istəsən sənə birini sata bilərəm.

Həmin axşam Uayld Harrisə əlli funta komediya üçün bir süjet satır. Harris tez bu süjeti
qələmə alıb bir göz qırpımında 1900-cu ilin oktyabrın 25-də Uayldın Parisin “Elzas”
otelində ölümündən cəmi bir ay qabaq Londonun “Royal” teatrında “Mister və missis
Deventri” adı altında tamaşaya qoyur.

Ölümünə bir ay qalmış Uayld hələ premyeradan öncə anlayır, premyeradan sonra isə tam
əmin olur ki, “Royal” teatrında gedən hər tamaşaya görə, – əsər Londonda böyük uğurla
gedirdi, – qonorar tələbi onun firavan yaşayışını uzada bilər. Bu səbəbdən o Harrisə ta
ölümünə qədər bu sayaq məktublar yazmağa başladı: “Siz təkcə mənim pyesimi
oğurlamadınız, həm də onu birdəfəlik korladınız, ona görə mən yenə də əlli funt tələb
edirəm”.

Uayldın ölümü ilə bağlı bir Paris qəzeti onun sözlərini sitat gətirmişdi: “Həyatı
bilməyəndə mən yazırdım; indi onun mənasını dərk edəndən sonra isə yazmağa gərək
görmürəm”.

Bu ifadə Uayldın finalı ilə əla uyğunlaşır. Ölümündən qabaq o iki il ərzində
xoşbəxtlikdən zövq alıb yaradıcılığa heç bir ehtiyac duymurdu, yazdıqlarına bircə sətir
belə əlavə etmək istəmirdi. Ola bilər ki, ölümündən sonra o bilinməzliyin dolğunluğunu
dərk edib, boşluğun mahiyyətini anlayıb, yəni doğrudan da dünyada bundan daha çətin və
inellektual şeyin olmadığını anlayıb.

Onun ölümündən əlli il sonra Latın kvartalının elə həmin küçələrində (Uayld
avaraçılıqdan zövq alaraq və ədəbiyyatı unudaraq buralarda gəzişərdi) “Elzas” otelinin
yaxınlığındakı divarların birində “situasionist”lərin radikal axınının yaranmasını siqnal
verən ilk yazı peyda olur. Publika ilk dəfə üsyançıları tanıdı, onlar cəmiyyətə qarşı durub
öz “Yox” nidalarını bağırmağa hazırlaşırdılar. Tənhalıq, köməksizlik, sərgərdanlıq
hissinə qapılıb bu “Yox”u onlar hələ çox qışqıracaq, amma burada bir xoşbəxtlik də
olacaq – bütün bunlar isə Oskar Uayldın həyatının son günlərini mənalandırırdı.

“Situasionist”lərin doğuluşunun ilk siqnalı divardakı yazı oldu – “Elzas” otelindən yüz
metr aralı. Deyirdilər ki, bu Oskar Uayldın anımıdır. Yazını Qi Deborun böyük
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şəhərlərdə piyadaların hərəkəti üçün evlərin damını açmaq təklifi irəli sürən tərəfdaşları
etmişdilər. Yazı belə idi: “Heç vaxt işləməyin”.

53) Henri Rot 1906-cı ildə Qalisiyada (o zamanlar Avstro-Macar imperiyasına daxil idi)
anadan olub, 1995-ci ildə isə Amerika Birləşmiş Ştatlarında vəfat edib. Onun valideynləri
Amerikaya mühacirət etmişdilər və Rot uşaqlığını Nyu-Yorkda keçirmişdi. İyirmi səkkiz
yaşında çap etdiyi “Bunu yuxu adlandırın” romanında o məhz bu barədə nəql etmişdi.

Romana heç kim fikir vermədiyindən Rot başqa məşğuliyyət tapmaq fikrinə gəlir: o, su
kəməri işçisinin köməkçisi, dəlixanada sanitar işləyir, ördək saxlayır.

Otuz il sonra “Bunu yuxu adlandırın” romanını yenidən nəşr edirlər və bir neçə həftə
ərzində roman Amerika ədəbiyyatının demək olar ki, klassikasına çevrilir. Rot həqiqətən
də təəccüblənmişdi və bu uğur dalğasının zirvəsində təzə bir şey çap etmək qərarına
gəlmişdi, amma səksən yaşı haqlayandan sonra. O, bu səddi keçdi və “Bunu yuxu
adlandırın”ın zəfərindən otuz il sonra naşirlərə yeni əlyazma təqdim etdi – “Gur axının
ixtiyarı”. Əlyazma iri həcmli olduğundan naşirlər onu dörd yerə böldülər.

Həyatının sonunda Rot demişdi: “Mən bu romanı yalnız hələ də yaddaşımda öləziyən
köhnəlmiş xatirələrimi qorumaq üçün yazdım”.

Söhbət “ölümü asanlaşdırmaq” məqsədi ilə yazılmış romandan gedir, amma burada ədəbi
şan-şöhrət üzərində bir gülüş, dahiyanə bir gülüş də var. Kitabın ən yaxşı səhifələrinə
Rotun ədəbiyyatdan kənar yaşadığı həyatın (bu isə elə təxminən səksən il təşkil edir)
təsvirini aid etmək olar. Bütün roman da demək olar ki, məhz bu barədədir. Bu da
məntiqlidir, axı biz Rotun uzun illər ərzində yazıb-yazmadığını bilmirik. Hər halda uzun
illər ərzində o heç nə çap etməmişdi, Ədəbiyyat adlı çayın qollarını unudub özünü
tamamilə Həyat adlı gur axının ixtiyarına buraxmışdı.

54) Sevdiyin insanın ölümü – təkcə romantik zanbaqlar deyil, o həm də Yox təmayülünə
aid şairlər yetişdirir. Xuan Ramon Himenes kimi. Puerto-Riko, 1956-cı ilin baharı. Xuan
Ramon bütün həyatını durduğu yerdə öləcəyindən əmin olaraq keçirib. Ona “Sabahadək”
deyəndə Himenes adətən belə cavab verərdi: “Sabahadək? Kim bilir sabah mən harada
olacağam?”.
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Və bu cür qeyri-adi sağollaşmadan sonra evə qayıdıb sakit-sakit kağız-kuğuzla məşqul
olardı. Dostlarının dediyinə görə o ya deyirdi ki, atası kimi yuxuda ölə bilər (onu uşaqkən
kobud tərzdə gecə oyadıb atasının öldüyünü demişdilər), ya da ki, hamını fiziki cəhətdən
tam sağlam olduğuna əmin etməyə çalışırdı. O özü bu xüsusiyyətinə “rüzgarların
alicənablığı” deyərdi.

Deməli, o, həyatını öləcəyini gözləyərək keçirirdi, amma onun ağlına belə gəlməzdi ki,
birinci Zenobiya, onun yoldaşı, məşuqəsi, gəlini, katibəsi, onun istənilən praktiki işi
görən əlləri, onun sürücüsü, onun qəlbi ölə bilər.

Puerto-Riko. 1956-cı ilin baharı. Zenobiya Bostondan Xuan Ramonun yanında ölmək
üçün qayıdır. İki il ərzində o cəsurcasına xərçənglə mübarizə aparırdı, amma şüalanma
kursu zamanı onun uşaqlığını yandırırlar. Zenobiya ilə eyni zamanda – o bu barədə
bilməsə də – San-Xuana bir neçə isveç jurnalisti gəlir. Onlar bu ilin Nobel mükafatının
çox ehtimal ki, Ximenesə veriləcəyini xəbər tuturlar.

İsveç qəzetlərinin birinin Nyu-York müxbiri Stokholma yazır ki, mükafatlandırmanı
tezləşdirsələr yaxşı olar: qoy ölüm ayağında olan Zenobiya da bunu görüb son dəfə
sevinə bilsin. Amma Zenobiya mükafat barədə xəbər tutanda səsi artıq onun sözünə
baxmırdı. O, kağız xışıltısına bənzər səslə lay-lay pıçıladayırdı və sabahısı gün dünyadan
köçdü.

Nobel mükafatının laureatı Xuan Ramon birdən-birə aciz insana çevrildi. Sadə layla
nəğməsi onun zadəganlıq zirehini yırtdı və qəlbini rüzgarlara açdı. Bu günə qədər sağ
olan, doxsan yaşına çatmış, amma hələ də hər şeyi gözəl yadda saxlayan və maraqlanan
hər kəsə bunu danışan qulluqçu yoldaşının dəfnindən sonra evə qayıdan şairin
çılğınlığının şahidi olmuşdu. Bu dəlisovluq Xuan Ramonun Yox təmayülü adeptinə
çevrilmənin astanası idi.

Onilliklər boyu ərinin yazdıqlarını səliqəyə salan Zenobiyanın bütün işi, onun zəhməti, ta
ölümünəcən Xuan Ramona sevgisini qoruyan qadının nəhəng və ağır əməyi məhv oldu:
ümidini itirmiş şair kağızları yerə tullayıb onları hirslə tapdalamağa başladı.
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Zenobiyanın ölümündən sonra o yaradıcılığa tamamilə marağını itirdi. O gündən
Himenes ədəbi sükuta qərq oldu, bir daha heç nə yazmadı. O nəylə məşğul olurdu?
Ancaq əvvələr yazdıqlarını yaralı vəhşi kimi tapdalayıb məhv etməklə. Həyatının qalan
hissəsində o bütün dünyaya danışırdı ki, yalnız yanında Zenobiya olduğu üçün yazırdı. O
öləndən sonra hər şey öldü. Bircə sətir belə yazılmadı, ancaq hər şeyi udan vəhşi sükut
qaldı. Təməllərin təməlində isə Xuan Ramonun unudulmaz ifadəsi – bilmirəm o haçan
bunu deyib, amma dediyi dəqiqdir, – bu ifadə sənki qəsdən Yox təmayülü ədəbiyyatının
tarixi üçün deyilib: “Mənim ən yaxşı əsərim – əsərlərimdəki peşmançılıqdır”.

57) Bitirilməmiş şeirlər toplusu olan sinif yoldaşım Luis Felipe Pinedanı əla xatırlayıram.

Sanki məktəb dəbinin və davranış qanunlarının yaradıcısı olmaq istəyən Pinedanın
düymələri açıq formada sinfə girdiyi 1963-cü ilin fevral gününü də həmişə
xatırlayacağam.

Biz formaya nifrət edirdik, ən çox da tam düymələnmiş şəkildə gəzmək göstərişinə nifrət
edirdik.

Ona görə Pinedanın görünüşü bütün sinfi, xüsusən də məni valeh etdi. Məhz o zaman
mən özüm üçün çox şeyləri açmağa başlamışdım – ilk növbədə məndə istənilən formal
qaydalara nifrət oyanmışdı, bu sonralar da mənim həyatımda vacib rol oynayırdı.

Bəli, Pinedanın gəlişi mənim yaddaşımda əbədi həkk olundu. Üstəlik müəllimlərdən heç
biri sanki heç nə görmədi, heç biri ona artıq söz demədi. Bizsə Pinedaya “təzəgələn”
deməyə başladıq, çünki o, məktəbimizə dərs ilinin ortasında gəlmişdi. Beləliklə, onu
cəzalandırmadılar, bu da artıq hamıya məlum olan faktı təsdiqlədi: Pinedanın ailəsi çox
yüksək yer tutur, valideynləri isə məktəbə çoxlu pul yatırırlar, bununla da məktəbi idarə
edən insanların hörmətini qazanıblar.

Deməli, həmin gün – biz altıncı sinifdə oxuyurduq – Pinedanın məktəbə ilk gəlişində o,
məktəb forması geyimində dərhal yeni dəb yaratdı, həm də nizam-intizama yeni
münasibəti formalaşdırdı, biz hamımız ona valeh olmuşduq, xüsusən də mən – Pinedanın
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cəsarətli hərəkətindən sonra mən ona vuruldum, çünki onu gözəl, qeyri-adi, müasir,
ağıllı, qocaq və ən başlıcası xaricilər kimi parlaq sanırdım.

Növbəti gün mən onun başqaları kimi olmadığına birdəfəlik inandım. Mən altdan-altdan
ona baxanda birdən mənə elə gəldi ki, onun simasında xüsusi cizgilər var: məsələn,
bizlərə xas olmayan özünəəminlik və ağıl ifadəsi. O, nəzərlərini dəftərə zilləyəndə sinif
tapşırığını yerinə yetirən şagirdə yox, mühüm elmi problemlərlə məşğul olan tədqiqatçıya
oxşayırdı. Amma mənə elə gəldi ki, onun simasında həm də nəsə qadınsallıq var. Düzdür,
sonra bu sima mənə nə kişi, nə uşaq, nə qoca, nə cavan siması kimi göründü. Bu sima
mənə minillik, yaşın fövqündə olan, bizə, adi öləri insanlara xas olmayan cizgilərlə əhatə
olunmuş bir sima kimi göründü.

Mən onun kölgəsi, dostu olmaq qərarına gəldim, ona xas olan qeyri-adiliyin heç olmasa
balaca bir hissəsini mənimsəmək qərarına gəldim. Bir dəfə dərsdən sonra məktəbdən
çıxıb başqa uşaqların getməsini gözlədim, sonra isə öz utancaqlıq və natamamlıq
kompleksimlə (ilk növbədə, əlbəttə, qozbel olduğuma görə) əzablı mübarizə apararaq
Pinedaya yaxınlaşıb dedim:

- Bəlkə bir yerdə gedək?

Gedək! – deyə o çox təbii və hətta sadəlövh tonla cavab verdi və mən onun səsində
simpatiyaya bənzər bir şey eşitdim.

Pineda sonacan heç bir halda heç bir vaxt məni “Qozbel” adlandırmayan yeganə sinif
yoldaşım olaraq qaldı. Mən ondan heç vaxt bunun “niyə?”sini soruşmurdum, amma bir
dəfə o özü ciddi və hətta bir qədər yuxarıdan aşağı tərzdə bunun izahını verdi. Bu sözləri
heç vaxt unutmaram:

- Ən böyük hörmətə layiq insan hər hansı bir fiziki qüsurdan əzab çəkən insandır.

O lap böyüklər kimi, daha doğrusu, istənilən böyükdən qat-qat yaxşı danışırdı. Çünki
onun tərzində təbii alicənablıq var idi. Əvvəllər mənimlə heç kim belə danışmamışdı,
yadımdadır, onun bu sözlərindən sonra mən duruxdum və uzun müddət ərzində bircə söz
belə deyə bilmədim. O da susurdu, sonrasa qəfildən soruşdu:
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-De görüm, musiqiyə qulaq asırsan? Hansına? Ümidvaram, sən qabaqda gedənlərdənsən?

Bunu deyib o dərhal güldü, özü də kobud tərzdə, sanki kəndli ilə söhbət etmək üçün ayaq
saxlamış şahzadə var gücü ilə ona uyğunlaşmağa çalışır.

- Necə yəni – qabaqda gedənlərdən?

-Yəni təzə şeylərdən xəbərdar olub dəbdən geridə qalmamağa çalışmaq, vəssalam. Bəs
oxumaq necə, kitab oxumağı sevirsən?

Özümü gülüş obyektinə çevirməmək üçün onun sualına doğru cavab verə bilməzdim, axı
oxumaq baxımından işlərim heç də yaxşı getmirdi, bunu özüm də pis-yaxşı anlayırdım,
onu da anlayırdım ki, burada başqasının məsləhəti, başqasının köməyi olmadan keçinə
bilmərəm. Öz ədəbi zövqüm haqqında doğru-dürüst danışa bilməzdim, çünki o zaman
dəlicəsinə sevgi arzuladığımı və bu səbəbdən ən çox bəyəndiyim kitabın Mişel Kuastın
“Eşq yaxud Daninin gündəliyi” olmasını etiraf etmək zorunda qalardım. Musiqi ilə də
eynən: axı necə deyə bilərdim ki, əsasən mahnısının sözlərini bəyəndiyim Mari Triniyə
qulaq asıram: “De, kim on beş yaşındaykən özünü qucmağa imkan verməz? De, kim şeir
yazmaz, tənha olmaz?”.

- Ümumiyyətlə, mən özüm də bəzən şeir yazıram, – deyə dilləndim, amma Mari Trininin
mahnılarından ilham aldığım barədə susdum.

- Şeir? Nə şeir?

- Məsələn dünən “Yağışlı havada tənhalıq” adlı birini yazmışam.

O yenə də uğunub güldü, yenə də kəndli ilə söhbət etmək üçün ayaq saxlamış və ona
uyğunlaşmağa çalışan şahzadə kimi.
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- Mən də şeir yazıram, amma, bilirsən, heç vaxt onları bitirmirəm, – dedi Pineda. – Bu
mənim üslubumdur: yalnız birinci sətri yazmaq – vəssalam. İndi haradasa əlli dənə
yığılıb. Təssəvvür et, əlli dənə başlanıb atılmış şeir! İstəyirsən, gedək bizə göstərim.
Anladın? Mən heç vaxt şeirləri bitirmirəm, amma, doğrusu, hətta oturub bir şeiri tam
yazsaydım belə, mən onu heç vaxt tənhalığa həsr etməzdim. Tənhalıq əfəllərin, ağlayıbsızlayanların mövzusudur, sən yəqin bunu bilmirdin. Tənhalıq – ucuzlu ştampdır. Gedək
bizə, mən sənə öz şeirlərimi göstərim.

-İndi başa sal görüm, niyə sən onları axıracan yazmırsan? – təxminən bir saat sonra
Pinedagilin evində mən ondan soruşdum.

Biz ikimiz onun geniş otağında oturmuşduq, mən isə Pinedanın gözəl valieynləri
tərəfindən gözəl qəbulun təsiri altında idim.

O heç nə cavab vermədi və sanki artıq burada deyildi, tutqun baxışlarla bağlı pəncərəyə
baxırdı, bir qədər sonra o siqaret çəkməyin təbi gəldiyini qərara alıb pəncərəni açdı.

- Niyə şeirlərini bitirmirsən? – deyə sualımı təkrar etdim.

- Qulaq as, – nəhayət, o dilləndi, – əvvəl biz səninlə siqaret çəkəcəyik. Sən artıq
çəkirsən?

- Hə, – dedim yalandan, çünki ayda-ildə bir dəfə çəkirdim.
- Gəl tüstülədək, sonra isə artıq suallar verməsən mən sənə bir şey göstərəcəyəm. Sənsə
bu barədə nə düşündüyünü səmimi şəkildə deyərsən...

O yazı masasının siyirtməsindən tütünlə kağız çıxardı, sonra siqaret bükdü, sonra birini
də mənim üçün bükdü. Sonra pəncərəni açdı, biz də başımızı bayıra çıxarıb siqaret
çəkdik. Dinmədən. Pineda musiqi cihazına yaxınlaşıb Bob Dilanın valını qoydu. Val
Londondan gətirilmişdi, o mənə başa saldı ki, belə valları yalnız əsl xarici disklər satan
xüsusi Barselona dükanından almaq olar. Bob Dilana qulaq asarkən gördüyüm hər şeyi
çox gözəl xatırlayıram. Pineda isə tamamilə özünə daldı. Yadımdadır, onun gözlərini
yummağını, görkəminin dəyişdiyini, musiqi axınına qoşulduğunu müşaiyət edərkən çox
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heyrətləndim. Bəs mən? Mən heç vaxt özümü bu qədər tənha hiss etməmişdim və hətta
fikirləşdim ki, bu növbəti şeirimin mövzusu ola bilər.

Ən maraqlısı isə bir qədər sonra oldu: Pineda gözlərini açıb bir nöqtəyə zillədi, onun
baxışları sanki qəlbinə, yaxud harasa uzaqlara dikilmişdi. Mən qarşımda əsl xarici
olduğuna and içməyə hazır idim, o hətta dinlədiyi vallardan, Bob Dilanın musiqisindən
daha orijinal idi. Dilan isə məni o qədər də tərpətmədi. Bunu təzə dostuma da dedim.

- Sadəcə sən onun mahnılarının sözlərini anlamırsan, – dedi Pineda.

- Bəs sən özün anlayırsan?

- Yox, amma xoşuma gələn də elə məhz budur, çünki istədiyimi xəyal edə bilərəm, bu
məni hətta şeir, daha doğrusu, onun ilk sətrini yazmağa ilhamlandırır, mən heç vaxt heç
nəyi yazıb bitirmirəm. Baxmaq istəyirsən?
O, yazı masasının həminki siyirtməsindən üstünə “Bitirilməmiş şeirlər arxivi” yazılmış
göy qovluq çıxardı.

Əlli kağız parçasının üstünə qırmızı mürəkkəblə yazılmış bu atılmış şeirlər çox gözəl
yadımdadır. Bütün şeirlər yalnız ilk sətirdən ibarət idi. Mən indiyədək onların bəzilərini
xatırlayıram:

Sadəliyimin tvistini sevirəm.

Hamı kimi olmaq necə də gözəl olardı.

Deməzdim ki, mən cücüyəm.
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Bütün bunlar mənə dəhşət təsir etdi. Bu yeniyetməliyimin ən parlaq xatirəsidir desəm,
yanılmaram.

63) İstənilən əhvalatda mütləq anlaşılmayan səbəbdən bizə ağır təəssürat bağışlayan
personaj var, biz ona nifrət etmirik, yox, sadəcə o bizim xoşumuza gəlmir, “niyə”sini isə
Allah bilir.

Etiraf etməliyəm ki, “Rədd” təmayülündə məndə antipatiya oyadan çox az personaj
tapılar, tapılanlar da ovqatımı çox az təlx edər. Amma haqqında yazılanları oxuduğum
zaman ürəyimi bulandıran insanın adını çəkmək lazım olardısa, mən o dəqiqə
Vitqenşteynin adını çəkərdim. Günah da onun məşhur ifadəsindədir, çünki bu qeydləri
yazar-yazmaz mən dəqiq bilirdim ki, əvvəl-axır ona şərh yazmalı olacağam.

Hamı tərəfindən ağıllı adlandırılan insanlara ehtiyatla yanaşıram. Xüsusən də,
Vitqenşteynə, çünki bu insanın ən çox sitat gətirilən ifadəsi heç də mənə ağıllı görünmür.

“Danışa bilmədiyin nəsnə barədə susmaq lazımdır”, – demişdir Vitqenşteyn. Söhbəti yox,
bu sitat, həqiqətən də, Yox tarixində hörmətli yerə layiqdir, amma bir qədər fikirləşəndən
sonra mən onun sentensiyasını gülünc və hətta cəfəng adlandırmağa risk edərdim. Çünki
Moris Blanşo demişkən, “Vitqenşteynin həddən artıq məşhur və sürtülmüş ifadəsi belə
bir nəticəyə gətirib çıxarır: bəlkə belə ifadə demək əvəzinə susmaq yaxşı olardı, halbuki
susmaq üçün əvvəl gərək nəsə deyəsən. Amma iş ondadır ki, hansı sözlərin köməyi ilə?”.
Blanşo ispanca bilsəydi, fikrini daha sadə ifadə edə bilərdi: “Yol qısadı, yük ağır”.

Doğrudan da, nəyə görə Vitqenşteyn sükuta qərq olmadı? O, az danışırdı, amma hər
halda danışırdı. Bir dəfə isə çox qəribə metafora səsləndirdi: əgər haçansa kimsə hansısa
bir kitabda etik həqiqətləri təcəssüm etsə, xeyir və şərin ali mənasını aydın və inandırıcı
ifadələrlə izah etsə, o zaman həmin kitab dərhal bütün başqa kitabları puç edib dağıdacaq.
Sanki o özü başqa kitabları puç edən bir kitab yazmaq istəyirmiş. İşə bir bax! Bunun
presedenti də var – Musanın Kitabələri, amma axı orada da sözlər ideyanın bütün
əzəmətini təcəssüm etmək gücündə olmadılar. İndi oxuduğum bir məqalədə Daniel
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A.Attala yazır ki, Vitqenşteynin yazılmamış kitabı, bütün başqa kitabları ləğv etmək
məqsədi ilə yazmaq istədiyi kitab – mümkünsüz kitabdır, çünki milyonlarla kitabın
mövcudluğu faktı onlardan heç birinin özündə həqiqəti daşımadığını birbaşa sübut edir.
Bundan əlavə, indi özümə deyirəm, təkcə Vitqenşteynin kitabı mövcud olsaydı və biz
onun qanunları ilə yaşamağa məcbur olsaydıq, bu necə də dəhşətli olardı. Mən seçim
qarşısında qalıb bir kitab seçməli olsaydım, Rulfonun iki kitabından birini Vitqenşteynin
Musanın ucbatından yazmadığı kitabından üstün tutardım.

72) Karlo Emilio Qadda hər tərəfə dağılan və sonsuz olan romanlar yazırdı, bu onu
paradoksal situasiya qarşısında qoyurdu: o, sonu görünməyən əhvalatların məşhur şahı,
yazılarını yarımçıq qoymaq məcburiyyətində idi, dərhal bundan sonra isə o, özü də
istəmədən, dərin ədəbi sükuta qərq olurdu.

Mən bunu Bartlbi sindromunun əksi adlandırardım. Yazarların çoxusu öz sukutuna haqq
qazandırmaq üçün müxtəlif bəhanələr uydururdular, amma Karlo Emilio Qadda onların
tam əksidir, çünki o, bütün həyatını İtalo Kalvinonun “çoxaltma sənəti” adlandırdığı
nəsnəyə, başqa sözlə, sonu görünməyən hekayət sənətinə həsr etmişdi. Bu təhkiyə
üsulunu vaxtilə “Tristam Şendi”də Lorens Stern icad etmişdi. Orada o deyir ki, yazar
əhvalatı “sahib eşşəyini qabağa qovan kimi qova bilməz”, çünki əgər insanda heç olmasa
zərrə qədər istedad varsa, o, yol ərzində azı əlli dəfə kənara çıxacaq, düz yoldan dönəcək
ki, gah o, gah bu kompaniyaya qoşulsun.

Öz növbəsində Karlo Levi “Tristam Şendi” kimi sonsuz hekayət barəsində demişdir ki,
bu kitabın əsas simvolu saatdır, axı Sternin qəhrəmanının təməli onların vasitəsilə
qoyulub. Sonra Levi əlavə edir: “Tristam Şendi ölmək istəmədiyi üçün doğulmaq istəmir.
Ölümdən və zamandan qurtulmaq üçün bütün üsullar, bütün vasitələr yararlıdır. Əgər düz
xətt iki faciəli nöqtə arasında ən qısa yoldursa, o zaman dolaşmalar bu yolu uzada bilər
və əgər nəticədə yol elə qarışıq, çətin, dolanbac olduğu üçün o yolu izləmək mümkün
olmasa, o zaman, kim bilir, bəlkə də ölüm bizi tapa bilməz? Biz bir yerdən o birisinə
qaçıb gizləndiyimiz halda ölüm sadəcə azıb qalacaq”.
Qadda özü istəmədən Yox təmayülü yazarına çevrildi. “Heç nə əsl deyil, heç kim yoxdur,
heç nə yoxdur”, – deyir Bekket. Qadda əks və radikallıqda heç də geri qalmayan mövqe
tutur. O, qəti əmindir ki, ətrafda hər şey əsldir. Qadda durmadan deyir ki, dünyada çoxlu
şeylər var və onların hamısı əsldir, heç də süni deyil; amma bu mövqe onda ümidsizlik
doğurur, çünki o bütün həddsiz-hüdudsuz dünyanı əhatə etmək istəyir, hər şeyi dərk edib
təsvir etmək istəyir.
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Yox təmayülünün antiyazarı Qaddanın yaradıcı manerası üçün rasional dəqiqlik və
dünyanın dərkolunmazlığı arasında gərgin qarşıdurma xasdır. Bu onun hər şeyə baxışını
təşkil edən əsas komponentlərdir. Həmin illərdə başqa bir yazar, Qadda kimi mühəndis
olan Robert Müzil “Xüsusiyyətsiz insan” romanında eyni qarşıdurmanı təsvir etmək
istəmişdir, amma tamamilə başqa formada – axıcı, ironik, çox yaxşı düşünülmüş nəsrdə.

Tərs, ipə-sapa uymayan Qadda və Müzilin necə də olmasa kəsişmə nöqtəsi var: hər ikisi
kitablarını birdən bitirmək məcburiyyətində idilər, çünki kitablar sonsuz alınırdı, hər ikisi
istəmədən romanlarında son nöqtəni qoydular – Bartlbi sindromunun təsiri altında, hər
ikisi də ən çox nifrət etdikləri sükut növünü seçdilər. Mən də gec-tez bu növ sükutu
yaşamalı olacağam, istəyib istəməsəm də. Özümü aldatmaq istəmirəm: şərhlərim
getdikcə Mondrianın kvadratlarla dolu kətanlarını xatırladır (tamaşaçıda elə bir təəssürat
yaranır ki, sanki bu kvadratlar kətanı tərk edib özlərində sonsuzluğu cəmləmək istəyirlər).
Mən də bu sayaq işlə məşğul oluramsa, bu məni paradoksa gətirib çıxaracaq: yalnız bir
hərəkətlə qane olmaq – yox olmaq, sönmək. Bu baş versə, oxucu mənim üzümdə
qəzəbimin qaşları arasında şaquli qara qırışın əmələ gəlməsini təsəvvür edə bilər.
Qaddanın “Merulan küçəsindəki xoşagəlməz hadisə” adlı möhtəşəm romanının kədərli və
gözlənilməz sonunda məhz belə bir qırış peyda olur: “Qızın ağappaq üzündəki qəzəb
qaşlarının arasındakı bu qara şaquli qırış kişini iflic etdi, hansısa fikirlərə sövq etdi – ən
azı peşmançılığın astanasına gətirib çıxardı”.
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Herman Melvil
Katib Bartlbi
(Voll küçəsinin hekayəsi)
Povest
Tərcümə: Ülkər Nəsibbəyli

Mən ahıl yaşına çatmış adamam. Son otuz ildə peşəm məni, bildiyimə görə, bu günə
qədər haqlarında heç nə yazılmamış maraqlı və qəribə insanlarla - hüquqi sənədlərin
üzünü köçürən kontor işçiləri, başqa sözlə katiblərlə yaxınlaşdırıb. Mən onların çoxunu
şəxsən və peşəkar cəhətdən tanımışam. Katiblər haqqında xeyirxah insanları gülümsədib,
kövrək qəlbliləri ağlada biləcək xeyli əhvalat danışa bilərəm. Lakin Bartlibinin
həyatından bir neçə epizodu danışmaq naminə qalan bütün katiblərin bioqrafiyalarını bir
kənara qoymağa hazıram. Bartlbi həyatım boyu görüb eşitdiyim ən qəribə katib idi.
Ondan başqa bütün katiblərin bioqrafiyasını əskiksiz kağıza köçürə bilərəm. Məncə,
Bartlbinin bioqrafiyasını tam və dolğun şəkildə aşkara çıxara biləcək heç bir material
mövcud deyil. Bu isə ədəbiyyat üçün misilsiz itkidir. Bartlbi yalnız ilkin mənbələr
əsasında araşdırıla bilən nadir varlıqlardan idi. Belə mənbələr isə demək olar ki, yox
dərəcəsindədir. Bartlbi haqqında təəccüb dolu gözlərimlə gördüklərimdən və rəvayətimin
sonunda danışacağım bir üstüörtülü şayiədən başqa heç nə bilmirəm.

Onu ilk gördüyüm andakı kimi təqdim etməzdən əvvəl özüm, işim, işçilərim, vəkil
kontorum və ümumi ətrafım haqqında danışmaq yerinə düşərdi. Əks halda danışacağım
əhvalatın baş qəhrəmanını tam başa düşmək çətin ola bilər. Mən hələ cavan yaşlarımdan
yaşamağın ən yaxşı üsulunun rahat həyatı seçmək olduğuna dərin inam bəsləmişəm.
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Buna görə də hamıya məlum olduğu kimi böyük ciddi-cəhd, möhkəm əsəb, bəzən hətta
sərtlik tələb edən bir peşənin sahibi olsam da, heç vaxt dincliyimin pozulmasından
əziyyət çəkməmişəm. Mən andlılar məhkəməsinə bir dəfə də müraciət etməmiş,
ictimaiyyətin rəğbətini qazanmağa can atmayan, öz səliqəli sığınacağının rahatlığında
varlı insanların səhmləri, girov kağızları, mülkiyyət sənədləri ilə əlaqədar mütəvazi
işlərlə məşğul olan iddiasız hüquqşünaslardan biriyəm. Tanıyanlar məni son dərəcə
etibarlı adam hesab edirlər. Poeziyaya vurğunluqdan uzaq bir insan olan mərhum Con
Ceykob Astor ehtiyatlılığı mənim başlıca məziyyətim, intizamı isə ikinci üstünlüyüm
adlandırarkən qətiyyən tərəddüd etməmişdi. Bu sözləri şöhrətpərəstliyimdən demirəm,
lakin danılmaz faktdır ki, mərhum Con Ceykob Astor (etiraf edim ki, onun adını təkrar
etmək xoşuma gəlir) da mənim xidmətlərimdən istifadə etmişdi. Con Ceykob Astorun adı
çox dolğun səslənir, qızıl sikkə kimi cingildəyir. Açığı, mən onun müsbət rəyinə qarşı
etinasız deyiləm.

Bu kiçik əhvalatdan bir qədər əvvəl işlərim xeyli artmışdı, kansler məhkəməsinin
məmuru vəzifəsinə təyin edilmişdim. Hal-hazırda Nyu-York ştatında bu vəzifəyə xitam
verilib. Mən nadir hallarda özümdən çıxıram. Haqsızlıqlar, pozuntular qarşısında
təhlükəli hiddətə qapılmağı da özümə rəva bilmirəm, lakin bu dəfə ehtiyatı bir kənara
qoyub deyəcəyəm ki, yeni konstitusiya ilə Kansler məhkəməsinin məmuru vəzifəsinin
ləğv edilməsini vaxtından əvvəl və kobudcasına atılmış bir addım hesab edirəm. Bu
vəzifəyə ömürlük gəlir yeri kimi baxsam da, öz mövqeyimdən cəmi-cümlətanı bir neçə il
faydalana bildim. Amma bunu elə-belə yeri gəlmişkən dedim.

Vəkil kontorum Voll küçəsində ... nömrəli evin ikinci mərtəbəsində yerləşirdi. Kontorun
bir tərəfi damdan işıqlandırma məqsədilə açılmış iri pəncərə dəliyindən başlayıb birinci
mərtəbənin döşəməsinə qədər uzanan geniş boşluğun ağ divarlarına baxırdı. Peyzajist
rəssamların dili ilə desək bu cansıxıcı mənzərədə “həyat yox” idi. Hər halda nə qədər
cansıxıcı olsa da, bu mənzərə kontorun əks qurtaracağındakı pəncərədən görünənlərlə
təzad təşkil edirdi. Buradakı pəncərə heç vaxt gün işığı görməyən, his tutmuş hündür
kərpic divarlara baxırdı. Divarda gizli yuva salmış gözəllikləri görmək üçün durbinə
ehtiyac yox idi. Uzağı görməyən tamaşaçıların işini asanlaşdırmaq üçün divarı kontorun
pəncərəsindən cəmi-cümlətanı on fut uzaqda ucaltmışdılar. Qonşu binalar çox hündür,
kontor isə ikinci mərtəbədə olduğundan bu divarlarla pəncərə arasındakı məsafə nəhəng
dördbucaqlı çəni xatırladırdı.

Bartlbinin ortaya çıxmasından bir müddət əvvəl, kontorumda iki katib və gələcək vəd
edən cavan bir oğlan köməkçi kimi işləyirdi: Hinduşka, Qısqac və Zəncəfilli Kökə.
Deyəcəksiniz ki, bu qəbildən adlara telefon-məlumat kitabçalarında tez-tez rast gəlinmir.
Bəli, əslində bunlar kontor işçilərimin zahiri görünüşlərinə və ya səciyyəvi
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xüsusiyyətlərinə görə bir-birlərinə yaraşdırdıqları ləqəblər idi. Hinduşka təqribən
mənimlə yaşıddır. O, yaşı altmışa yaxınlaşan, bəstəboy, dolubədənli bir ingilisdir.
Səhərlər Hinduşkanın üzü xoşagələn al qırmızı rəngə çalardı. Günorta saat on ikidən,
yəni nahar vaxtından sonra isə onun sifəti kömürlə dolu Milad buxarısı kimi par-par
parıldayar, tədricən rəngi solğunlaşsa da, təqribən axşam saat altıya kimi alışıb yanmağa
davam edərdi. Saat altıdan sonra bu sifətin sahibini görmürdüm, lakin ən parlaq
şəfəqlərini günorta vaxtı saçdığından mənə elə gəlirdi ki, Hinduşka eyni müntəzəmlik və
tükənməz əzəmətlə səhəri gün yenidən doğmaq, yüksəlib qürub etmək üçün günəşlə
birlikdə də batıb harasa yox olur. Həyatımda qəribə təsadüflər çox olub. Bunlardan biri
də qıpqırmızı, par-par yanan sifəti alışıb yanmağa başlayanda, bəli, məhz bu ən gərgin
vaxtda Hinduşkanın iyirmi dörd saatın qalan hissəsi üçün tələb olunan iş qabiliyyətinin
xeyli azalması idi.

Yox, o heç də avaralıq eləməyə, işdən yayınmağa çalışmırdı. Əksinə lazım olandan artıq
səy göstərir, qəribə, təlaşlı, vecsizlik dərəcəsində tələskən işgüzarlığa qapılırdı. Qələmini
mürəkkəb qabına ehtiyatla batırmırdı. Sənədlərimin üstünə saldığı bütün ləkələr
günortadan sonranın məhsulu idi. Əslində, günortadan keçdikcə o, ehtiyatı əldən buraxıb
kağızları ləkələməklə kifayətlənmir, bəzən daha da irəli gedərək həddən artıq səs-küy
salırdı. Belə vaxtlarda onun sifəti antrasit (əla növ kömür) üstdə qalaqlanmış parlaq
alovlu kömür kimi alışıb yanırdı. O, tez-tez gurultu sala-sala stulunun yerini dəyişir,
təmir etməyə çalışdığı qələmləri hövsələsizliklə sökür, sonra qəfildən özündən çıxıb
əlindəkiləri yerə atırdı, ayağa qalxıb stolunun üstünə əyilir, yaşına yaraşmasa da,
kağızları qarışdırıb ora-bura tolazlayırdı.

Buna baxmayaraq, çox cəhətdən dəyərli bir işçi olduğuna, günortaya qədər çox cəld və
intizamla çalışdığına, işinin böyük bir hissəsini heç kimin ayaqlaşa bilməyəcəyi ustalıqla
gördüyünə görə, vaxtaşırı narazılığımı bildirsəm də, Hinduşkanın qəribəliklərinə göz
yummağa hazır idim. Onunla mülayim danışırdım, çünki səhər çox ədəbli, hətta
nəzakətli, son dərəcə hörmətə layiq bir insan olan Hinduşka günortadan sonra heç nədən
acıqlanmağa, düşünmədən danışmağa, bir sözlə kobudluğa meylli olurdu. Mən bir
tərəfdən onun səhər saatlarındakı dəyərli xidmətlərindən imtina etmək istəmir, digər
tərəfdən saat on ikidən sonrakı tutmalarından narahat olurdum. Sülhsevər bir insan
olduğumdan Hinduşkanı kobud cavab verməyə təhrik etməmək üçün bir şənbə axşamı
(şənbə günləri o, daha da dözülməz olurdu) onunla mümkün qədər nəzakətlə danışmaq
qərarına gəldim, artıq yaşa dolduğunu nəzərə alaraq iş gününü ixtisar etmək istəyərsə
etiraz etməyəcəyimə eyham vurdum. Qısası, o, saat on ikidən sonra naharını bitirib evə
gedə, çay saatına qədər istirahət edə bilərdi. Amma yox, o, günortadan sonra da işinə
sədaqətdən boyun qaçırmaq istəmirdi. Sifəti qorxulu dərəcədə qırmızı rəng alan Hinduşka
otağın o biri başından əlindəki xətkeşi yelləyə-yelləyə bəlağətli nitqlə məni inandırmağa
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çalışdı ki, əgər səhər gördüyü iş faydalıdırsa, deməli günortadan sonra göstərdiyi xidmət
daha da gərəklidir.

- Bağışlayın, ser – Hinduşka fürsətdən istifadə edib dedi. - Özümü sizin sağ əliniz hesab
edirəm. Səhər mən öz əsgərlərimi cərgəyə düzüb yerbəyer etməklə məşğul oluram.
Günortadan sonra isə qoşunun başına keçib, cəsarətlə düşmən üzərinə hücuma keçirəm. əlindəki xətkeşi hiddətlə qaldırıb endirdi. – Bax belə!

- Hinduşka, bəs ləkələr? - sakitcə xatırlatdım.

- Bağışlayın ser, haqlısınız, amma bu ağ saçlara bir baxın. Qocalıram. Bu ağ saçların
xatirinə qızğın iş gününün ikinci yarısında salınmış bir-iki ləkədən keçmək olmazmı.
Qocalıq – hətta kağıza ləkə salsa da – hörmətə layiqdir. Bağışlayın, ser, biz ikimiz də
“qocalırıq”.

Mənə yaxşı tanış olan qocalıq hissinə hesablanan bu sözlərə müqavimət göstərmək çətin
idi. Başa düşdüm ki, xoşluqla gedəsi deyil. Katibimin bütün gün işləmək istəyi ilə
barışmalı olsam da, günortadan sonra işinə göz qoyub vacib sənədlərin onun əlinə
düşməyinin qarşısını almağı qət etdim.

Siyahımdakı ikinci adım – Qısqac iyirmi beş yaşında, bakenbardlı, solğun bənizli cavan
bir oğlan olsa da, görkəmcə dəniz qulduruna bənzəyirdi. O, iki şər qüvvənin əsarətində
yaşayırdı: şöhrətpərəstlik və mədə pozulması. Şöhrətpərəstlik özünü Qısqacın sıravi
kontor işçisinin öhdəliklərinə qarşı hövsələsizliyində, hüquqi sənədləri şəxsən tərtib
etmək kimi peşəkarlıq tələb edən ciddi işləri qeyri-qanuni ələ keçirməsində özünü büruzə
verirdi. Mədə pozulmasından isə nəyisə səhv köçürəndə dişlərini bərkdən qıcırdatmağı,
vaxtaşırı əsəbi hərəkətləri, gülümsəməyi, işin qızğın vaxtında fısıldaya-fısıldaya yerəgöyə qarğış yağdırmağı, arxasında əyləşdiyi stoldan daimi narazılığı xəbər verirdi. Təmir
işlərinə əli yatsa da, Qısqac bu stolu heç vaxt özünə uyğunlaşdıra bilmirdi. O, stolun
altına talaşa, cürbəcür taxta, karton parçaları yığırdı, hətta bir dəfə daha da irəli gedib su
çəkən kağızlardan istifadə etməyə də cəhd eləmişdi.

Heç bir ixtira nəticə vermirdi. Belini incitməmək üçün stolun itiuclu küncünü çənəsinin
altına qaldırıb işləyəndə, qollarında qan dövranının dayandığından şikayət edirdi. Stolu
endirib işləmək üçün əyilməli olanda isə beli ağrıyırdı. Əslində o, nə istədiyini bilmirdi.
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Qısqacın bir istəyi var idisə, o da katib stolundan birdəfəlik xilas olmaq idi. Onun
xəstəhal şöhrətpərəstliyinin təzahürlərindən biri də “müştərim” adlandırdığı, nimdaş
paltolu, şübhəli yoldaşlarını kontorda qəbul etməyi xoşlamağı idi. Bilirdim ki, vaxtaşırı
siyasi maxinasiyalarla yanaşı, Qısqac bəzən Ədalət məhkəməsində xırda-para işlərlə də
məşğul olur, Nyu-York şəhər həbsxanasının pilləkənlərində də onu tanıyanlar az deyildi.

Məsələn, günlərin bir günü kontoruma gələn və Qısqacın təkəbbürlə “müştərim”
adlandırdığı bir nəfərin əslində kreditor, iddia edilən mülk sənədinin isə adi qəbz
olduğundan adım kimi əmin idim. Bütün uğursuzluqlarına, zəhlətökənliklərinə
baxmayaraq, Qısqac da yoldaşı Hinduşka kimi dəyərli bir işçi idi, sənədləri səliqəli xətlə
və sürətlə köçürürdü. Üstəlik istəyəndə özünü centlmen kimi apara bilirdi. O, əsl
centlmen kimi geyinir, bununla da istəmədən də olsa, kontorumun hörmətini artırırdı.
Hinduşkanın isə əksinə bu yolla nüfuzuma ciddi zərər vura biləcəyindən narahat idim.
Onun yeməkxana iyi çökmüş paltarları həmişə çirkdən parıldayırdı. Yayda şalvarları
torba kimi sallaq və ütüsüz olardı. Paltosu bərbad vəziyyətdə idi, şlyapasına iyrənmədən
toxunmaq mümkün deyildi. Düzü, Hinduşkanın şlyapası o qədər də vecimə deyildi, çünki
o, təbiətən nəzakətli və qaydalara bağlı bir ingilis olduğu üçün hələ kontora daxil
olmamış şlyapasını çıxardırdı. Paltoya görə isə onu dəfələrlə əbəs yerə məzəmmət
eləmişdim. Bəlkə də Hinduşka kimi kiçik gəlirli bir insan üçün bu cür parlaq çöhrəyə və
parlaq paltoya eyni vaxtda sahib olmaq çətin idi. Qısqacın da bir dəfə dediyi kimi,
Hinduşka pulunun çoxunu qırmızı mürəkkəbə xərcləyirdi. Bir qış günü, olduqca gözəl
görünən, boğazdan dizə qədər düymələnən, boz rəngli, isti, pambıq paltomu Hinduşkaya
təqdim elədim. Elə bilirdim, o bu yaxşılığımı qiymətləndirib nahardan sonrakı ipə-sapa
yatmaz tələskənliyini azaldar. Amma yox. Hinduşka yumşaq və yorğan kimi isti paltonun
içində daha da azğınlaşdı. Arpası artıq düşən at harınlayar. O, varı həzm eləyə bilməyən
insanlardan idi.

Hinduşkanın gizli vərdişləri haqqında öz fərziyyələrim olsa da, bütün qüsurlarına
baxmayaraq, Qısqacın içki düşkünü olmadığını bilirdim. Doğulduğu gündən əsəbi, brendi
kimi acı xasiyyətə məhkum edilmiş Qısqaca şərabı təbiət özü içirmişdi, odur ki, əlavə
içkiyə ehtiyac qalmırdı. Qısqacın kontorun ən səssiz-səmirsiz vaxtlarında qəfildən
yerindən sıçrayıb qollarını geniş açaraq qucaqladığı stolu qaldırıb var-gücü ilə
silkələdikdən sonra yerlə sürüdüyünü xatırladıqca başa düşürəm ki, onun üçün su ilə
brendi arasında heç bir fərq yoxdur.

Xoşbəxtlikdən, Qısqacın mədə pozulmasından irəli gələn əsəbiliyi əsasən səhər saatlarına
təsadüf edilirdi, günortadan sonra o nisbətən sakit olurdu. Hinduşkanın tutmaları isə saat
on ikidən sonra tuturdu. Beləliklə, hər ikisinin qəribəliklərinə eyni vaxtda dözməli
olmurdum. Katiblərin tutmaları növbətçi əsgərlər kimi bir-birini əvəz edirdi. Qısqac işə
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düşəndə, Hinduşka susurdu, Hinduşka coşanda Qısqac. Bu təbii nizam lap yerinə
düşmüşdü.

Adını çəkdiyim üçüncü işçi – Zəncəfilli Kökə on iki yaşında cavan oğlan idi. Onun
faytonçu atası ölməmişdən əvvəl oğlunu araba üstündə yox, hakim kürsüsündə görmək
istəyən şöhrətpərəst bir insan idi. Odur ki, Zəncəfilli Kökəni həftədə bir dollar
müqabilində şəyird, əlaltı, xidmətçi və süpürgəçi kimi işləməyə mənim kontoruma
göndərmişdi. Heç vaxt istifadə eləməsə də, Zəncəfilli kökənin kiçik bir stolu da var idi,
siyirməsindən həmişə çoxlu çərəz qabığı çıxardı. Doğrudan da, ali hüquq elmi bu iti
zehinli yeniyetmənin gözündə fındıq qabığı qədər dəyərli idi. Zəncəfilli Kökənin xüsusi
canfəşanlıqla yerinə yetirdiyi ən vacib vəzifələrindən biri də Qısqac və Hinduşkanı alma
və kökə ilə təmin etmək idi.

Məlum olduğu kimi, hüquqi sənədlərin surətini çıxarmaq çox quru və cansıxıcı işdir,
buna görə də katiblərim boğazlarını yaşlamaq üçün Zəncəfilli Kökəni Gömrük binası və
Poçt İdarəsinin yaxınlığındakı dükanların çoxunda satılan spitzenberger sortlu almanın
dalınca yollayırdılar. Onu adını daşıdığı girdə, hamar, qədərindən artıq ədviyyatlı kökəni
almağa da tez –tez göndərirdilər. Soyuq qış günlərində iş həddən artıq darıxdırıcı olanda,
kökələri vafli kimi üst-üstə yığıb (doğrudan da beş-altı kökə bir penniyə satılırdı) yeyən
Hindişkanın ağzının marçıltısı qələminin xışıltısına qarışırdı. Onun günortadan sonra
elədiyi səhvlərin və ehtiyatsızlıqların ən kobudu bir dəfə zəncəfilli kökəni dodaqlarının
arasında isladıb girov sənədinə möhür yerinə yapışdırmağı olmuşdu. Az qala onu işdən
qovacaqdım. Lakin o, şərqsayağı təzim edərək: “bağışlayın ser, sizi öz hesabıma
dəftərxana ləvazimatları ilə təmin etdiyim üçün mənə hətta təşəkkür borclusunuz”
deməklə məni yumşalda bilmişdi. Kansler məhkəməsinin məmuru vəzifəsinə təyin
edildikdən sonra, daşınmaz əmlak, mülkiyyət və digər anlaşılmaz hüquqi sənədlərlə
əlaqədar işlərim xeyli artmışdı. Təkcə katibləri tələsdirmək yox, həm də kənardan kömək
almaq lazım idi.

Verdiyim elanın cavabında bir səhər kontorun kandarında, yay vaxtı olduğu üçün açıq
qapının qarşısında cavan bir oğlanın hərəkətsiz dayandığını gördüm. Onun səliqəli
görkəmi, acınacaqlı əlacsızlıq, tənhalıq yağan solğun və bezgin çöhrəsi indi də gözümün
qabağına gəlir. Batlbi idi.

İxtisası ilə bağlı bir neçə sual verdikdən sonra onu işə qəbul etdim. Belə sakit bir adamın
katiblərimin sırasına qoşulacağına sevinirdim. Mənə elə gəlirdi ki, o, hərdəmxəyal
Hinduşkaya da, qəzəbli Qısqaca da yaxşı nümunə ola bilər.
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Onu da demək yadımdan çıxıb ki, tutqun şüşəli qoşalaylı qapı kontorumu iki hissəyə
ayırırdı. Bir tərəfdə katiblərim, o biri tərəfdə isə mən özüm işləyirdim. Əhval
ruhiyyəmdən asılı olaraq, qapını gah açır, gah da örtürdüm. Bartlbini öz tərəfimdən
ikilaylı qapının yanındakı küncdə yerləşdirmək qərarına gəlmişdim. Beləliklə, tələsik bir
işim olanda, asanlıqla bu sakit adamı səsləyə bilərdim. Bartlbinin stolunu əvvəllər çirkli
həyətlərə və his tutmuş kərpiclərə baxan, hündür binalar ucaldıldıqdan sonra isə, otağı bir
az işıqlandırsa da, heç bir mənzərəni əks etdirməyən pəncərənin yanında əyləşdirdim.
Pəncərədən üç fut aralıda divar var idi, işıq yuxarıdan iki hündür binanın arasından
düşürdü. Sanki kiçik bir dəlikdən qaranlıq kümbəzə işıq sızırdı. Tam rahatlığa nail olmaq
üçün yaşıl rəngli uzun bir pərdə də aldım. Bu pərdə Bartlbinin gözümdən gizlədəcək,
eyni zamanda onun məni eşitməyinə mane olmayacaqdı. Beləliklə, həm məhrəmliyə, həm
də birgə yaşayışa nail olacaqdıq.

Əvvəllər Bartlbi ağlasığmaz dərəcədə çox yazırdı. Elə bil, neçə vaxtdır, sənədlərin üzünü
köçürməyin həsrətində imiş. O sənədləri acgözlüklə udur, fasilə verib yediklərinin həzm
olunmasını isə gözləmirdi. O, gecə-gündüz gün işığında və şam işığında işləyirdi.

Ruh yüksəkliyi ilə işləsəydi, Bartlbinin bu işgüzarlığı məni həddən artıq sevindirərdi.
Amma o, səssiz-səmirsiz, laqeydliklə, cansız maşın kimi işləyirdi. Üzü köçürülmüş
nüsxəni sözbəsöz oxuyub yoxlamaq katiblərin gördüyü işin ayrılmaz hissəsidir. Kontorda
tək olmayanda, onlar bu işdə bir-birlərinə kömək edirdilər. Katiblərdən biri nüsxəni
ucadan oxuyur, digəri isə sənədin əslinə baxırdı. Bu, çox darıxdırıcı, yorucu, yuxu gətirən
işdir. Təsəvvür edirəm ki, qaynar təbiətli insanlar üçün bu iş necə dözülməz ola bilər.

Məsələn, Bayron kimi ehtiraslı bir şair Bartlbi ilə yanaşı əyləşib, buruq xətlə, sıx-sıx
yazılmış, deyək ki, beş yüz səhifəlik bir hüquqi sənədi yoxlamaq istəməzdi. Təcili iş
olanda qısa sənədləri özüm tutuşdurub katiblərə kömək etməyə vərdiş eləmişdim. Bu
məqsədlə Qısqac və Hinduşkanı yanıma çağırırdım. Bartlbini özümə belə yaxın
əyləşdirməyimin məqsədlərindən biri də belə tələsik məqamlarda onun yardımından
faydalanmaq idi. Səhv eləmirəmsə, Bartlbinin kontordakı üçüncü iş günü idi. Hələ onun
köçürdüyü nüsxələri yoxlamaq zəruriyyəti yaranmamışdı. Əlimdəki kiçik bir işi təcili
bitirmək istəyirdim, Bartlbini səslədim.

Tələsdiyimdən və haqlı olaraq katibimin dərhal itaət edəcəyini gözlədiyimdən gözümü
stolun üstündəki vərəqlərdən ayırmadan, sağ əlimdəki nüsxəni əsəbi halda irəli uzatdım
ki, yubanmadan öz sığınacağından çıxan Bartlbi dərhal sənədi götürüb işə başlaya bilsin.
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Elə bu vəziyyətdə də onu çağırıb nə istədiyimi, yəni mənimlə birlikdə kiçik bir sənədi
yoxlamalı olduğunu tələsik izah elədim. Bartlbi yerindən qımıldanmadan mülayim amma
qətiyyət dolu bir səslə: Yoxlamamağa üstünlük verərdim deyə cavab verəndə necə
təəccübləndiyimi, daha doğrusu dəhşətə gəldiyimi təsəvvür etmək çətin deyil.

Bir anlıq heyrət içində səssiz-səmirsiz oturub özümə gəlməyə çalışdım. Birdən ağlıma
gəldi ki, bəlkə də səhv etmişəm, ya da Bartlbi nə dediyimi tam başa düşməyib. Sözləri
daha aydın tələffüz etməyə çalışaraq xahişimi təkrar elədim. Onun cavabı bu dəfə də çox
aydın səsləndi: “Yoxlamamağa üstünlük verərdim”

“Yoxlamamağa üstünlük verərdim?” - həyəcandan yerimdə dura bilməyib ayağa qalxdım
və ona doğru iri bir addım atdım. – Nə demək istəyirsən? Ağlını itirmisən? Sənədləri
tutuşdurmağa kömək eləməlisən. Al, götür. – əlimdəki nüsxəni katibə uzatdım.

- Yoxlamamağa üstünlük verərdim.

Diqqətlə Bartlbiyə baxdım. Arıq üzünün təmkinli ifadəsi dəyişməmişdi, ala gözləri sakit
və donuq nəzərlərlə baxırdı, simasından zərrəcə narahatlıq sezilmirdi. Əgər
hərəkətlərində zərrəcə təşviş, qəzəb, hövsələsizlik, qabalıq, bir sözlə insani əlamət
görsəydim, heç şübhəsiz onu düşünmədən bayıra atardım. Amma indi onu qovmaq
gipsdən yapılmış Siseron heykəlini küçəyə atmaqdan fərqlənməyəcəkdi. Bartlbi yazı
masasının arxasına keçdi. Bir müddət ona baxdıqdan sonra mən də öz yerimə qayıtdım.
Çox qəribədir! İndi nə edim? – mən fikirləşdim və əlimdə təcili işim olduğuna görə,
hələlik bu məsələni unudub, həlli barədə boş vaxtım olanda düşünmək qərarına gəldim.
Qonşu otaqdan Qısqacı çağırdım, tezliklə sənədi yoxlayıb hazır elədik.

Bir neçə gün sonra Bartlbi dörd iri həcmli sənədin üzünü köçürüb qurtardı. Kansler
məhkəməsinin məmuru kimi topladığım şahid ifadələrindən ibarət bu dörd nüsxəni təcili
tutuşdurmaq lazım idi. Söhbət çox vacib bir məhkəmə çəkişməsindən getdiyindən, bu iş
çox böyük diqqət tələb edirdi. Hər şeyi hazırladıqdan sonra qonşu otaqdan Hinduşka,
Qısqac və Zəncəfilli Kökəni çağırdım. Nüsxələri işçilərimə paylayıb sənədin əslini özüm
oxumaq istəyirdim. Hinduşka, Qısqac və Zəncəfilli kökə əllərində kağız sıra ilə yanaşı
əyləşdikdən sonra bu maraqlı qrupa qoşulmaq üçün Bartlbini çağırdım:

- Bartlbi, cəld ol, gözləyirəm.
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Stul xalısız döşəməyə sürtülüb astadan cırıldadı, çox keçmədən o tənha hücrəsinin
girəcəyində peyda oldu.

- Nə tələb olunur? - mülayim səslə soruşdu.

- Nüsxələr, nüsxələr! – mən tələsik dedim. – Nüsxələri yoxlamaq lazımdır. Budur...

- Yoxlamamağa üstünlük verərdim – o sakitcə dedi və pərdənin arxasında gözdən itdi.

Bir anlıq cərgəylə düzülmüş işçilərimin başı üzərində donub qaldım. Sonra özümü ələ
alıb bu qəribə davranışına görə Bartlbidən izahat tələb etmək üçün pərdəyə yaxınlaşdım.

- Niyə yoxlamaq istəmirsən?

- Yoxlamamağa üstünlük verərdim.

Başqası olsaydı, dərhal özümdən çıxar, əlavə sözə ehtiyac duymadan yaxasından tutub
bayıra atardım, lakin Bartlbidə məni tərki silah edən, hətta təsirləndirib kədərləndirən nə
isə var idi, dilə tutmağa çalışdım:

- İndi sənin yazdığın nüsxələri yoxlayacağıq. Bu sənin işini asanlaşdıracaq, çünki dörd
nüsxəni bir dəfəyə bitirəcəyik. Qayda belədir ki, hər katib öz yazdığını yoxlamalıdır. Elə
deyil? Niyə susursan? Cavab ver!

- Yoxlamamağa üstünlük verərdim.

Danışdıqca hiss edirdim ki, Bartlbi ağzımdan çıxan hər sözü diqqətlə götür-qoy edir.
Deməli, nə demək istədiyimi başa düşmüş, vardığım qənaətlə də razılaşmışdı, amma
hansısa daha ümdə bir prinsipə tabe olub dediyindən dönmürdü.
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- Deməli, fikrin qətidir. Nə məntiqə, nə də ümumi qaydalara zidd olmayan xahişimi
yerinə yetirməyəcəksən. Bartlbi yanılmadığımı göstərmək üçün qısa cavab verdi. Bəli,
qərarından dönməyəcəkdi.

Gözlənilmədən ağlasığmaz etirazla qarşılaşan insan çox vaxt öz haqlılığından şübhəyə
düşür, yanında kimsə varsa, üzünü ona tutub tərəddüdlərindən xilas olmaq üçün kömək
istəyir.

- Hinduşka, - mən dilləndim. - Səncə, haqlı deyiləm?

- Bağışlayın, ser – Hinduşka nəzakətlə cavab verdi – Zənnimcə, siz tamamilə haqlısınız.

- Qısqac, mən dedim. Bəs səncə?

- Məncə, təpiyi vurub onu burdan qovmalıyam.

Sözsüz ki, dərrakəli oxucum başa düşəcək ki, səhər saatları olduğu üçün Hinduşka sakit
və nəzakətli, Qısqac isə qəzəbli idi.

- Zəncəfilli kökə, - mən hər kəsi öz tərəfimə çəkmək həvəsilə dedim. - Bəs sən nə
fikirləşirsən?

- Mən fikirləşirəm ki, ser, o bir az ağıldan kəmdi. – Zəncəfilli Kökə irişə-irişə cavab
verdi.

- Eşidirsən, nə deyirlər? – üzümü pərdəyə tutub dedim.

Bartlbi cavab verməyə lüzum görmədi.
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Yenə çaşıb qalmışdım, yenə təcili işlər məni gözləyirdi. Odur ki, bu dilemmanın həllini
başqa vaxta saxlamaq qərarına gəldim.

Çətinliklə də olsa, sənədləri Bartlbinin köməyi olmadan yoxlayıb bitirdik. Hinduşka hər
iki –üç səhifədən bir məsləyə öz münasibətini bildirir, “belə yaramaz”, “bu düzgün deyil”
deyirdi. Qısqac isə mədəsindəki narahatlığın ucbatından stulda dartına-dartına tez – tez
dişlərini qıcayıb, fısıldaya-fısıldaya pərdənin arxasındakı höcət gisbəsərə lənətlər
yağdırırdı. O, birinci və axırıncı dəfə idi ki, başqasının işini havayı görürdü.

Bu müddət ərzində Bartlbi öz işindən başqa hər şəyə qulaqlarını və gözlərini qapayıb
tənha hücrəsində əyləşmişdi.

Bir neçə gün ötdü. O, daha bir iri həcmli sənədin üzünü köçürüb qurtarmışdı. Anlaşılmaz
hərəkətlərinə görə Bartlbini daha diqqətlə müşahidə etməyə başlamışdım. Sən demə, o,
nahara getmirmiş. Daha doğrusu, heç vaxt heç yana getmirmiş. Onun kontorda
olmadığını bir dəfə də görməmişdim. Bartlbi öz küncünün dəyişilməz qarovulçusu idi,
lakin təxminən səhər saat 11-də Zəncəfilli Kökə Bartlbinin pərdəsini aralayırdı. Sanki
Bartlbi onu heç bir söz demədən başının işarəsi ilə pərdənin arxasından hərəkətə gətirirdi.
Sonra oğlan bir neçə pennini cingildədə-cingildədə kontordan çıxır, ovuc dolusu
zəncəfilli kökə ilə geri qayıdır, əlindəkiləri hücrəyə çatdırır, zəhmətinin əvəzində iki kökə
alırdı. “Deməli zəncəfilli kökə ilə dolanır” – mən düşündüm.

Demək olar, nahar eləmir. Bəlkə də vegeteriandır. Amma yox, axı o heç tərəvəz də
yemir. Zəncəfilli kökədən başqa heç nə. Yalnız zəncəfilli kökə ilə qidalanmağın insan
orqanizminə mümkün təsirləri haqqında düşünməyə başladım. Əlbəttə, içində çoxlu
zəncəfil olmasaydı, öz ətrini əsasən bu ədviyyatdan almasaydı, bu şirniyyata zəncəfilli
deməzdilər. Bəs zəncəfil nədir? Acı və kəskin dadlı ədviyyat. Bartlbidə acılıq və
kəskinlikdən əsər-əlamət varmi? Yox, qətiyyən. Görünür, zəncəfilin Bartlbiyə heç bir
təsiri olmamışdı. Olsun ki, o, heç bir təsirin olmamağına üstünlük vermişdi.

Vicdanlı insanları heç nə passiv müqavimət qədər əsəbiləşdirmir. Əgər müqavimət
göstərən tərəfin passivliyi ziyansızdırsa, müqavimətlə üzləşən, az-çox insani
xüsusiyyətlərdən mərhum olmayan şəxs səbri çatdığınca rəhmdillik göstərərək məntiqi ilə
anlamadığını təxəyyülünün gücü ilə başa düşməyə çalışar. Mən də Bartlbiyə əsasən bu
cür münasibət bəsləyirdim. Yazıq! – mən düşünürdüm. Aydındır ki, kobudluq eləmək
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istəmir. Üzünün ifadəsindən görünür ki, qəribəlikləri özündən asılı deyil. Gərəyim olur,
onunla keçinə bilərəm. İşdən azad eləsəm, mərhəmətsiz bir müdirin əlinə düşə, pis
rəftarla üzləşə, hətta aclığa məhkum ola bilər. Bəli içdən-içə özümlə qürrələnmək üçün
asan yol tapmışdım. Bartlbiyə dostyana münasibət göstərmək, onun qəribə inadkarlığına
göz yummaq mənim üçün çox ucuz, hətta pulsuz başa gələcəkdi, əvəzində yeri gələndə
vicdanımı rahatlatmaq üçün əlimdə əsasım olacaqdı, lakin bu ovqatı həmişə qoruyub
saxlaya bilmirdim. Bartlbinin laqeydliyi məni əsəbiləşdirirdi. Onu qəsdən
qıcıqlandırmağa, mənə sərt cavab verməyə, özündən çıxmağa təhrik etmək istəyirdim.
Sabun parçasından qığılcım çıxartmaq Bartlbinin sakitliyini pozmaqdan dada asan idi,
lakin bir axşam içimdəki şeytani hissə müqavimət göstərə bilmədim:

- Bartlbi, - mən dedim – üzü köçürüldükdən sonra bu sənədləri səninlə birlikdə
yoxlayacağıq.

- Yoxlamamağa üstünlük verərdim.

- Nə? Hələ tərsliyindən əl çəkməmisən?

- Cavab gəlmədi. Qapını taybatay açdım, üzümü Hinduşka və Qısqaca tutdum:

- Bartlbi, ikinci dəfədir, sənədləri yoxlamaqdan imtina edir. Hinduşka, buna nə deyirsən?

Günortadan keçmişdi, Hinduşka mis qazan kimi qızarmışdı, keçəl başından tüstü qalxırdı,
əlləri ləkəli kağızların üstü ilə valay vururdu.

- Nə deyirəm? – Hinduşka kükrədi. – Deyirəm ki, bu dəqiqə pərdənin arxasına keçib
gözünün altını göyərdəcəm!

O, bunu deyib ayağa qalxdı, qollarını pəhləvanlar kimi iki yana açıb vədinə əməl eləməyə
tələsdi. Ehtiyatsızlıq edib nahardan sonra aşıb-daşan döyüşkənliyini oyatdığım üçün
təəssüflənib Hinduşkaya mane oldum.
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- Hinduşka, əyləş. Görək, Qısqac nə deyir. Qısqac sən nə fikirləşirsən, Bartlbini dərhal
işdən azad etmək üçün əlimdə kifayət qədər əsas yoxdurmu?

- Ser, buna yalnız siz qərar verə bilərsiniz. O özünü qəribə aparır, doğrudan da mənə və
Hinduşkaya qarşı haqsızlıq edir, amma bəlkə də şıltaqlığı müvəqqətidir, bir müddət sonra
ötüb keçəcək.

- Aha! – mən bağırdım. - Qəribədi, deməli fikrini dəyişmisən. İndi də onu müdafiə
edirsən!

- Pivədəndi – Hinduşka qışqırdı. – Mülayimlik pivənin təsiridi. Bu gün birlikdə nahar
eləmişik. Ser, görürsünüz mən necə mülayiməm? Gedim gözünün altını qaraldım?

- Bartlbinin? Yox, Hinduşka, bu gün yox. Xahiş edirəm yumruqlarını endir.

Qapını örtüb Bartlbiyə tərəf getdim. Bəxtimi sınamaq həvəsim daha da artmışdı. Yeni
müqavimətlə üzləşmək üçün yanıb tutuşurdum. Yadıma düşdü ki, Bartlbi heç vaxt
kontordan çıxmır.

- Bartlbi – mən dedim – Zəncəfilli kökə gedib. Zəhmət olmasa, Poçt İdarəsinə get soruş,
mənə nəsə göndərən varmı.

- Getməməyə üstünlük verərdim.

- Getmirsən?

- Getməməyə üstünlük verərdim.

Səndələyə-səndələyə yerimə gedib, düşüncələr içində yazı stolumun arxasında əyləşdim.
Ram edilməz inadkarlığım təslim olmaq istəmirdi. Bu arıq, ac-yalavac məxluqdan – hər
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ay məvacib ödədiyim işçimdən təhqiramiz cavab eşitmək üçün daha neyləyə bilərdim?
Daha hansı haqlı xahişimi yerinə yetirməkdən imtina edə bilərdi?

- Bartlbi.

Səssizlik.

- Bartlbi.

Cavab gəlmir.

- Bartlbi.

Cadugərlik ənənəsinə uyğun olaraq, əsl ruh kimi adı üç dəfə çəkildikdən sonra katib
hücrəsinin girəcəyində peyda oldu.

- Qonşu otağa get, Qısqacı yanıma çağır.

O, astadan: - Getməməyə üstünlük verərdim- deyib yavaşca xəlvətə çəkildi.

Yaxşı, Bartlbi – mən soyuqqanlı, aydın, ciddi səsimlə ona qarşısıalınmaz, dəhşətli
qisasımın gecikməyəcəyini başa salmaq istəyirdim. O vaxt qismən də olsa belə bir
niyyətim var idi. Nahar vaxtı çatanda isə ən yaxşısı şlyapamı başıma qoyub çaşqınlıq və
qəm-qüssə içində evə sarı addımlamaqdır deyə düşündüm.

Etiraf edim? Həmin gündən sonra, hamı kimi bir səhifəsi (yüz söz) dörd sentə
sənədlərimi köçürən, Bartlbi adlı solğun bənizli gənc katibin otağımın küncündə bir
masasının olduğu və onun öz köçürdüyü işi yoxlamaqdan azad olduğu kontorun
dəyişilməz faktına çevrildi. Onun işini yoxlamaq şərəfi isə, heç şübhəsiz daha iti zəkaları
müqabilində mükafat kimi Hinduşka və Qısqaca həvalə edilmişdi. Bundan başqa Bartlbi
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heç bir vəchlə xırda para işlərin ardınca göndərilə bilməzdi. Hamı bilirdi, ki yalvarsan da,
Bartlbi getməməyə üstünlük verəcək, başqa sözlə qəti surətdə boyun qaçıracaqdı. Günlər
ötdükcə Bartlbinin qəribəlikləri ilə barışmağa başlayırdım. Təmkini, pis vərdişlərdən
uzaqlığı, bitib –tükənməz çalışqanlığı (pərdənin arxasında xəyallara daldığı anlar istisna
olmaqla), hədsiz təvazökarlığı, hər şəraitdə dəyişməz qalan davranışı onu qiymətli
tapıntıya çevirirdi.

Ən əsası o həmişə işdəydi. Səhər hamıdan tez gəlir, axşam hamıdan sonra gedirdi.
Qəribədir ki, onun dürüstlüyünə zərrəcə şübhə eləmirdim. Ən vacib sənədlərimi
çəkinmədən ona etibar edirdim. Düzü, bəzən ona qəzəblənməyə bilmirdim. Bartlbinin
qəribəliklərini, kontorumda qalmaq üçün heç bir söz demədən kəsdiyi şərtləri, məndən
qopardığı görülməmiş imtiyazları xatırla-xatırlaya yaşamaq asan deyildi. Təcili bir işi tez
bitirmək istəyəndə bəzən özümü unudub, deyək ki, sənədləri bağlayarkən barmağını
qırmızı lentin üstünə qoymaq üçün Bartlbini çağırırdım. Əlbəttə ki, pərdənin arxasından
həmişəki cavab eşidilirdi: eləməməyə üstünlük verərdim. Adi insan bu cür tərsliyin
qarşısında bağırmaya bilərdimi? Aldığım hər rədd cavabı mənə bir daha bu cür
unutqanlığa yol verməməli olduğumu öyrədirdi.
Sıx məskunlaşmış, alçaq binalarda işləyən bütün hüquqşünasların sadiq qaldığı ənənəyə
uyğun olaraq, mənim kontorumun da bir neçə açarı var idi. Açarlardan biri çardaqda
yaşayan həftədə bir dəfə kontorun döşəməsini silən, hər gün otaqları süpürüb tozun alan
qadında idi. İkincisini ehtiyat üçün Hinduşkaya vermişdim. Üçüncüsünü bəzən öz
cibimdə gəzdirirdim. Dördüncü açarın kimdə olduğunu isə bilmirdim.

Bir bazar səhəri məşhur bir vaizin moizəsinə qulaq asmaq üçün Troitsa kilsəsinə gedəsi
oldum. Evdən çox tez çıxdığımı anlayıb, kontoruma qədər yerimək qərarına gəldim.
Xoşbəxtlikdən açar cibimdə idi. Qapını açmaq istəsəm də, açar içərindən nəyəsə ilişirdi.
Təəccüb içində öz-özümə donquldandım. Açar içəridən buruldu, Bartlbi sısqa sifətini
irəli uzadıb, pencəksiz və nimdaş ev geyimində yarım açıq qapının aralığında peyda
olanda dəhşətə gəldim. O sakitcə üzrxahlıq edib hal-hazırda çox məşğul olduğunu,
hələlik məni içəri buraxmamağa üstünlük verdiyini dedi, sonra küçəni iki-üç dəfə o baş
bu baş gəzməyi məsləhət gördü, o vaxta qədər işini bitirərdi. Bazar səhəri kontorumdan
istifadə edən Bartlbinin üzündəki centlemensayağı etinasız ifadə, səsindəki qətiyyət və
özündən əminlik məni o qədər çaşdırmışdı ki, səssiz-səmirsiz öz qapımdan aralanıb
verilən göstərişlərə əməl etsəm də, bu ağılərməz katibin səssiz həyasızlığı qarşısında aciz
qaldığım üçün içimdə baş qaldıran üsyanın sancılarına dözmək çətin idi.

Doğrudan da mən onun heyrətamiz səssizliyi qarşısında özümü itirirdim. Yalnız özünü
itirən adam işçisinə öz iradəsini yeritməyə icazə verə, katibinin kontordan getmək əmrinə
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tabe ola bilərdi. Məni başqa bir sual da narahat edirdi, Bartlbinin bazar səhəri, pencəksiz,
yarıçılpaq vəziyyətdə mənim kontorumda nə işi ola bilərdi? Bəlkə kontorumu əxlaqsız
əməllərinə alət eləmişdi? Yox ola bilməzdi. Bartlbinin əxlaqsız bir adam ola biləcəyini
bir an belə ağlıma sığışdıra bilmirdim. Bəs kontorda nə işi var idi? Yazırdı? Bu da ola
bilməz. Qəribəlikləri olsa da, Bartlbi ədəb qaydalarına son dərəcə bağlı bir insan idi, heç
vaxt yarıçılpaq vəziyyətdə yazı stolunun arxasında keçməzdi. Üstəlik bazar günü idi.
Nədənsə onun dinə zidd hərəkətlərlə bu günün müqəddəsliyinə xələl gətirə biləcəyinə
ehtimal vermirdim. Ürəyimdəki narahatlıq isə azalmırdı, təlaş içində qapıya yaxınlaşdım.
Açarı qıfıla maneəsiz salıb qapını açdım və içəri keçdim. Bartlbi gözə dəymirdi. Qorxaqorxa yan-yörəmə baxdım, pərdənin arxasına boylandım. Getmişdi.

Otağa diqqətlə nəzər saldıqdan sonra başa düşdüm ki, Bartlbi boşqabsız, güzgüsüz,
çarpayısız kontorda yeyir, geyinir, yatırmış. Ayağı laxlayan, mütəkkəli divan arıq, uzun
bədənin izlərini daşıyırdı. Katibin stolunun altında yumrulanmış ədyal, neçə vaxtdır
qalanmayan divar sobasında çəkmə yağı və fırça, stullardan birinin üstündə dəmir teşt,
teştin içində sabun, tikə parça olmuş əl-üz dəsmalı, qəzetin arasında zəncəfilli kökə
qırıntıları, bir tikə pendir tapdım. Bəli, mən düşündüm, Bartlbinin kontorumdan bekar evi
kimi istifadə etdiyini göstərən yetəri qədər dəlil var. O necə də dəhşətli tənhalıq və
kimsəsizlik içində yaşayır! - qəfil ağlıma gələn bu fikirdən sarsıldım.Bəli o çox
yoxsuldur, amma tənhalığı daha dəhşətlidir. Bazar günü Voll küçəsi Petra (Xarabalıqları
1812-ci ildə Ərəbistan səhralarında aşkar edilən qədim şəhər ) kimi kimsəsizləşir, hər
günün gecəsində nəhəng bir boşluğa çevrilir.

Gün ərzində işin və həyatın qaynadığı bu binada gecələr boşluğun boğuq əks-sədası
eşidilir. Bazar günləri isə bura ümumiyyətlə kimsəsizləşir. Bartlbi bura sığınıb.
Tənhalığın yalqız tamaşaçısı, Karfagenin xarabalıqların arasında fikrə getmiş, cildini
dəyişmiş müasir Mariy (Roma sərkərdəsi və siyasətçisi Qay Mariy (e.ə 156-86) rəqibinin
təqiblərindən qaçaraq Pun müharibəsindən sonra yer üzündən silinmiş Karfagen şəhərinin
xarabalıqlarına sığınmışdı).

Həyatımda ilk dəfə idi ki, ürəyimi dağlayan acı melonxoliyaya təslim olurdum. Xiffət
hissi mənə tanış idi, amma bu cür təsəllisiz kədərlə birinci dəfə idi, üzləşirdim. İnsanları
bir – birinə bağlayan mərhəmət hissi məni qəsvətə sürükləyirdi. Qardaş ağrısı. Axı mən
də Bartlbi də Adəm övladlarıydıq. Brodveyin Missisipi çayını xatırladan coşğusu içində
Qu quşu kimi süzülə-süzülə, bayram təntənəsi ilə axıb gedən insan selində göz
qamaşdıran ipək parıltılarını, işıq saçan çöhrələri xatırladım. Xatırladıqlarımı solğun
bənizli katiblə qarşılaşdırıb fikrə getdim. Bəli, xoşbəxtlik işığa can atır, dünyanı özümüz
kimi şad-xürrəm zənn edirik, səfalətin yad baxışlardan gizləndiyi isə ağlımıza belə
gəlmir. Bu acı fikirlər, axmaq və xəstə beynin xəyalları Bartlbi ilə bağlı başqa
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düşüncələri də özü ilə birlikdə gətirdi. Ürəyimə damanlar mənə rahatlıq vermirdi.
Gözlərimin önündə katibin tükürpədən soyuq kəfənə bürünmüş, etinasız yad insanlar
arasında uzanıb qalmış heysiz bədəni canlanırdı. Bartlbinin açarı üstündə qalmış
siyirtməsi diqqətimi cəlb elədi. Pis bir niyyətim yoxdur, marağımdan yanıb tutuşmuram,
mən fikirləşdim, üstəlik siyirtmə də, içindəkilər də mənimdir, odur ki, açıb baxmağa
cürətim çatar. Siyirmə qüsursuz dərəcədə səliqəli idi, kağızlar ehtiyatla üst-üstə
yığılmışdı. Kağız bölməsi dərin idi, bütün qovluqları çıxarıb künc-bucağı əlimlə
yoxladım. Bir azdan əlimə nəsə keçdi, dartıb çıxartdım. Köhnə, ağır, toxuma dəsmal idi,
düyünlənmişdi. Düyünü açıb gördüm ki, dəsmaldan əmanət bankı kimi istifadə
olunurmuş. Bartlbinin diqqətimi cəlb edən bütün qəribəliklərini xatırladım. Yadıma
düşdü ki, o yalnız verilən suallara cavab vermək lazım gələndə danışır, bəzən boş vaxtı
olsa da heç nə, hətta qəzet də oxumur, pərdənin arxasından çıxmadan saatlarla gözlərini
tutqun pəncərədən görünən ölü kərpic divarlara dikirdi. Tamamilə əmin idim ki, o heç
vaxt yeməkxanaya getmir, solğun bənizi şahid idi ki, heç vaxt Hinduşka kimi pivə, qəhvə
və ya çay içmir, indi olduğu kimi hansısa zərurət xaricində heç yana getmir, haradan
gəldiyini, qohum-əqrəbasının olub-olmadığını deməkdən imtina edir, nə qədər sısqa və
solğun bənizli olsa da, heç vaxt sağlamlığından şikayət etmirdi. Ən əsası, hətta pərdənin
arxasında gözlərini pəncərədən görünən kərpic divara dikib fikrə getdiyini dəqiq bildiyim
vaxtlarda da məni ondan kiçik bir yardım istəməkdən çəkindirən, bütün göstərişlərinə
itaətlə boyun əyməyə vadar edən qeyri-iradi dikbaşlığını, hədsiz qapalılığını xatırladım.
Bütün bunları fikirləşib katibin kontorumu öz daimi yaşayış yerinə, evinə çevirməsi faktı
ilə birləşdirdim və əlbəttə onun dəhşətli qaradinməzliyini də bura əlavə etməyi
unutmadım. Bu dəfə içimdə özünüqoruma instinkti baş qaldırdı. İlk hiss etdiklərim
səmimi kədər və mərhəmət olsa da, Bartlbinin tənhalığı təsəvvürümdə böyüdükcə kədər
qorxuya, mərhəmət isə nifrətə çevrildi. Doğrudan da, müəyyən bir həddi keçdikdən sonra
başqasının səfaləti insanda isti duyğular oyandırmır. Bunu insan qəlbinin anadangəlmə
xudbinliyi ilə əlaqələndirənlər səhv edirlər. Bu daha çox həddən artıq irəliləmiş ağır bir
xəstəlik qarşısında acizlikdən irəli gəlir. Həssas insanlar mərhəmətin ağrısını tez-tez hiss
edirlər. Mərhəmətlə heç nəyi həll eləməyin mümkün olmadığını dərk edəndə isə ağlı
insana dərhal bu hissdən xilas olmağı diktə edir. O səhər gördüklərim məni Bartlbinin
sağalmaz və anadangəlmə xəstəliyin qurbanı olduğuna inandırmışdı. Ona sədəqə verə
bilərdim, amma Bartlbinin bədəni ağrımırdı, ruhu isə mənim üçün əlçatmaz idi.

O səhər planlaşdırdığım kimi Troitsa kilsəsinə getmədim. Nədənsə gördüklərimdən sonra
kilsəyə getməyə həvəsim qalmamışdı. Bartlbi ilə necə rəftar etməli olduğumu düşünədüşünə evə qədər yeridim. Səhəri Bartlbiyə keçmişi ilə bağlı bir neçə sual verəcək, heç
nəyi gizlətmədən açıqca cavab verməkdən imtina etsə (güman ki, cavab verməməyə
üstünlük verəcəkdi), ona borcum olandan qat – qat artığını, yəni iyirmi dollar verib, artıq
xidmətlərinə ehtiyac duymadığımı, lakin başqa hər hansı kömək tələb olunarsa, xüsusən
harada olmağından asılı olmayaraq doğma yurduna qayıtmaq istəsə, yol xərcini ödəməyə
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hazır olduğumu söyləyəcəkdim. Bundan başqa evə qayıtdıqdan sonra da nə vaxt köməyə
ehtiyacı olarsa, mənə göndərəcəyi məktubun cavabsız qalmayacağından əmin ola bilərdi.

- Bartlbi, - pərdənin arxasındakı katibə nəvazişlə səsləndim.

Cavab gəlmədi.
- Bartlbi – mən daha da mülayim səslə dedim. Bura gəl, səndən eləməməyə üstünlük
verəcəyiniz heç nə istəməyəcəyəm. Səninlə danışmaq istəyirəm.

Sakitcə pərdənin arxasından çıxdı.

- Bartlbi, deyə bilərsənmi, harada doğulmusan?

- Deməməyə üstünlük verərdim.

- Heç nə demək istəmirsən?

- Heç nə deməməyə üstünlük verərdim.

- Niyə mənimlə danışmaq istəmirsən? Mən ki səninlə yaxşı rəftar edirəm.

Bartlbi üzümə baxmırdı, gözlərini başımın üstündəki Siseron heykəlinə dikmişdi.

- Cavabın nədi? - bir müddət dillənməyini gözlədikdən sonra soruşdum.

Göyərmiş dodaqları azca titrəsə də, Bartlbinin üzündəki ifadə dəyişmədi.
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O:

- Hal-hazırda heç bir cavab verməməyə üstünlük verərdim – deyib xəlvətə çəkildi.

Etiraf edim ki, onun bu hərəkəti məni bir az əsəbiləşdirdi. O, inadkarlığı ilə təkcə
etinasızlıq nümayiş etdirməmiş, həm də ona göstərdiyim mərhəmətə və yaxşılıqlara qarşı
naşükürlük etmişdi.

Yenə də masamın arxasına keçib nə etməli olduğumu götür-qoy etməyə başladım.
Hərəkətlərindən incisəm də, kontora daxil olarkən onu işdən azad etməkdə tərəddüd
etməsəm də, ürəyimdə çırpınan mövhumi bir inanc məni bu fikirdən daşındırmağa çalışır,
dünyanın bu ən tənha insanına bircə ağır söz deməyin belə əclaflıq olduğunu deyirdi.
Nəhayət, stulumu pərdənin arxasına çəkib dedim

- Bartlbi, eybi yox, istəmirsən, danışma. Amma bir dost kimi sənə yalvarıram, kontordakı
qayda-qanuna riayət et. De görüm sabah ya da heç olmasa o biri gün sənədləri yoxlamağa
kömək edəcəksənmi? Bir ya iki gün sonra şüurlu hərəkət etməyə başlayacaqsanmı? Söz
ver, Bartlbi.

- Hal-hazırda şüurlu hərəkət etməməyə üstünlük verərdim- o, boğuq səslə astadan cavab
verdi.

Bu vaxt ikilaylı qapı açıldı, Qısqac bizə yaxınlaşdı, deyəsən gecə yatmamış,
həmişəkindən də ağır mədə pozulmasından əziyyət çəkmişdi. O, Bartlbinin axırıncı
sözlərini eşitmişdi.

- Üstünlük verərdin, hə? – Qısqac dişlərini qıcadı. – Yerinizdə olsaydım, ser, - üzünü
mənə tutub dedi. – bu tərs keçiyə üstünlük verməyi göstərərdim. Yenə nəyi eləməməyə
üstünlük verir?

Bartlbinin tükü də tərpənmədi.
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- Cənab Qısqac, - mən dedim. – Hələlik getməyinizə üstünlük verərdim.

Son vaxtlar özümdən asılı olmadan yerinə düşsə də, düşməsə də “üstünlük verərdim”
deməyə başlamışdım. Bartlbi ilə ünsiyyətin ağlıma pis təsir elədiyini düşündükcə
canımdan soyuq üşütmə keçirdi. Kim bilir, məni hələ ortaya çıxmamış neçə zehni
pozuntu gözləyirdi. Bir tərəfdən də bu narahatlıq məni qəti tədbir görməyə tələsdirirdi.

Qısqac sir-sifətini turşudub qaşqabaqla uzaqlaşırdı ki, Hinduºka ədəb-ərkanla bizə
yaxınlaşdı.
- Bağışlayın ser, - o dedi.- Dünən burada Bartlbi haqqında fikirləşirdim, məncə, o, hər
gün bir kvart (0.95 litr) pivə içməyə üstünlük versəydi, bu ona islah olmağa, sənədləri
yoxlamağa kömək edərdi.

- Bu söz sənin də dilinə düşüb? – mən bir az həyəcanla soruşdum.

- Bağışlayın, hansı söz, ser? Hinduşka bir tərəfdən bu sualı verir, bir tərəfdən də
ehtiramla pərdənin arxasındakı daracıq yerə soxulmağa çalışırdı. Məni o qədər sıxışdırdi
ki, istəmədən Bartlbinin çiyninə toxunmalı oldum.

– Hansı söz, ser?

- Burada tək qalmağa üstünlük verərdim, - Bartlbi sığınacağına soxulmağımızdan incimiş
kimi dedi.

- Bu söz, Hinduşka, bu söz.- mən dedim.

- Hə, “üstünlük vermək”. Bəli, qəribə sözdür. Özüm bu sözü heç vaxt işlətmirəm,
deyirdim ki, o üstünlük versəydi...

- Hinduşka, - katibin sözünü ağzında qoydum. – Zəhmət olmasa, çıx.
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- Əlbəttə, ser, əgər getməyimə üstünlük verirsinizsə.

O çıxıb getmək üçün ikilaylı qapını açanda, Qısqac aralıqdan boylanıb hansısa sənədin ağ
yoxsa mavi kağıza köçürülməsinə üstünlük verdiyimi soruşdu. Üstəlik o bu sözü xüsusi
vurğu ilə tələffüz eləmədi, deməli, “üstünlük vermək” təsadüfən ağzından çıxmışdı.
İşçilərimin ağıllarını olmasa da, dillərini artıq korlamış bu dəlidən mütləq xilas
olmalıydım, lakin tələsmək ehtiyatsızlıq olardı.

Ertəsi gün Bartlbinin işləmək əvəzinə gözünü ölü divarlara dikib ayaqüstə dayandığını
görüb niyə işləmədiyini soruşdum. O, daha işləməmək qərarına gəldiyini dedi.
- Nə? Necə?! – qışqırdım. – Heç nə yazmayacaqsan?

- Heç nə.

- Səbəbi nədi?

- Səbəbi özünüz görmürsünüz – o, etinasızlıqla cavab verdi.

Bundan sonra ona diqqətlə baxdım, gözləri bulanıqlaşmış sanki şüşə ilə örtülmüşdü.

Pəncərənin zəif işığında görülməmiş ciddi-cəhdlə işləyən Bartlbinin görmə qabiliyyəti
korlanmışdı.

Çox təsirlənmişdim. Təsəlli üçün bir neçə söz dedikdən sonra bir müddət yazmağa fasilə
verməyin ağıllı addım olacağı ilə razılaşdım. Fürsətdən istifadə edib açıq havada
gəzintiyə çıxmağı məsləhət gördüm. Əlbəttə, məsləhətim yenə qulaq ardına vuruldu. Bir
neçə gün ötdü. Kontorda ikimizdən başqa heç kim yox idi. Bəzi məktubları təcili poçtla
göndərmək lazım olduğundan düşündüm ki, başqa bir işi olmayan Bartlbi bu dəfə
tərsliyindən əl çəkib məktubları aparar. Amma o qəti etiraz elədi. İşim çox olsa da, poçta
özüm getməli oldum.
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Günlər ötdü. Bartlbinin gözlərinin sağalıb-sağalmadığını deyə bilmərəm. Mənə elə gəlirdi
ki, sağalıb, lakin gözlərinin vəziyyətini özündən xəbər almağa çalışanda heç bir cavab
vermirdi. Hər halda heç bir iş görmürdü. Nəhayət, soruşmaqdan usanmadığımı görüb
sənədləri köçürməyin daşını birdəfəlik atdığını bildirdi.

- Nə?!- mən qışqırdım. – Tutaq ki, gözlərin sağaldı, əvvəlkindən də yaxşı gördü. Yenə
işləməyəcəksən?

O:

- Daha yazmayacağam - deyib üzünü çevirdi. Əvvəlki kimi kontorumdan heç yana
tərpənmirdi. Nə etməli idim? Heç bir iş görmürdü, niyə kontorda qalmalı idi? Daş olub
boğazımdan asılmışdı, üstəlik boyunbağı kimi təkcə gərəksiz yox, həm də dözülməz
dərəcədə ağır idi. Ona hələ də yazığım gəlirdi. Bartlbiyə görə narahat olduğumu desəm,
yalan söyləmiş olmaram. Bircə dostunun və ya qohumunun adını çəksəydi, dərhal
məktub yazıb bu yazığı hansısa sığınacağa yerləşdirməyi tələb edərdim, amma deyəsən
Bartlbinin bu dünyada heç kimi yox idi. O, Atlantik okeanının ortasında qəzaya uğramış
gəmidən fərqlənmirdi. Hər halda işlə bağlı zərurət qalan bütün fikirlərdən ağır gəlirdi.
Bartlbiyə altı gün içində kontoru şərtsiz-şəksiz tərk etməli olduğunu dedim. Bacardıqca
nəzakətlə xəbərdarlıq elədim ki, bu müddət ərzində özünə yaşamaq üçün başqa yer
axtarsın. Kömək üçün ilk addımı özü atarsa, bu işdə ona kömək etməyə də söz verdim.

- Bartlbi, biz ayrıldıqdan sonra səni çətin vəziyyətdə qoymayacağam. Yadından çıxmasın.
Bu dəqiqədən etibarən altı gün.

Möhlət tamam olduqdan sonra pərdənin arxasına boylandım, və... Bartlbi orada idi.

Pencəyimi düymələdim, özümü ələ alıb yavaşca ona yaxınlaşdım, çiyninə toxundum və
dedim.

- Vaxtdı. Getməlisən. Təəssüflər olsun. Götür bu pulu. Amma getməlisən.
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- Getməməyə üstünlük verərdim – o çevrilib üzümə baxmadan cavab verdi.

- Getməlisən.

Bartlbinin dürüstlüyünə şübhə eləmirdim. O, diqqətsizlikdən yerə saldığım altı penslikləri
və şillinqləri dəfələrlə özümə qaytarmışdı. Odur ki, bundan sonra danışacaqlarım da
təəccüb doğurmamalıdır.

- Bartlbi, - mən dedim. – sənə on iki dollar borcum var. Al bu otuz iki dolları. Qalan
iyirmi dollar da sənindir. Götür. - əsginasları Bartlbiyə uzatdım, lakin o, yerindən
qımıldanmadı. Pulu stolun üstünə, basmanın altına qoydum. Sonra şlyapamı və əsamı
götürüb getdim, qapıya çatanda dönüb sakitcə əlavə elədim: - Sözsüz ki, əşyalarını
topladıqdan sonra qapını kilidləyəcəksən, kontorda səndən başqa heç kim qalmayıb,
zəhmət olmasa, açarı payandazın altına qoy ki, sabah tapa bilim. Səni bir də
görməyəcəyəm. Əlvida. Yeni yaşayış yerinə köçəndən sonra köməyim lazım olsa, mənə
məktub yazmaqdan çəkinmə. Sağ ol, Bartlbi, əlvida.

O heç nə demədi. Xarabalığa çevrilmiş məbədin sonuncu sütunu kimi otağın ortasında
səssiz və tək-tənha qaldı. Fikir içində evə doğru addımlayarkən şöhrətpərəstliyimin səsi
artıq mərhəmətimi susdurmuşdu. Bartlbidən ustalıqla xilas olduğum üçün özümdən çox
razı qalmışdım. Məncə, qərəzsiz düşünən hər kəs özümə yaraşdırdığım “ustaca” sözü ilə
razılaşardı. Bartlbi ilə rəftarımın gözəlliyi sakitliyimi tam qoruyub saxlamağımda idi.
Mən nə hədə-qorxuya əl atmış, nə kobud bir söz işlətmiş, nə ötkəmlik nümayiş etdirmiş,
nə katibimə gözdağı vermiş, nə də otaqda var-gəl eləyə-eləyə, qışqıra-qışqıra ona cırcındırını yığışdırıb getməyi əmr etmişdim. Heç biri. Cılız insanlar kimi qışqırıb – bağırıb
getməyi tələb eləmək əvəzinə, nə üçün getməli olduğunu əsaslandırmağa çalışdım. Mən
Bartlbinin getməli olduğunu əsas götürmüş və onunla söhbətimi də bu faktın üzərində
qurmuşdum. Ustalığımı xatırladıqca özümə valeh olurdum. Əfsus ki, səhər yuxudan
oyananda bu əminliyimdən əsər-əlamət qalmamışdı. İnsan ən çox səhər yuxudan
oyandıqdan dərhal sonra soyuqqanlı və sayıq düşünə bilir. Bartlbi ilə rəftarımı nəzəri
baxımdan hələ də qüsursuz hesab edirdim, lakin əsas bu əməlimin təcrübədə verəcəyi
nəticə idi. Katibin nəyə üstünlük verəcəyi mənim gümanımdan asılı deyildi. Bartlbi üçün
güman və fərziyyələr yox, hal –hazırda nəyə üstünlük verdiyi vacib idi. Səhər
yeməyindən sonra bütün ehtimalları fikrimdə götür-qoy edə-edə şəhərin mərkəzinə tərəf
addımlamağa başladım. Gah bütün cəhdlərimin boşa çıxacağını, Bartlbinin həmişəki kimi
sağ-salamat kontorda olacağını güman edir, gah da pərdənin arxasındakı stulun boş
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olduğundan tərəddüd etmirdim. Brodveylə Kanal küçəsinin kəsişdiyi tinə bir-birləri ilə
qızğın mübahisə edən insanlar toplaşmışdı.

- Mərc gəlirəm ki, qalacaq - onlardan biri dedi.

- Getməyəcək? Razılaşdıq – mən cavab verdim. – Pulu çıxarın.

Özüm də pul çıxarmaq üçün qeyri-ixtiyari əlimi cibimə aparmışdım ki, seçki gününün
yetişdiyini xatırladım. Eşitdiyim sözlərin Bartlbiyə heç bir aidiyyəti yox idi. Söhbət mer
vəzifəsinə namizədlərdən birinin seçilib – seçilməyəcəyindən gedirdi. Başqa heç nə
haqqında düşünə bilmədiyimdən mənə elə gəlmişdi ki, bütün Brodvey həyəcanıma
şərikdir və mənimlə birlikdə eyni sualı götür-qoy edir. Ani dalğınlığım küçənin səsküyündə nəzərə çarpmadığı üçün şükür edib yoluma davam elədim.

Planlaşdırdığım kimi kontora həmişəkindən tez çatdım. Əvvəl dayanıb qulaq asdım.
İçəridən səs gəlmirdi, deyəsən getmişdi. Qapının dəstəyini yoxladım, bağlı idi. Bəli,
sehrli tədbirim nəticə vermişdi. Görünür, doğrudan da gedib. Nədənsə sevinmək əvəzinə
kədərləndim, demək olar, parlaq uğurumdan peşmanlıq keçirirdim. Bartlbinin
payandazın altına qoymalı olduğu açarı axtarmaq üçün aşağı əyildim, dizim təsadüfən
kontorun qapısına çırpıldı, cavabında içəridən səs gəldi:

- Hələ yox, məşğulam. – Bartlbi idi.

Yerimdə donub qaldım. Vaxtilə Virginiyada buludsuz günlərdən birində ildırım
vurduqdan sonra ağzında qəlyan dayandığı yerdə donub qalmış adam kimi bir anlıq
yerimdən tərpənə bilmədim. O, bürkülü bir gündə kimsə toxunub meyitini aşırana qədər
pəncərənin taxtasına söykənmiş vəziyyətdə qalmışdı.

- Getməyib – nəhayət, burnumun altında donquldandım. Yenə də əsrarəngiz katibimin
üzərimdəki qarşısıalınmaz təsirinə tabe olub, yavaşca birinci mərtəbəyə endim və küçəyə
çıxdım. Binanın ətrafında var-gəl edə-edə bu görülməmiş vəziyyətdə nə etməli olduğumu
götür-qoy etdim. Bartlbini zor gücü ilə qova bilməzdim, ona ağır sözlər deməyi özümə
yaraşdırmazdım, polisə müraciət etmək istəmirdim. Digər tərəfdən onun mənim üzərimdə
qazandığı canlı meyit qələbəsindən həzz almağına da göz yuma bilməzdim. Bəs nə etməli
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idim? Hətta heç nə etmək mümkün olmasa da, başqa bir güman məni xilas edə bilərdimi?
Bir müddət əvvəl Bartlbinin gedəcəyini güman elədiyim kimi, indi də onun artıq
kontorda olmadığını təsəvvür edə bilərdim. Beləliklə, tələsik kontora daxil ola, özümü
Bartlbi otaqda deyilmiş kimi apara, qarşımda heç kim yoxmuş kimi düz onun üstünə
yeriyə bilərdim. Belə rəftar mütləq nəticə verəcəkdi. Bartlbi güman prinsipinin təcrübədə
tətbiqinə çətin ki, dözə biləydi. Di gəl ki, bir az ölçüb-biçdikdən sonra bu da mənə
inandırıcı görünmədi. Onunla bir də danışmağı qət elədim.

- Bartlbi, - üzümdə tamamilə ciddi bir ifadə ilə kontora daxil olub dedim – Narazıyam.
Çox narazıyam. Çox incimişəm. Səni alicənab adam hesab edirdim, elə bilirdim, kiçik bir
dilemma anında sənə kiçik bir eyham vurmaq kifayət edər. Görünür, çox yanılmışam.
Niyə pulu götürməmisən? – dünən axşam qoyduğum yerdəcə qalan əsginasları göstərib
səmimiyyətlə soruşdum.

Bartlbi cavab vermirdi.

Cavid Zeynallı
“Katib Bartlbi” haqda

Herman Melvil öz dövründə - yəni XIX əsr Amerika ədəbi mühitində tanınmayan,
sayılıb-seçilməyən yazıçılardan idi. Hətta o qədər ki, 1891-ci ildə öləndə “Nyu-York
Times” qəzeti adını səhv yazmışdı: Henri Menvil... “İletişim” nəşriyyatı Melvilin “Katib
Bartlibi” povestini Borxesin ön sözü ilə nəşr edib: “Yazıçının ölümündən 20 il sonra
Britaniya Ensiklopediyası” ondan uğursuz dəniz əhvalatlarını qələmə alan yazıçı kimi söz
açırdı”. 1851-ci ildə indiki dünyanın ən yaxşı romanlarından hesab olunan, vaxtında heç
kimin diqqətini çəkməyən “Mobi Dik”i çap etdirdi və uğursuz ədəbi taleyi üzündən 33
yaşlı Melvil əməlli-başlı ruh düşkünlüyü yaşadı, nə edəcəyini bilmədi. Bu azmış kimi,
1853-cü ildə nəşriyyatın anbarında yanğın baş verdi, yazıçının kitabları məhv oldu. Əlqərəz, bizim 80-cilər nəslinin təbirincə desək, qəhrəmanımız “naxışı gül açmayan”,
“qədri sonra bilinən” yazıçı tiplərindəndir. Ta ötən əsrin 20-ci illərinə qədər ki, onun
haqqında kitablar yazıldı, əsərləri yenidən nəşr olundu, romanlarına filmlər çəkildi.

Bu kitabı dünyanın üzünə deyilən ən sərt “Yox” nidası hesab edirlər.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
316

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

Ülkər Nəsibbəylinin ingiliscədən dilimizə tərcümə etdiyi “Katib Bartlbi”ni Melvil
uğursuzluq və fəlakətə düçar olduğu illərdə yazılıb. Amerika jurnallarından birində nəşr
etdirdiyi hekayələr bir növ özünə təsəlli vermək, yazıçı kimi formada qalmaq üçün məşq
idi. Və pisi budur ki, Melvilin naşiri bu hekayələrdən sonra yazdığı romanı nəşr
etməkdən imtina etmiş, on doqquz il müddətində 3000 tirajlıq “Mobi Dik” hələ də satılıb
qurtarmamışdı. Kimdir katib Bartlibi? Mürəkkəb, anlaşılmaz, nə istədiyini, niyə
yaşadığını bilməyən, psixologiyası, həyatının ritmi, harmoniyası pozulan insan tipi...
Borxesin sözləri ilə desək, Kafkanın xəbərçisi.

Nyu-Yorkun Voll küçəsində hər kəsin öz işi ilə məşğul olduğu vəkil kontoru. Kontor
sahibindən başqa üç katib hüquq sənədlərinin üzünü köçürür: Hinduşka, Qısqac və
Zəncəfilli Kökə. Və günlərin birində işə qəbul olmaq üçün kontorun qapısı ağzında bir
adam görünür: Bartlbi.

“Bartlbi həyatım boyu görüb-eşitdiyim ən qəribə katib idi. Ondan başqa bütün katiblərin
bioqrafiyasını yerli-yerində kağıza köçürə bilərəm. Məncə, Bartlbinin bioqrafiyasını tam
və dolğun şəkildə aşkara çıxara biləcək heç bir material mövcud deyil. Bu isə ədəbiyyat
üçün misilsiz itkidir. Bartlbi yalnız ilkin mənbələr əsasında araşdırıla bilən nadir
varlıqlardan idi. Belə mənbələr isə demək olar ki, yox dərəcəsindədir”.

Bartlibi öz qəribə xasiyyəti, adamayovuşmaz xarakteri ilə nəinki kontordakılardan, hətta
dörd tərəfdə olan hər kəsdən fərqlənir. Məsələn, əvvəllər hüquqi sənədlərin üzünü
köçürəndən sonra onu əsli ilə tutuşdurmaqdan boyun qaçırırdısa, sonradan ümumiyyətlə,
iş görməkdən imtina edir. Növbəsi çatanda poçta getmir, yaxınlıqdakı mağazadan kökə
almaqdan boyun qaçırır, ona sual verəndə ancaq inkarla danışır: etməməyə üstünlük
verərdim, getməməyə üstünlük verərdim, danışmamağa üstünlük verərdim: “Anlaşılmaz
hərəkətlərinə görə Bartlbini daha diqqətlə müşahidə etməyə başlamışdım. Sən demə, o,
nahara getmirmiş. Daha doğrusu, heç vaxt heç yana getmirmiş. Onun kontorda
olmadığını bir dəfə də görməmişdim. Bartlbi öz küncünün dəyişilməz qarovulçusu idi”.

Kontor sahibi onu işdən çıxarmaq istəsə də, vicdanı yol vermir. Bartlbi günün birində
acından ölə bilərdi. Bəs nə etməli? Artıq o kontorda heç bir işin qulpundan yapışmır, bir
kəlmə söz danışmır, hamının əsəblərini tarıma çəkib. Kontor müdiri onu qovmaq istəyir
ki, canı dincəlsin, getmir. Özü də, təbiətcə sakit və dürüst biridir. Dəfələrlə müdirin
xırda-xuruş pullarını künc-bucaqdan tapıb stolunun üstünə qoyub, təzə gələndə maşın
kimi işləyirdi, səhərəcən yerindən tərpənmədən tapşırılan işin öhdəsindən qüsursuz
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gəlirdi. Vəkil çıxış yolu kimi kontoru başqa yerə köçürür. Mənzilin yeni sahibləri də
Bartlbi ilə bacara bilmirlər, onu qovurlar. Bartlbi bina bloklarının ağzında yatır, yenə heç
kimlə dinib-danışmır. Vəkilin ürəyi dözmür, köhnə işçisini axtarıb tapır. Əsərin bu
səhnəsi həyatda özünə yer tapa bilməyən, psixologiyası pozulmuş insan tipinin
xarakterini açmaqdan ötrü ustalıqla işlənib. Bartlbiyə yaxın iş təklif olunsa da, hər
birindən müxtəlif bəhanə ilə boyun qaçırır. Birində təmiz hava yoxdur, o biri iş
başqasının yerinə əziyyət çəkməkdir, digəri maraqsızdır...

Barlbi hansı binanın blokunun ağzında gecələyirsə, kirayənişinlər həmin binadan uzaq
gəzirlər, adamlar xuliqanların hücumundan qorxurlar. Və nəhayət polis onu həbs edir.
Həbsxanada yenə eyni vəziyyət: aşpaz da, gözətçi də, dustaqlar da bu sakit, təmiz,
ziyansız adamdan baş aça bilmirlər. Və nəhayət, günlərin birində onun meyiti tapılır...

Bartlbinin xarakterindəki qəribəlikləri, ruhi pozğunluqları saymaqla qurtarmaz. Və
qorxuram, bu yazı əsəri danışıb qurtarmaq kimi anlaşılsın. Qətiyyən! Kitabı oxuyanda
onlarla yerdə şrifti qaraltdım, həmin hissələrə bir də qayıtdım. Yəqin Melvilin
qəhrəmanının hansı səbəb üzündən bu hala düşməyi sizi də maraqlandırdı. Gəlin, bunu
mən yox, Melvil özü danışsın. Oxumaq ümidilə...
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Ameli Notomb
Heyrət və qorxu
Roman
Tərcümə edəni: İlqar Fəhmi

Ясяр 1999-ъу илдя Франса Академийасынын «Ян йахшы роман» mükafatının Гранприсиня лайиг эюрцлцб.

Ъянаб Ханеда ъянаб Омотинин ряиси, о, юз нювбясиндя ъянаб Саитинин, ъянаб Саити
ися ханым Моринин ряиси иди. Мян ися щямин ханым Моринин рящбярлийи алтында
чалышмалыйдым. Щейиф ки мян юзцм киминся ряиси дейилдим, йяни мяндян ашаьы щеч ким
йох иди.
Буну башга ъцр дя ифадя етмяк олар. Мян ханым Морийя, о, ъянаб Саитойа, вя с. вя и.
Ясас мясяля ися ондайды ки йухарыдан ашаьы эюндярилян тапшыпыглар адятян бу
иерархийанын мцяййян пиллялярини садяъя адлайырды.
Беляликля, мян тязя ишя дцзялдийим «Йумимото» компанийасында демяк олар ки
щамыйа табе идим, йяни щамыдан ашаьыйдым.
1995-ъи илин 8 йанварында мяни удмуш лифт «Йумимото» компанийасынын ян йухары
мяртябясиндя мяни дящлизя тцпцрдц. Дящлизин лап сонундакы пянъяря тяййаряч
иллуминатору кими мяни ъялб етди. Пянъярядян Токионун щятта еля уъгар йерляри
эюрцнцрдц ки мян щеч вахт ораларда олмамышдым вя чох эцман ки щеч вахт
олмайаъагдым.
Гябул отаьындакылары юз эялишимдян хябярдар етмяйи унутмушдум, сюзцн дцзц
щямин ан мян пянъярянини архасындакы ъазибядар бошлугдан башга щеч ня барядя
дцшцнмцрдцм.
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Архамда ешидилян хырылтылы бир сяс мяним адымы тяляффцхз етди вя мян гейри ихтийари
эери дюндцм. Арыг, балаъабойлу вя ейбяъяр бир киши зяннля мяня бахырды.
-Нийя эялишиниз барядя инзибатчыйа мялумат вермямисиниз?
Мян ня ъаваб веряъяйими мцяййян етмяйя маъал тапмадыьым цчцн щялялик сусдум.
Сонра азаъыг бцзцшдцм, анладым ки «Йумимото» компанийасындакы биринъи иш
эцнцмцн илк он дягигясиндяъя артыг юзцм щаггында мянфи ряй йаратмаьа наил
олмушам. Тяяссцф.
Арыг ъянаб юзцнц тягдим етди « Ъянаб Саито»
О мяни гойун кими габаьына салыб сонсуз сайда офислярдян кечиряряк ишчиляря тягдим
етмяйя башлады вя тябии ки бир бирини явяз етдикъя мян онларын адларыны унудурдум.
Нящайят биз йекяпяр, бир гядяр йорьун эюрцнян, бир сюзля ясл витсе-президентляря
уйьун эюркями олан ъянаб Омотинин кабинетиня йетишдик.
Сонра ъянаб Саито мяня даща бир гапыны эюстяриб тянтяняли сурятдя билдирди ки бунун
архасында компанийанын президенти ъянаб Ханеданын кабинети йерляшир. Тябии ки
онунла эюрцшмяйи мян щеч аьлыфма да эятирмямялийдим.
Ян сонда о мяни тягрибян гырх няфяр ишчинин яйляшдийи чох бюйцк бир отаьа эятириб
мяня эяляъяк иш столуму эюстярди. Гаршымдакы бош стол ися мяним ишимя билаваситя
рящбярлик едяъяк ханым Моринин йери иди. О, дейясян щансыса иъласдайды вя йалныз
нащардан сонра гайыдаъагды.
Ъянаб Саито мяни тялясик о бири ишчиляря дя тягдим едяндян сонра чятинликляри дяф
етмяйфя щазыр олуб-олмаыьымы сорушду. Мялум мясялядир ки мяним «йох» демяйя
ихтийарым йох иди.
-Ялбяття ки щазырам.-ъаваб вердим. Бу , мяним компанийанын диварлары арасында
сюйлядийим илк сюз иди. Бу вахта гядяр мян йалныз башымы тярпятмякля кифайятлянирдим.
Мяним дяф едяъяйим илк чятинлик ися щансыса танымадыьым ъянаб адам Ъонса инэилисъя
мяктуб йазараг ъянаб Саитонун, онун эялян базар голф ойнамаг тяклифини гябул
етдийини билдирмякдян ибарят иди.
-Ъянаб Адам Ъонсон кимдир?-мян ахмаглыг едиб сорушдум.
Мяним ряисим цмидсизъясиня ащ чякся дя ъаваб вермяди.
Тапшырыг мяня чох асан эюрцндц, яйляшиб чох сямими бир мяктуб йаздым: Ъянаб
саито ъянаб Адам Ъонсонла эялян базар голф лйнамаг имканы ялдя етдийиня эюря
юзцнц хюшбяхт щесаб едир вя цмидвардыр ки бу достлуг ябяди давам едяъяк.
Мяним йаздыьым мяктубу охуйан шеф щягарятля ичини чякяряк каьызы ъырыб зибил
йешийиня атды вя деди:
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-Тязядян йазын.
Йенидян столумун башына гайыдыб дцшцндцм ки йягин мяктубда лцтфкарлыг вя
нявазишин дяряъяси щяддиндян артыг олуб вя отуруб бу дяфя чох гуру, рясми мяктуб
йаздым: Ъянаб Саито ъянаб Ъонсонун тяклифини гябул едир вя эялян базар голф-клуба
тяшриф буйураъаг.
Ряисим бу мяктубу да охуйандан сонра ясябиликля ъырыб зибил гутусуна туллады вя
щяминки сюзц тякрар етди.
-Тязядян йазын.
Мяктубда щансы сящвя йол вердийими сонрушмаг истясям дя анладым ки ряисим беля
суаллары хошламыр. Беля мялум олурду ки бу намялум ъянаб Ъонсона щансы формада
мцраъият етмяйин йолуну мян юзцм дцшцнцб тапмалыйам.
Бу голф ойунчусуна эюндяриляъяк мяктубу тяртиб етмяйя бир нечя саат вахтым эетди.
ъянаб Саито щяр дяфя каьызы ъырыб атараг форматы дяйишмяйян ащлар чякмякля мяним
ишимя гярибя бир ащянэ верирди. Мян мяктуб цчцн щяр дяфя йени цслублар иъад етмяйя
мяъбур идим.
Мараглы яйлянъяйди. Мясяолчцн мян он бешинъими, он алтынъымы мяктубу беля тяртиб
етмишдим. « яэяр ъянаб Ъонсон фел олмаьа разылыг верярся эялян базар мцряккяб
эцмляйя дюнян голф мейданында ъянаб Саито онун исими рорлуну ойнамаьы юз
граматикасына шяряф щесаб едяъяк. Ал эялди. Имза : Аристотел»
Ишимдян тязяъя ляззят алмаьа башлайырдым ки артыг нючянъи мяктубу ъыран ъянаб саити
ханым Миоринин гайытдыьыны елан етди.
-Нащардан сонра онунла ишляйяъяксиниз, щяляликся мяня гящвя эятирин.
Артыг саат 14.00 олса да епистолйар гаммалар мяни аьушуна еля алмышды ки щеч нащар
етмяк фикриня дя дцшмядим.
Гящвя финъаныны ъянаю Саитонун столунун цстцня гойцб отаьымыза дюняндя гаршымда
эюй соьан кими арыг, узун бир гадын эюрдцм.
Мян инди дя ханым Морини хатырдайанды эюзцмцн юнцня инсан бюйда эюй соьан
эялир. Ейни заманда эюй соьан эюряндя щямишя морини дцшцнцрям.
-Ханым Мори?
-Адымла да чаьыра билярсиниз, -ялини мяня узатды- Фубуки.
Диггятля ону эюздян кечиртмяйя башладыьыма эюря ня данышдыьыны демяк олар ки
ешитмирдим. Мори щцндцр бойлу, ъазибядар, пластик бир гадын иди. Бир метр сяксян
сантиметрлик бойу она орта йапон кишиляриня бир нюв йухарыдан ашаьы бахмаг имканы
верирди. Лакин мяни ян чох валещ едян онун цзцнцн ъизэиляри иди.
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О данышдыгъа мян щейранлыгла онун йумшаг интеллектуал сясини динляйирдим. О
мцхтялиф говлуглары мяня эюстярир, ишин хцсусиййятлярини баша салыр вя дейяфсян щисс
етмирди ки сясиня , эюрцнцшцня валещ олдуьум цчцн ня дедийини демяк олар ки
ешитмирям.
Нящайфят о мяня столумун цстцня гойулмуш каьызлары эюздян кечиртмяйими тювсиййя
едяряк юз столу архасына яйляшди. Мян дя отуруб каьызлара бахдым, бунлармцхтялиф
регламентляр вя ъядвялляр иди. Мяним ики метрлийимдя отурмуш фубукини эюздян
кечирьтдикъя щяйяъаным ьир аз да артырды. Башыны ашаьы дикиб диггятля каьызлары
охудуьу цчцн мяним она бахдыьымдан хябярсиз иди.
О, дцнйада бялкя дя ян эюзял буруна маликийди. Бу, сырф йапонлара мяхсус инъя
бурну йаддан чыхартмаг щеч ъцр мцмкцн олмазды. Бахмайараг ки йапонларын щеч
дя щамысы беля эюзял буруна малик дейилди, амма онун сащиби йалныз йапон ола
билярди. Йяни щарада беля бурун эюзя дяйсяйди сюзсцз ки онун дашыйыъысы йалныз йапон
ола билярди. Ону да гейд едим ки яэяр клеопатра бу ъцр буруна малие олсайды
планетимизин ъоьрафийасы ъидди дяйишикликляря мяруз галарды.

ххх

Ахшама йахын баша дцшдцм ки мяним йапон компаний1асына ишя эютцрцлмяйимя
сябяб олан билэиляримин щяля щеч бириндян истифадя етмямишям, буна лцзум олмайыб
амма юзцмц онунла сакитляшдирирдим ки ясас арзум йапон компанийасында ишя
дцзялмяк олуб ки буна да наил олмушам.
Илк иш эцнцм мяня чох мараглы эюрцнмцшдц вя сонра анладым ки мараглылыг щяля
узун мцддят давам едяъяк.
Лакин бу тяшкилатда щансы функсийалары йериня йетиряъяйим мяним цчцн щяля дя
гаранлыг галмышды. Дейясян мяним бу компанийада мювъудлуьумдан ъянаб Саито
йаман гыъыгланырды, лакин бу , мяни наращат етмирди. Мян санки щямкарым Фубуки
Моринин ъазибясиня дцшмцшдцм вя онунла йахын достлуг наминя сутканын щятта 24
саатывны да бу ъансыхы компанийанын диврлары арасынгда отурмаьа щазыр идим.
Онун аь-тутгун сифяти мяшщур йазычы Танидзакинин тясвир етдийи йапон эюзяллик
идеалына там уйьун эялирди. Фубуки санки йапон эюзяллийинин тяъъяссцмц иди, йалныз
щцндцр бойу бу нормалардан бир аз кянара чыхырды. Силуетинин ъизэиляри ону, бцтцн
дцнйа цзяриндя щюкмранлыг етмяк цчцн хялг олунмуш «Гядим йапон гярянфили»няидеал йапон гадынынын символуна бянзядирди.
«Йумимото» дцнйанын ян бюйцк компанийаларындан бирийди, ъянаб Ханеда ися бу
компанийанын импорт-експорт шюбясиня рящбярлик едирди, бир сюзля дцнйада мцмкцн
олан щяр шейи алыб-сатмагла мяшьул иди.
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«Йумимото»нун каталогу Преверин шерляринин титаник бир версийасыйды: финландийа
емалындан тутмуш сингапур содасына гядяр щяр шей бу каталогда йер алмышды. Бцтцн
дцнйаны сармыш щюрмцчяк торуна бянзяйирди бу компанийа.
Йукимотонун щесабында олан пуллар инсан фантазийасыны гат гат цстяляйирди. Щансыса
рягямин йанында дцзцлмцш бир нечя сыфырдан башлайан мябляьляр эетдикъя артараг
рягямляр, сайлар дцнйасындан чыхыр, абстракт бир инъясянят сферасына дахил олурду.
Мянимчцн мараглыйды ки бу компанийанын рящбярляри арасында йцз милйон йеналыг
удуша севинян, йахуд ондан да артыг иткидян кядярлянян бир индивидиум вар, йа йох.
Мяня еля эялирди ки йохдур. Йумимотонун ишчиляри дя сыфырлара бянзяйирдиляр, йяни
йалныз киминся архасында дураркян мцяййян мащиййят кясб етмяйя гадир идиляр.
Ялбяття ки мяндян башга. Мян щяля сыфырдан да ашаьы идим.
Эцнляр кечся дя мян щяля дя компанийайа щеч бир хейир веря билмямишдим, даща
доьрусу буна имкан йаратмамышдылар. Лакин бу щал мяни гятийян ясябляшдирмирди.
Санки мяним варлыьымы щамы унутмушду вя бюунун да цстцнлцкляри йох дейилди. Юз
столумун архасында яйляшяряк бцтцн эцнц Фубукинин мяня вердийи сянядляри
вяряглямякля мяшьул идим. Бцтцн бу сянядляр дящшятли дяряъядя марагсыз иди, йалныз
бириндян башга. Бу сяняддя компанийанын бцтцн ишчиляринин ад-фамилйалары вя гыса
автобиографийалары йазылмышды.
Юзц юзлцйцндя бу мялуматлар мянимчцн щеч бир ящямиййят кясб етмирди, лакин аъ
инсан цчцн чюряк гырынтылары да чох гиймятлидир: бейнимин щярякятсиз галараг бир нюв
пящриз сахладыьы бир вахтда бу сяняд мянимчцн яйлянъяли, мараглы журналлар гядяр
лазымлы эюрцнцрдц. Дцзцня галса ися бу , мяня верилянлярин ичиндя анладыьым йеэаня
сяняд иди.
Няся бир ишля мяшьул олдуьуму эюстярмяк цчцн мян бцтцн сийащыны язбярлямяк
гярарына эялдим. Бурада йцздян чох адамын ады варды вя онларын чоху аиляли олмасы
мяним ишими бир гядяр дя аьырлашдырырды.
Мян сийащыдакы адлары бир бир охуйур сонра башымы галдырыб юз юзцмя тякрар едирдим
ки йадымда галсын вя щяр дяфя башымы галдыранда гаршымда Фубукини эюрцрдцм.

ххх

Ъянаб Саито даща ъянаб Ъонсона мяктуб йазмаьы хащиш етмирди, цмумиййятля даща
мяня мяктуб йаздырмырды. Даща дягиг десяк о, эцн ярзиндя гящвя эятирмякдян
башга мяндян щеч ня тяляб етмирди.
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Йапон фирмасында ишя башлайан щзяр кяс «Осйакуми»- чай дяскащынын инъяликлярини
юйрянмякдян башлайыр. Юз нювбямдя мян бу ишя лап ъидди йанашырдым, сцнки
цмумиййятля бу мяним йеэаня мяшьулийятим иди.
Чох гыса бир мцддятдя мян ясас коллегаларымын бунунла баьтлы бцтцн вярдишлярини
юйряндим. Ъянаб Саитойа саат сяккиз отузда бир финъан гара гящвя, ъянаб Унадзийя
саат онгда йанында ики дилим шякяр олан сцдлц гящвя, ъянаб Мидзунойа щяр саатда
бир стякан кока-кола, ъянаб Окадайа саат он йеддидя сцдля гарышдырылмыш инэилис чайы,
Фубукийя ися саат доггузда йашыл чай, саат он икидя тцнд гящвя, саат цчдя йеня йашыл
чай вянящайят саат алтыда бир финъан йеня дя бир финъан тцнд гящвя. Щяр дяфя Фубуки
ъазибядар бир нявазишля мяня миннятдарлыг едирди.
Бу кичик вязифя яслиндя мяним башыма эяляъяк бядбяхтликлярин башланьыъына старт
вермиш олду.бир эцн сящяр тездян ъянаб Саито мяня елан етди ки щямкар бир фирманын
рящбярляри тяшриф буйураъаг вя мян он ики няфярлик гящвя дясэащы щазырламалыйам.
Эцнорта мян ялимдя бюйцк паднос ъянаб Оматинин кабинетиня дахил олдум вя
ющдямя дцшян иши чох нцмуняви бир шякилдя йериня йетирдим: щяр финъаны нювбяти
гонаьа тягдлим едяндя бир нечя кялмя хлш сюздемяйи дя унутмурдум. Яэяр «
Осйакуми» цзря орден мювъуд олсайды , шцбщясиз ки щямин эцн мян ону алмаьа ян
реал намизядж олардым.
Бир нечя саатдан сонра гонаглар эетдиляр вя чох чякмяди ки ъянаб Омотинин гязябли
щайгыртысы ешидилди.
-Саито-сан…
Ъянаб Саито бир анда щяйяъандан аьарараг ъялд витсе-президентин кащасына ъумду.
Диварын архасында йекяпяр Омотинин баьыртысы ешидился дя ня дедийини дягиг анламаг
олмурду, лакин сясинин тонундан билинирди ки йахшы ящвалда дейил.
Бир аздан сифяти яйилмишСаито отагдан чыхды. Мян дцшцндцм ки онун, Омотинин цчдя
бири гядяр олан бядяни бу бир нечя дягигядя ким билир ялавя ня гядяр дя итириб вя
ахмаглыг да олса демялийям ки бу ан она йазыьым эялди.
О гязябли бир жестля мяни йанына чаьырды. Кабинетиня дахил олуб гапыны юртян кими
саити ясябдян кякяляйяряк данышмаьа башлады.
-Сиз щямкар фирманын нцмайяндялярини чох пис вязиййятдя гоймусунуз. Юзцнцзц еля
апармысыныз ки эуйа йапон дилини тямиз билирсиниз.
-Ахы мян щягигятян дя йапон дилиндя сярбяст данышырам .
-Сусун , сизин давранышыныз ъянаб Омотини ямялли башлы гязябляндириб. Ахы дост
фирманын нцмайяндяляри йапон дилини билян авропалы гадынын йанында юзлярини неъя
сярбяст щисс едя билярдиляр? Хябярдар едирям, бу андан етибарян сиз йапон дилини
билмирсиниз.
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Мян тяяъъцбля она бахдым
-Неъя йяни билмирям ..
-сиз йапон дилини билмирсиниз. Бурада айдын олмайан ня вар ки ?
-ахы Йумимото фирмасы мяни мящз йапон дилини тямиз билдийимя эюря ишя эютцрцб.
-Дяхли йохдур, сизя ямр едирям ки бундан сонра йапон дилиндя биръя кялмя дя
анламайасыныз.
-бу мцмкцн олан шей дейил ахы. Беля ямря неъя табе олмаг олар?
-табе олмаг щямишя мумкцндцр. Авропалы шцуру буну вахтында дярк етсяйди чох
йахшы оларды.
-бялкя дя йапон шцуру билдийи щансыса дили унутмаьа юзцнц мяъбур етмяйя гадирдир,
амма гярбли бейни буну баъармаз.
Нядянся бу бящаня ъянаб Саитийя гярибя эялмяди
-щяр щалда буна ъящд етсяеиз пис олмаз. Щяр щалда юзцнцзц еля эюсмтярин ки эуйа
ямря табе олмусунуз.
О гуру вя кяскин тонда сюзцнц битирди .
Чох эюман ки мян юз кабинетимизя счох щяйяъалы бир эюркямдя дюнмцшдцм, чцнки
юз столумун архасына яйляшяндя илк дяфя олараг Фубукинин мяня щямишякиндян фярглти
олараг рящмли, нявазишкар бир тярздя бахдыьыны эюрдцм. Мян рущян язэин бир щалда
бундан сонра ня етмяк барядя дцшцнмяйя башладым.
Ян мянтиги эюрцнян чыхыш йолу фирмадан эетмяк иди. Лакин мяним буна ъясарятим
чатмазды. Яслиндя авропалыларын дцшцнъясиня эюря бурада гейри ади щеч ня йох иди.
Лакин йапон юлчцляриня эюря бу, инсанын юз сифятини итирмясиня бярабяр бир аддам
оларды. Мян компанийада щяля бир ай иди ки ишляйирдим , амма контракт иллик
баьланмышды вя беля гыса бир мцддятдян сонра гачыб эетсяйдим щям онларын, щям дя
юз нязяримдя адымы ябяди олараг лякялямиш олардым. Бундан ялавя Йумимото
фирмасына ишя дцзялмяк цчцн дя хейли язиййятляр чякмишдим вя бу язиййятляри щечя
вермяк истямирдим : токионун инзибати лексиконуну юйрянмишдим, чохсайлы тестлярдян
кечмишдим. Дцздц, мяним иддиаларым щяля бейналхалг тиъарятин явязолунмаз эенералы
олмаг дяряъясиня гядяр артмамышды, лакин хатирямдя галан хюшбяхт ушаглыг
дюврцндян бяри гаршысында баш яйдийим бир юлкядя йашайыб ишлямяйи щямишя
арзуламышдым.
Бир сюзля галмаьы гярара алдым.
Лакин бунун цчцн ъянаб Саитонун ямрини йериня йетирмякчцн бир васитя
тапмалыйдым. Ян яввял щансыса амнезийа яламятлярини ахтарыб тапмагчцн юз
бейнимин ичиндя кяшфиййат апардым: Эюрясян бу нейрорн галанын гаранлыг маьаралары
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вармы? Яфсус, гала зяиф вя эцълц ъящятляря, гцлляляря, гала диварына, силащ анбарына
малик олса да йаддашыма щопмуш бир дили дяфн етмяк, йахуд мцвяггяти эизлятмяк
цчцн гаранлыг бир йер тапа билмядим.
Яэяр йапон дилини унуда билмирямся ,эюрясян ону билдийими усталыгла эюзлятмяк
мцмкцн олаъагмы? Щесаб едяк ки щяр бир дил сых бир мешядир. Эюрясян инэилис
фысдыгларынын, франсыз палыдларынын, йунан зейтунларынын архасында мющтяшям йапон
криптомерийаларыны эизлятмяйин ющдясиндян эяляъяйямми?

ххх

Фубукинин фамилйасы «Мори» йапон дилиндя мешя сюзцнцн синоними иди. Бялкя еля
буна эюря мешя барядя дцшцняркян эюзлярими эениш ачарагюзцмц итирмиш щалда она
бахырдым? О да юз нювбясиндя суал долу бахышларыны мяня зиллямишди.
Нящайят айаьа галхыб мяня ардыйъа эялмяйи ишаря етди. Мятбяхя чатан кими тагятсиз
щалда юзцмц стола йыхдым.
-О сизя ня дедя?- Фубуки сорушду.
Мян цряйими ачдым, сясим титряйирди, аьламагдан юзцмц эюъля сахлайырдым.
-Саитойа нифрят едирям. О, ахмаьын , йарамазын биридир.
Фубуки йцнэцлъя эцлцмсцндц.
-Йох, сиз йанылырсыныз.
Ялбяття , сиз мещрибан инсансыныз, башгаларындакы гязяби эюрмцрсцнцз. Ахы беля
ахмаг сярянъам вермяк цчцн эяряк аьылдан кям оласан. Мян тямиз билдийим дили бир
анда неъя унуда билярям.
-сакит олун, бу ямри ъянаб омотинин юзц вермишди, Саити садяъя ону сизя чатдырыб.
Башга неъя щярякят едя билярди ки ?
-Онда еля ъянаб Омоти дя …
-О бир гядяр гаранлыг адамдыр - Фубуки сюзцмц кясди.- ахы сиз ня истяйирсиниз, о витсепрезидентдир, гязябляниб- дейиб, даща сизин башынызы сыьалламайаъагды ки ?
-Мян бу щадися барядя компанийанын президенти ъянаб Ханеда иля дя даныша
билярям. Бяс эюрясян о неъя адамдыр?
-Ъянаб Ханеда чох эюзял инсандыр. Чох аьыллы вя сямимидир. Амма сизин онун йанына
эетмяйиниз барядя щеч сющбят ола билмяз.
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Билирдим ки о, щаглыдыр. Ахарын йухарысына доьру щярякят едяркян щятта биръя иерархик
ешалону да адламаг гадаьан олунмушду. Мян йалныз юз билаваситя ряисим олан
ханым Фубуки Морийя мцраъият едя билярдим.
-сиз мяним йеэаня цмидимсиниз, Фубуки. Дцздцр , билирям ки мянимчцн чох аз шей
едя билоярсиниз, амма бу ъцр сямими шякилдя йанашмаьыныз, инанырсыз ки мяня ня
гядяр кюмяк едир.
О эцлцмсцндц.
Мян сорушдум ки онун адынын идеограмасы неъядир. О, ъибиндян визит картыны чыхарыб
мяня узатды. Бахан кими севинъяк бир сясля дилляндим.
-Гар човьуну. Демяли Фубуки гар човьуну демякдир. Чох эюзял аддыр.
-Мян човьун заманы дцнйайа эялмишям. Она эюря дя адымы беля гойублар.
Мян Йумимотонун ишчиляринин сийащысыны хатырладым. « Мори Фубуки. 1966-ъи илдя
Кансай яйалятинин Нара шящяриндя анадан олуб…» Демяли о гышын ювладыдыр. Мян
биръя анлыг бу мющтяшям шящярин башынын цстцнц алмыш гар човьунуну тясяввцр етдим
вя бу гызын сямави эюзяллийин йердяки эюзялликляря щцъум етдийи бир вахта дцнйайа
эялмяси мяня чох тябии эюрцндц.
Биз бири биримизя юз ушаглыг хатиряляримизи данышмаьа башладыг, мян дя беш йашына
гядяр Нарадан бир о гядяр дя узаг олмайан Сйукугава гясябясиндя йашамышдым.
Сонра ися валидейнлярим эери, авропайа гайытмышдылар. Ушаьлыьымын кечдийи о яфсаняви
йерляри хатырладыгъа гейри ихтийари эюзлярим йашарырды.
-Ня йахшы ки биз щяр икимиз Кансай ювладларыйыг. Мянъя кющня Йапонийанын цряйи
мящз орада дюйцнцр.
Еля мяним цряйим дя бу мямлякяти беш йашындайкын тярк етдийим мцддятдян бяри
йенидян бура гайытмаг ешгийля щямишя чырпыныб. Чцнки Йапонийаны мян икинъи вятним
щесаб едирдим.
Биз юз иш столумузун башына гайыдандан сонра да мян щяля узун мцддят ня етмяк
барядя дцшцндцм. Амма биръя ону дягиг билирдим ки Фубуки иля щямкар олмаг
мянимчцн щямин анда ян бюйцк хюшбяхтлик иди.

ххх

Мян эяряк юзцмц ня иляся мяшьул эюстярмякля бярабяр ятрафдакыларын ня данышдыьыны
анладыьымы гятиййян щисс етдирмямялийдим. Буна эюря дя рящбярлийя чай, йахуб
гящвя дашыйаркян биръя кялмя дя данышмрдым, ишчилярин тяшяккцрляриня ися йалныз
башымы йеллятмякля ъаваб верирдим. Щямкарларымын щеч бири мяня верилян
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тялиматлардан хябярсиз идиляр вя яжяб ярканлы аь «гейша»нын бирдян биря кобуд
«йанки»йя чеврилмяси онлара чох гярибя эялирди.
Яфсуслар олсун ки осйакуми, йяни чай дястэащы бир о гядяр дя вахтымы алмырды вя мян
эцнцн чох щиссясини йеня дя бекар галырдым. Бир мцддят дцшцняндян сонра гярара
эялдим ки фирмайа эялян почту пайламагла мяшьул олум.
Бунун цчцн аь, дямир арабаъыгла офисин чохсайлы отагларыны эязяряк эялян мяктублары,
гязет-журналлары сащибляриня чатдырмалыйдым. Бу иш мяним цряйимя йатырды вя ъянаб
Саити узагда оланда мян йпон дилини билдийими эизлятмяйя щеч ещтийаъ да
дуймурдум. Йалныз бу вахт анладым ки «Йумимото»нун ишчиляринин
афтобиографийасыны язбярлямяйим ябяс дейилмиш, мян ян хырда вязифядя чалышан ишчиляри
таныиагла бярабяр йери эяляндя онларын , йахуд арвад ушагларынын ад эцнлярини дя
тябрик етмяйи дя унутмурдум ки бу да щамынын хошуна эялирди.
Мясялчцн тябяссцмля баш яйиб дейирдим:
Буйурун ъянаб Сиране, бу сизин гязетлярдир. Сизин балаъа Йосиронун ад эцнцнц тябрик
едирям, ахы бу эцн онун цч йашы тамам олур.
Щяр дяфя онларын тяяъъцблц нязярлярини сейр етмякдян щязз алырдым.
Бу иш мяним вахтымы бцтцнлцкля алырды, чцнки щяр эцн бинанын ики мяртябясини туктан
ири офисин бцтцн отагларыны эязмяли олурдум. Тябии ки арабаъыьы пиллякянля галдыра
билмяздим щяр дяфя мяртябяни галхыб дцшяндя лифтдян истифадя етмяли олурдум. Лифтин
гапысы ися мяним севдийим щямин йекя пянъярянин йанындайды вя щяр дяфя лифт
эюзляйяркям мян севдийим «Бошлуьа тулланыш» ойунуну ойнайырдым. Йяни башымы
шцшяйя сюйкядиб хяйалян юзцмц ашаьы атырдым. Шящяр мяндян чох чохашаьыда
олдуьундан мян йеря чырпылана гядяр хейли мараглы шейляр эюрмяйя маъал тапырдым.
Ахыры ки мян щяйатда з йерими тапмышдым. Бейним бу мцряккяб олмайан, хейирли ишля
мяшьул оланда санки чичякляйирди вя щямин эцнляр мяня еля эялирди ки бцтцн юмрцм
бойу почт дашымагла вя хяйалян пянъярядян атылмагля мяшьул олсам да бундан
йорулмарам, безмярям.

ххх

Беш эцндян сонра ъянаб Саито йеня мяни юз кабинетиня чаьырды вя мющкям данлады.
Мяня билдирилди ки иъазясиз тяшяббцсля чыхыш етмяк чох бюйцк ъинайятдир. Мян щансыса
ишля мяшьул олмамышдан яввял билаваситя ряисимдян иъазя алмалыйдым.Ян писи ися о иди
ки демя щямин эцнляр фирманын эцнортадан сонра ишя эялян почталйону ясяб
сарсынтысына дцшцбмцш, чцнки еля эцман едиб ки ону ишдян говмаг истяйиирляр.
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-Башгасынын ишини иъазясиз ялиндян алмаг йахшы иш дейил,- ъянаб Саито щаглы олараг гейд
етди.
Парлаг эяляъяк вяд едян беля эюзял карйеранын гяфилдян ифласа уьрамасы мяни чох
тяяссцфляндирди. Беляликля мян йеня дя фяалиййятдян кянар галдым. Мяня щяля щеч бир иш
тапшырылмырды.
Бир ики эцн бекар эяздикдян сонра мяним аьлыма йени бир шей эялди. Фикир вериб
эюрдцм ки офисин чохсайлы отагларынды хейли дивар тягвимляри олса да щеч вахт дягиг
тарихи эюстярмирляр, эащ гырмызы пластмасс квадраты лазыми тарихин цстцня чякмяйи, эащ
да айын вярягини чевирмяйи унудурдулар…
Бу дяфя иъазя алмаьы унутмадым.
-Тягвимлярля мяшьул олмаьа иъазя верирсинизми, ъянаб саито,
О ещтийатсызлыг едиб «щя» ъавабы верди вя мяня еля эялди ки нящайят юзцмя фяалиййят
нювц тапмышам.
Щямин эцндян башлайараг щяр эцн сящяр ишя эялян кими бир-бир отаглары эязиб ишчилярля
саламлашараг тягвимляри гайдасына салырдым. Юз вязифямя щятта ад да дцшцнмцшдцм:
«Тягвим нязарятчиси»
Вахт кечдикъя «Йумимото»нун ишчиляри мяним маневрляримя юйряширдиляр. Бу ,
дейясян онлары шянляндирирди.
Мяндян сорушурдулар.
-Ишляриниз неъядир? Бу аьыр иш сизи йормур ки?
Мян тябяссцмля ъаваб верирдим:
-Бу дюзцлмяздир, мян щяр эцн витаминляр гябул едирям.
Бу фяалиййят дя мяним цряйимя йатырды. Щейиф ки бу иш чох аз вахт апарырды, лакин
мян йеня лифтдян истифадя едирдим вя тябии ки «Бошлуьа тулланыш» ойуну да давам
едирди. Щям дя публиканы яйляндирирдим.
Кулминасийа февралын мартла явяз олундуьу заман баш верди. Мян садяъя гырмызы
квадратын йерини дяйишмяли дейилдим, артыг ютян айын вярягини ъырыб атмалыйдым.
Ишчиляр мяни идманчы гаршылайан тяк галшылайырдылар. Цзцмя дюйцшкян ифадя вериб
цстцндя Фудзи даьынын фотосу йерляшдирилмиш феврал айынын вяряглярини рящмсиз бир
самурай ядасыйла мящв етмяйя башладым. Щяр бир февралын ишини битиряндян сонра ися
тамашачыларын «Банзай» сядалары алтында гялябя чалмыш сяркярдя гцруру иля дюйцш
мейданыны тярк едирдим.
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Мяним гялябямин сядалары нящайят ки ъянаб Саитонун гулаьына чатды. Мян щансыса
намялум бир инстинктля йеня данланаъаьымы щисс едирдим, юзцмя щагг газандырмаг
цчцн ялимдя ясасым варды.
-Сиз тягвимлярля мяшьул олмаьа мяня иъазя вермишдиниз.- кабинетиня дахил олан кими
она аьзыны ачмаьа имкан вермяйиб дедим.
-Щя, иъазя вермишям. Амма ишинизи сакит бир тярздя эюрцн, ишчиляри йайындырырсыныз.
Данышыьында гязябдян ясяр яламят олмаса да даим она хас олан йцнэцл наразылыь
ачыг айдын щисс олунурду. Дцзц мян даща сярт тянбещ эюзляйирдим.
Бир гядяр дцшцнян Ъянаб Саито нящайят ки диллянди.
-Ксерорксда бу сянядлярин сурятини чыхарын.- дейиб бир дястя А4 форматлы каьызы мяня
узатды. Эюзяйары бахан кими эюрдцм ки баьламада тяхминян миня йахын вяряг вар.
Мян отаьа эялиб каьызлары ири ксерокс апаратынын сол гутусуна гойдум вя дцймяни
басдым. Ишини чох сурятля йцериня йетирян аппарат он- он беш дягигядян сонра бцтцн
сянядлярин сурятини тянтяняли шякилдя байыра атды. Сонра ися мян ржиналлары вя сурятляри
эютцрцб ряисин йанына эялдим.
О каьызлары нязярдян кечириб наразылыгла башыны йеллятди.
-Сурятлярин кянарлары яйридир., бярабяр дейил. Тязядян чыхарын.
Ксероксун йанына гайыдыб дцшцндцм ки йягин каьызлары апарата дцзэцн
гоймамышам, бу дяфя чох сялигяйля аь каьызлары апаратын эюзцндя йерляшдириб
дцймяни басдым. Нятиъя уьурлу алынмышды.
-Йеня дя йахшы чыхмайыблар- Саито деди.
-Еля шей ола билмяз- мян тяяъъцбля етираз етдим.
-Рящбярликля бу ъцр данышмаг йарамаз
-баьышлайын, амма мян чох чалышдым ки чыхартдыьым фотосурятляр дягиг олсун вя
мянъя буна наил олмушам.
-Йох сиз йанылырсыныз. Буйурун бахын.-дейиб нормал эюрцнцшщлц бир каьызы мяня
узатды.
-Бунун няйи писдир ки?
-Эюрмцрсцнцз ки мятнин кянарлары каьызын гыраьы иля паралел дейил?
Мян бир дя диггятля бахдым вя дедим.
-Шяхсян мян щисс етмирям.
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-Мянся ачыг айдын эюрцрям.- каьызлары зибил гутусуна атыб давам еляди.- Сиз ксерокс
апаратыны автоматик режимдя ишлядирсиниз?
-Бяли.
-Айдындыр, автоматик режимдя беля гейри-дягигликляр щямишя олур.сиз каьызлары апарата
бир бир гойун.
-Ъянаб Саито, яэяр бир бир гойасы олсам бу иш бир нечя саат вахт апараъаг.
-Ня олсун ки –о эцлцмсцндц – Онсуз да башга ишиниз йохдур.
Мян анладым ки бу сярянъам тягвим мясялясиня эюря мяня верилян ъяза иди вя сцрэцня
эедирмиш кими ксерокс апаратына тяряф аддымладым

Беляликля ишя башладым, щяр дяфя апаратын гапаьыны галдырыр, вяряги сялигяйля ора гойур,
щеня дя щяминки ещтийатла гапаьы юртцр вя дцймяни басырдым. Сонра сящифяни эютцрцр
вя оржиналла ейнилийини йохлайырдым. Саат цчдя ишкянъя йеримя эялмишдим вя саат артыг
йедди олса да щяля каьызларын бир щиссяси галмышды. Арабир лазими сянядлярин сурятини
чыхартмаг истяйян ишчиляр эялирдиляр вя мян тябии ки ишимя кичик фасиляляр вермяли
олурдум.
Сурятини чыхартдыьым сянядлярин мязмунуна диггят йетиряндя аз гала эюлмякдян
юляъякдим. Чох ваъиб вя ящямиййятли сяняд щесаб етдийим каьызларда демя Ъянаб
Саитонун цзв олдуьу голф-клубун низамнамяси, фяалиййят гайдалары вя с. бу ъцр
шейляр йазылмышды.
Щядяр эетмиш эаьызлара баханда гяфилдян дцшцндцм ки ряисимин мяня дярс вермяси
щансыса кичик бир аьаъын щяйаты бащасына баша эялир. Эюзцмцн габаьына ушаг вахты
эюрдцйцм йапон мешяляри эялди, фикирляшдим ки кимлярся бу аьаъларфы кясиб мин бир
язиййятля каьыз дцзялдир, лакин мяним шефимся онлары баьламагарышыг зибил гутусуна
атыр.
Саат сяккизя йахын отаьа сцд мящсуллары шюбясинин мцдири ъянаб Тенси дахил олду.
Онун вязифяси статус етибарийля ъянаб Саитонун вязифясиня бярабяр иди вя мян
тяяъъцбетдим ки рящбяр ишчи щансыса сянядлярин сурятини чыхртмаьа шяхсян юзц эялиб.
Мяним эюзляримдяки бу суала ъянаб Тенси йубанмадан ъаваб верди.
-Артыг саат сяккиздир, ишчилярим чыхыб эедибляр,- сонра ялимдяки ири баьламайа диггят
йетириб сорушду- Няйя эюря автоматик режимдян истифадя етмирсиниз?
Мян эцлцмсцнцб щяр шейи она данышдым, дедим ки ъянаб Саитонун мяхсуси
сярянъамыдыр.
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-Баша дцшцрям- о, тяяссцфля деди вя бир гядяр дцшцнцб ялавя етди:
-Эяряк ки сиз белчикалысыз, йанылмырам ки?
-Бяли, белчикалыйам-ъаваб вердим.
-Чох йахшы, билирсиниз, мян щал щазырда сизин юлкяйля баьлы бир пройект цзяриндя
ишляйирям. Яэяр имканыныз оларса мцяййян мясялялярдя мяня мяслящятляр верярдиниз.
Белчика бизнесиня мян бир о гядяр дя йахшы бяляд дейилям.
Мян хиласкар бир пейьямбяр кими она бахдым. Ъянаб Тенси баша салды ки белчика
фирмаларындан бири кяря йаьынын ичиндя йаь вя карбощидратларын фаизинин азалдылмасыйла
баьлы йени метод ишляйиб. Пройект дя бунунла баьлыдыр.
-Мян йцнэцлляшдирилмиш йаьын эяляъяйиня инанырам.- деди.
-Мян дя еля дцшцнцрям.
-Еля ися сабащ йаныма эялин.-дейиб отагдан чыхды.
Карйерамын ъэяляъяк йцксялиши мяним башымы эиъялляндирди, А4 форматлы каьыз
баьламасына ъянаб Саитонун столунун цстцня гойуб триумфла байыра чыхдым.

ххх

Ертяси эцн мян иш отаьыма дахил олан кими Фубуки щяйяъанлы эюркямля мяня деди.
-Ъянаб Саито истяйир ки о каьызларын сурятини тязядян чыхарасыныз, дейир ки йеня
кянарлары дцз дейил.
Мян гящгящя чякиб шефин гурдуьу ойун барядя ряфигямя мялумат вердим.
-яминям ки о, каьызлара щеч бахмайыб да. Чцнки мян онлары бир бир чыхартмышам, щяр
дяфя дя хяткешля кянарларыны дягигликля юлчцб бичирдим. Дорд саат вахтым эетди буна.
Фубуки тяяссцфля башыны йеллятди.
-о сизи чох инъидир…
Мян ону сакитляшдирдим.
-Йох, мян беля шейляря чох да фикир верян дейилям.
Ъянаб Саитонун солумун цстцня гойцб эетдийи каьызлары эютцрцб йеня дя ксерокс
апаратынын йанына эялдим вя автомат режими ишя салыб бир баьлама каьызын щамысыны
гапаьын алтына гойдум. Бир бир юлчцб бичмяйя мянъя ещтийаъ йох иди, онсуз да Саито
каьызлара щеч бахмырды. Аппарат каьызлары бир бир байыра атдыгъа мян йеня Фубуки
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барясиндя дцшцнмяйя башладым. «Неъя дя мещрибандыр, йахшы ки о, бурада ишляйир,
йохса мяним щалым лап дюзцлмяз оларды»
Дцзцнц десям ъянаб Саитонун тапшырыьы йериня дцшмцшдц. Дцнян каьызлары
чыхартмаьа мяним дцз беш саат вахтым эетмишди, бу эцн ися автомат режимдя он
дягигянин ичиндя ишими битириб каьызлары сийиртмямя гойдум ки ахшам Саитийя апарым,
еля билсин ки бцтцн эцнц бунунла мяшьул олмушам. Юзцм ися йубанмадан сцд
мящсуллары шюбясиня эютцрцлдцм.
Ъянаб Тенси дцнян щаггында данышдыьы белчика фрмасынын координатларыны мяня
вериб деди.
-мян бу йаьла баьлы бцтцн мялуматларын топланмасыны исяйирям. Бу, чох ятрафлы бир
щесабат олмалыдыр. Ъянаб Ситаморо хидмяти езамиййятдядир, онун отаьында отуруб
ишляйя билярсиниз.
"Тенси" сюзц йапон дилиндя мяляк демяк иди. Мян дцшцндцм ки бу ад она чох
йарашыр. О мяняшанс вермякля бярабяр , щям дя мцхтялиф инстуксийаларла йцклямирди,
мяня ишимдя сярбястик верирди ки бу да Йапониада гейри ади бир щярякят кими
эюрцнцрдц.. О щеч кимдян иъазя алмадан мяни юз ишиня гошмагла юзбашына тяшяббцс
эюстярмишди, ачыьыны дейим ки бу, чох рискли бир аддым иди.
Мян буну чох эюзял баша дцшцрдцм. Буна эюря дя ичимдя ъянаб Тенсийя чох бюйцк
ещтирам, сядагят щисси дцйдум. Яслиндя щяр бир йапонийалы бу ъцр сядагят, ещтирам
щиссини юз ряисиня бяслямялийди, лакин мян щям Саитийя, щям да Омотийя аз гала нифрят
едирдим. Ъянаб тенси еля бил гяфилдян мяним сяркярдямя, капитаныма дюнмцшдц вя
мян юмрцмцн сонунадяк онун байраьы алтында дюйцшмяйя щазыр идим.
Беляликля мян йцнэцлляшдирилмиш йаь уьрунда мцбаризяйя башладым. Вахт арасында
фярг мяня еля щямин саат белчикайа зянэ етмяйя имкан вермяди, орада щяля эеъя
йарыцды, онун цчцн дя мян илк нювбядя йапонийанын истещлак мяркязлярийля ялагя
йаратдым, ящалинин кяря йаьына олан мцнасибятинин статистикасыны вя бу йаь щявясинин
миллятин ганындакы холестеринин мигдарына неъя тясир етдийини айдынлашдырмаьа
чалышдым. Беля мялум олду ки йапонлар ил бяил даща чох кяря йаьы истифадя едирляр вя
пийлянмя, цряк-дамар хястяликляри Эцндоьар юлкянин ящалисинин чох бюйцк щиссясин
ящатя етмякдядир.
Ахшама йахын мян щямин Белчика фирмасына зянэ вурдум вя Хяттин о бири башында
таныш лящъя ешидян кими щядсиз дяряъядя щяйяъанландым. Мяним щямвятяним
йапонларын бу фирманын иъад едийи методла марагландыьыны билян кими севинди вя
мяня щяр ъцр кюмяк едяъяцйини вяд етди. Он дягигя сонра мян факсла
йцнэцлляшдирилмиш йаь истещсалынын йени методуйла баьлы франсыз длиндя йазылмыш ийирми
сящифялик материал алдым.
Бцтцн мялуматлары йыьандан сонра мян "ясрин щесабаты"ны тяртиб етмяйя башладым.
Щесабат йаь базарынын тящлили иля башлайырды: 1950-ъи илдян бу йана йапинайада
кяряйаьы истещлакынын статистикасы, буистещлака паралел олараг вятяндашларын
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саьламлыьынын писляшмясиня даир эюстяриъиляр вя с. Бундан сонра мян йцнэцлляшдирилмиш
йаьын истесалыйла баьлы кющня технолоэийалары тясвир етдим вя ян сонда йени белчика
методунун цстцнлцклярини ятрафлы шякилдя эюстярдим. Бцтцн бу щесаба инэилис дилиндя
тяртиб едлмял олдуьундан мянфрансызъа йаздыьым материалы евя апардым ки сящяря
гядяр тяръцмя едим. Евя эемямшдян габаг столумун сийиртмясиня гойдуьум каьыз
баьламаларыны ъянаб Саитинин катибясиня вермяйи дя унутмадым.
Сящяр ишя ики саат эеъ эялдим ки ъянаб Тенсинин щесабатыны комтйутердян чыхара билим.
Говлуьу онун катибясиня вериб юз отаьымыза дюнян кими ъянаб Саити мяни кабинетиня
чаьырды.
-Мян сизин дцнян чыхартдыьныз сянядлярин сурятляря бахдым, дцзцнц дейим ки ишниздя
хейли ирялиляйиш вар, лакин бу, щяля дя идел нятиъя дейил. Йенидян чыхартмалы олаъагсыныз.дейиб дцнян чыхартдыьым каьыз баьламасыны йеня дя зибилгутусуна атды.
Мян эцлцшцмц эцъля сахлайараг баш яйиб кабинетдян чыхдым.
Ъянаб Тенси йеня ксероксун йанында мяня баш чякди. Тямкини вя аьыр хасиййятинин
имкан вердийи гядярэениш бир сямимиййятля мяня тяшяккцр едиб деди.
- сизин щесабатыныз даийанядир, ян тяяъъцблцсц ися будур ки ону чох гыса бир заманда
тяртиб етмисиниз. Яэяр истяйирсинзся мян мцшавирядя сизин адынызы чякя билярям.
Ъянаб Тенсинин неъя саф, тямиз адам олдуьуну бир даа щисс етдим. Чцнки о,
мцшавирядя адымы чяксяйди , йягин ки мяни бу ишя иъазясиз ъялб етдийиня эюря
данланаъагды. Амма эюрцрдцм ки яэяр мян истясям о, бу аддымы атмагдан
чякинмяйяъяк.
-Йох, ъянаб Тенси, мянъя бу ачыглама щям сизя, щямдя мяня хейирдян чох зийан
эятиря биляр.
-Щаглысыныз, амма эялян мцшавирялярдян бириндя сизин мяним шюбямя кечирилмяйиниз
барядя мясяля галдыра билярям. Неъя дцшцнцрсцнцз, Саити буна етираз едярми?
-Мянъя гятиййян етираз етмяз, о, щяр эцн мяня ири бир баьлама каьыз верир ки
сурятлярини чыхарым, мягсяди дя мяни офисдян мцвяггяти дя олса кянарлашдырмагдыр.
Айдындыр ки ъаныны мяндян гуртармаг истяйир вя мянъя она бу ишдя кюмяк етмяк
истядийинизя эюря сизя йалныз миннятдар олмалыдыр. Ачыьыны дейим ки дейясян онун
мяни эюрян эюзц йохдур.
-Демяли бу щесабаты юз адыма чыхартсам сиз инъимязсиниз.
Онун сюзляри мяни йеня дя щейрятляндирди . фирамда демяк олар ки щеч бир вязифяси,
нцфузу олмайан бир адамла беля нявазишля данышмасы онун садя инсан омасынын
сцбуту иди.
-Ня данышырсыныз, ъянаб Тенси, бунунла сиз мяни йалныз шяряфляндирмиш оларсыныз.
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Биз чох бюйцк гаршылыгдлы щюрмят щисссийля айрылдыг. Эяляъяйя инамым хейли артмышды.
Дейясян тезликля ъянаб Тенсинин шюбясиня кечяъякдим вя Саитинин ахмаг
сярянъамларыны щеч вахт ешимяйяъякдим.

ххх

Бир нечя эцндян сонра мяним эяляъякля баьлы бцтцн цмидлярими дяфн едян фаъия баш
верди. Мяни ъянаб Омотинин кабинетиня чаьырдылар вя мян дя щеч нядян ещтийат
етмядян ора цз тутдум.витсе-президентин кащасына дахил олан кими илк олараг стулда
чох наращат бир шякилдя яйляшмиш ъянаб Тенсини эюрдцм. О эери чюнцб мяни эюрян
кими мещрибанлыгла эцлцмсцндц6 бу, мяним щяйатым бойц эюрдцйцм ян лцтфар бир
тябяссцм иди. Эюзляринлян ися бунлар охунурду "Бизи чох аьыр бир имтащан эюзляйир,
лакин цмид едирям ки биз бирликдя бу сынагдан чыха биляъяйик"
Мяня еля эяирди ки йапонийада данлагын ня олдуьундан хябярдарам, лакин йахын он
беш дягигядя ешитдиклярим щея йухума да эирмязди. Ъянаб Тенси вя мян дяшятли бир
сюйцшйаьышы алтына дцшдцк. Форманын, йахуд мязмунун даща ийрянъ одуьуну
дцшцнмяйя ися щеч имкан да йох иди.
Мязмун чох тящгирамиз иди. Бу вахта гядяр инсан гулаьы ешидян бцтцн сюйцшляри
Мяня вя Тенсийя шамил етдиляр. Сатгын, зящярли илан, фырылдагчы, яълаф, йаланчы-бунлар
бизим ешитдийимиз сюзлярин ичиндя щяля ян йцнэцллярийдиляр.
Форма ися йапон тарихинин бир чох аспектлярини изащ едирди. Бу дящшятли чыьыртыларын
кясилмяси цчцн мян щямин ан щяр шейя щазыр идим –Манчжурианы ишьал етмяйя ,
минлярля чинлини ганына гялтан етмяйя, император йолунда харакири едиб щяйатыма сон
гоймаьа, юз тяййарями американ щярби эямисиня чырпыб партлатмаьа вя щятта бир
нечя Йумимотойа ейни вахтда ишлямяйя…бцтцн бунлар мяня индии ъяннят щяззи кими
эюрцнцрдц.
Ян дящшятлиси ися щимайядарымы алчалдылмыш вязиййятдя эюрмяк иди. Ъянаб Тенси аьыллы
вя намуслу адам иди. Мяня эюря билярякдян чох бюйцк рискя эетмишди. Бу ишдя онун
щеч бир шяхси мараьы йох иди. Вя бу мярщямятиня эюря инди ону тящгир едиб
алчалдырдылар.
О, башыны ашаьы салыб бцзцшмцшдц. Цзцндя хяъалят ифадяси варды, талейийля барышмыш
кими эюрцнцрдц.
Эомбул витсе-президент ися яакитляшмяк билмирди:
-…Сизин йеэаня мягсядиниз фирманы саботаж етмякдир. Сиз йарамазсыныз, яълафсыныз..
Бейнимдя мцхтялиф фикирляр илдырым сцрятийля долашырды. Мян хиласкар мяляйимин
карйерасынын позулмасына щеч ъцр йол веря билмяздимб буну дцшцнян кими санки бир
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анда мяня эцъ эялди.Синями витсе-президентин йаьдырдыьы тящгир эцллябаранынын
гаршысына вердим.
-Ъянаб Тенси эцнащкар дейил. Мян юзцм ондан хащиш етмишдим ки досйени мяня
версин. Эцнащ йалныз мяндядир.
Сюзцм аьзымдан чыхан кими Тенсинин щейрят долу бахышларынын мяня зилляндийини
эюрдцм . санки бахышлайыйла мяня демяк истяйирди ки сусун, данышмайын.
Ъянаб Омоти бир анлыьа йериндя донду, лакин тез юзцнц яля алараг мяня йахынлашды,
вар эцъцйля цзцмя баьырды.
- Юзцнцзц тямизя чыхартмаьа щяля ъцрятиниз дя чатыр?
- Йох, гятиййян, мян юз тягсирими бойнума алырам. Бцтцн эцнащлар мяндядир, йалныз
мяни ъязаландырмаг лазымдыр.
-Демяли бу зящярли иланы мцдафия едирсиниз?
-Ъянаб тенсинин мцдафияйя ещтийаъы йохдур. Сизин иттищаиларыныз исяч ясассыздыр.
Ъянаб Тенси цз эюзцнц туршудуб тяяссцфля цзцнц тцтдц. Анладым ки дейясян чох
бюйцк сящвя йол вермишям.
-Сизъя мян йалан данышырам? Бу ня щяйасызхлыгдыр.
-Йох, мян беля фикри щеч аьлыма да эятирмямишям, садяъя демяк истяйирям ки ъянаб
Тенси мяни мцдафия етмякчцн эцнащы юз цзяриня эютцрцб.
Вязийятимиз критик щяддя чатдыьындан артыг нядянся горхмаьа йер галмамышды вя
буну баша дцшян Таисии иъазя истяйиб айаьа галхды. Дцнйада щян чох алчалдылмыш
адам сясийля диллянди.
- Йалварырам, ону чох иттищам етмяйим, о, гярблидир, бизим гайда-ганунлардан
хябярсиздир, тяърцбяси йохдур. Эцнащ мяндядир, инанын ки сонсуз тяяссцф ичиндяйям.
-Сиз яфв олунмаьа лайиг дейилсиниз.- Витсе-президент донгулданды.
-Мяним сящвим чох бюйцкдцр, амма буна бахмайараг Амели-санын щесабатынын
чох йцксяк сявиййядя олдуьуну да гейд етмяк истяйирям. О, бу ишин ющдясиндян чох
ъялдликля эялди.
-Бунун мясяляйя дяхли йохдур. Бу иши ъянаб Ситаморо йериня йетирмялийди.
-Ахы о хидмяти езамиййятдядир.
-Беляйся онун гайытмасыны эюзлямяк лазым иди.
- Йцнэцлляшдирилмиш йаьын щазырланмасынын бу йени методу йягин ки башга фирмалары
да марагландырыб. Ъянаб Ситаморо езамиййятдян гайыдыб щесабаты щазырлайана
гядяр рягиб фирмалар бизи габаглайа билярдиляр.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
336

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

-Бялкя сиз бир мцтяхяссис кими ъянаб Ситаморонун фяалиййятиндян наразысыныз?
-Гятиййян йох, амма ъянаб Ситаморо франсыз дилини билмир вя Белчиканын бизнес
аляминя йахындан бяляд дейил. О, буи шин ющдясиндян эялмякдя чятинлик чякярди,
Амели-сан ися…
-Сусун, беля мурдар прагматизм йалныз гярблиляря хасдыр.
Мяним йанымда гярблиляр барядя беля данышмасы шястимя тохунду.
-Гярбли щяйасызлыьыма эюря цзр истяйирям. Дцздц биз сящвя йол вермишик, лакин бу
цмуми ишимизин хейриня олуб.
Ъянаб Омоти тящдидедиъи бир эюркямля мяня йахынлашды.
-Мян сизи хябярдар едирям, бу сизин йаздыьыныз сон щесабат олмалыдыр. Бир дя
башгаларынын ишиня бурун сохмайын. Инди ися рядд олун бурдан, сизи эюрмяк беля
истямирям.
Мян цстцмя икинъя дяфя гышгырылмасына имкан вермяйиб кабинети тярк етдим.

ххх

Дящлизля аддымлайаркян витсе-президент креслосунда яйляшмиш о пий йыьынын
гышгырыглары щяля дя ешидирдим.
Мян лифтя минмяйя маъал тапмамыш ъянаб тенси дя кабинетдян чыхды вя гапыны ортян
кими мяни сясляди. Биз лянят, тящгир йаьышы алтына дцшцб ис ланмыш ъцъяляр кими чох
язэин щалда йемякханайа эялдик. Бош столлардан биринин архасына яйляшян кими Тенси
цзрхащлыг етмяйя башлады.
-Сизи беля ахмаг бир вязиййятя салдыьым цчцн цзр истяйирям, Амели-сан, мцмкцнся
баьышлайын мяни.
-Цзр истямяйя дяймяз, ъянаб Тенси, мян бцтцн юмрцм бойу сизя миннятдар
олаъаьам ки бурдакылардан фяргли олараг мяня шанс вермяйя ъящд етдиниз. Бу сизин
тяряфиниздян чох мярщямятли бир щярякят иди. О ки галды бу эцнки щадисяйя мянъя сиз
онларын хасиййятини щяля йахшы билмирсиниз, щесабаты мяним йаздыьымы эяряк онлара
демяйяйдиниз.
О, чашгынлыг ичиндя мяня бахды.
-мян щеч кимя бу барядя бир шей демямишям. Сизи юз шюбямя кечирмяк барядя
бирбаша президент Ханеда иля данышмаг фикриндяйдим. Истядийимизя наил олмаьын
башга йолу йох иди. Бюу тяклифи Витсе-президянтя десяйдим щеч ня чыхмайаъагды.
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-Онда демяли ъянаб Саити сатгынлыг едиб, Витсе-президентя щяр шейи о данышыб. Неъя дя
яълаф, хаин адамдыр. Яэяр мян сизин шюбянизя кечсяйдим , онсуз да ъаны мяндян
гуртараъагды, амма о мяни тапдаламаьы цстцн тутду..
-Ъянаб Саитини еля дя пис адам щесаб етмяйин, о, зийансыз адамдыр. Йох, сизи сатан о
дейил. Мян Омотинин столунун цстцндя сизин баряниздя йазылмыш мялуматы эюрдцм.
Алтында йазанын имзасы да гойулмушду.
-Ахы ким, ким йазыб мяним барямдя?
-Доьурданмы буну билмяк истяйирсиниз.
-Ялбяття ки. Сатгынын кимлийини билмясям эеъя эюзцмя йуху эетмяз.
Тенси аьыр-аьыр ащ чякиб пычылдады:
-Мялумат вярягинин алтында ханым Фубуки Моринин имзасы гойулмушду.
Еля бил ки башыма зопайла дящшятли бир зярбя ендирдиляр.
-Фубуки ? ола билмяз, бу мцмкцн олан иш дейил.
Тенси ъаваб вермяйиб башыны ашаьы салды. Мян ися щяйяъанла давам елядим.
-Мян буна инанмырам, бялкя.. щя , йягин ки ону бу мялуматы йцазмаьа яълаф Саити
вадар едиб. Яълаф, горхаг, юз адындан йазмаьа да щцняри чатмайыб, башгасыны бу ишя
вадар едиб.
-Йеня тякрар едирям, Саити барядя дцзэцн фикирдя дейилсиниз, дцздцр, бир гядяр
тялябкар, сярт, гарагабаг адамдыр. Лакин о, щеч вахт сизи зярбя алтында гоймаз,
буна ямин ола билярсиниз.
Мян йеня дя инанмадым.
_Йох, Фубуки беля иш тутмаз, щеч вахт. Ахы бу онун няйиня лазымдыр? ..Дайанын,
бялкя онунла сизин аранызда няся эизли мцнагишя вар вя йалныз сиздян гисас алмагчцн
беля едиб?
-Йох, гятиййян. Онун мягсяди мяня зийан вурмаг омайыб. Щям дя нятиъя етибариля
бу щадися мяндян чох сизин карйераныза мане олаъаг. Мян демяк олар ки щеч ня
итирмирям, сизся йахын илляр ярзиндя бу фирмада иряли эетмяк имканларыны ялдян
вермисиниз.
-Йеня щеч ня анламырам. Ахы о, мяня гаршы щямишя мещрибан олуб, гайьы эюстяриб.
-щя , ня гядяр ки сизин вязифяниз тягвимляря гуллуг етмякдян вя голф-клубун
програмынын сурятини чыхартмагдан ибарят олуб, йягин ки щягигятян дя о сизя гаршы
кин сахламайыб.
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-Ахы мян онун йерини тутмаьы щеч аьлыма да эятирмямишям. Мяни марагландыран
садяъя фирмада юз баъарыьыма бярабяр олан бир ишля мяшьул олмаг иди.
-йох, бу мянада о, щеч вахт сиздян ещтийат етмяйиб.
-Бяс онда нийя сатгынлыг едиб? Сизитн шюбяниздя ишлямяйимин она ня зийаны ола билярди
ки?
-Ханым Мори фирмада индики вязифясини газанана гядяр узун илляр ярзиндя чох
язиййятляр чякмяли олуб. Йягин она эюря дя ишя башладыьыныз илк ики айда щансыса
ирялиляйишя наил олмаьынызы дюзцлмяз бир щал щесаб едиб вя бунун гаршысыны алмаьа
чалышыб.
-Мян буна инанмаь истямирям. Ахы бу , чох алчаг бир щярякятдир.
-Йалныз ону дейя билярям ки о, бурада ишлядийи илк илляр ярзиндя щягигятян дя чох
язиййятляр чякиб.
-Ня олсун ? Инди беля чыхыр ки о, язиййят чякибся эяряк мяня дя ейни агибят нясиб
олсун? Бу ийрянъ щярякятдир. Мян онунла данышмалыйам.
-Сизъя буна ещтийаъ вар?
-Ялбяття. Яэяр йаранан мцнагишяляр барядя щеч бир сющбят олмаса онлары неъя щялл
етмяк олар.
-Лакин мяня еля эялир ки данышмагла сиз вязиййяти бир аз да кяскинляшдиря билярсиниз.
-Наращат олмайын, мян сизи бу ишя гатмайаъаьам. Инанын , яэяр онунла данышмасам,
цряйим партлар.

ххх

Ханым Фубуки Мори гярибя дя олса мяним дявятими чох нязакятля гябул етди вя биз
бош олан иълас залына кечдик.
Мян йумшаг, тямкинли бир тонда сюзя башладым.
-Бу вахта гядяр еля билирдим ки бизим арамызда гаршылыглы щюрмят , ещтирам щиссляри
мювъуддур. Амма щеч ъцр баша дцшя билмирям ки..
-Няйи баша дцшя билмирсиниз?
-Йохса мяндян хябярчилик етдийинизи данмаг истяйирсиниз?
-Няйя эюря данмалыйам ки ? Мян садяъя тялиматы йериня йетирмишям.
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-Тялимат мяэяр достлугдан цстцндцр?
-Достлуг? Йох, мян бизим арамыздакы мцнасибятляри «коллегалар арсындакы хош
мцнасибят» адландырардым. Достлуг башга ъцр олур.
Онун , бу дящшятли сюзляри лагейд, сакит бир тонда демяси мяни лап ясябляшдирди. Еля
бил ки юзцндя щеч бир эцнащ эюрмцрдц.
-Баша дцшцрям. Йахшы , бяс буэцнки щадисядян сонра сизъя бизим арамызда хош
мцнасибятляр давам едя билярми?
-Яэяр сиз сящвинизи баша дцшцб цзр истясяниз, мян щяр шейи унутмаьа сюз верирям.
-Сиз дейясян зарафаты чох хошлайырсыныз, Фубуки..
-Бу щейрятамиздир. Йанлыш, сящв аддым атдыьыныз бир щалда, щяля цстялик юзцнцзц инъик
кими дя эюстярирсиниз. Чох щяйасыз адаммышсыныз.
Юзцмц сахлайа билмяйиб дедим.
-Мяня еля эялирди ки йапонлар чинлилярдян чох фярглянирляр…
Щеч ня анламайан Фубуки мяним цзцмя бахынъа давам елядим.
-…сатгынлыьын чиндя мцсбят хцсусийят кими гялямя верилмяси цчцн щеч дя
коммунизмин гурулмасына ещтийаъ йох иди. Индийяъян сингапурда йашайан чинлиляри
ушаглары юз достларындан хябярчилик етмяйя тящрик едирляр вя буну тягдиря лайиг бир
щал кими гялямя верирляр. Мян дцшцнцрдцм ки онлардан фяргли олараг йапонларда
ляйагят щисси щяля итиб эетмяйиб.
Дейясян онун зяиф дамарына тохунмушдум вя шцбщясиз ки бу, мяним ян бюйцк
сящвим иди.
Гязябини боьуб эцлцмсцндц.
-Еля эцман едирсиниз ки мяня яхлаг дярси кечмяйя сизин щаггыныз чатыр?
-Бяс сизъя няйя эюря сизинля данышмаг истяйирдим.
-Сящвинизи бойнуна алмагчцн.
-Бялкя сизинля барышмаг истяйирдим.
-Буйурун, цзр истяйин вя барышаг.
Мян ащ чякдим.
-Ахы сиз аьыллы вя дярракяли гадынсыныз. Няйя эюря юзцнцзцеля эюстярирсиниз ки эуйа щеч
ня анламырсыныз?
-Сизи анламаг о гядяр дя чятин дейил.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
340

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

-Демяли бу щалда мяним гязябимин сябябини дя чох эюзял анлайырсыныз.
-Анлайырам, лакин тягдир етмирям. Яслиня галса сизин щярякятиниз мяни
щиддятляндирмяйя билмязди. Сиз щяля лайиг олмадыьыныз йцксялишя наил олмаьа
чалышырдыныз.
-туталым ки мян щягигятян дя щяля буна лайиг дейилдим. Ахы бунун сизя ня зийаны
варды ки? Мяним иряли эетмяйим сизя щеч бир манечилик тюрятмирди.
Фубуки башыны йеллядиб амиираня бир тярздя деди6
-Мяним ийирми доггуз, сизинся ъями ийирми ики йашыныз вар. Мян индики вязифямя йалныз
кечян ил тяйин олунмушам, лакин бундан яввял иллярля мцбаризя апармышам. Сизся
ейни шейя ики айдан сонра наил олмаг истйирдиз.
-Айдындыр, демяли сиз истяйирдиз ки мян дя язиййят чяким, башгасынын уьур газанмасы
сизи щиддятляндирир. Неъя дя пахыл адамсыныз.
О гящгящя чякди:
-Бяс сизин кими ахмаг щярякятляря йол веряряк юз вязиййятини бир аз да аьырлашдырмаг
мяэяр йеткинлик яламятидир? Мян сизин бирбаша рящбяринизям. Йохса еля билирсигниз ки
мянимля беля данышмаьа щцгугунуз чатыр?
-дцздцр, сиз мяним рящбяримсиниз. Ону да билирям ки мяним щяля бу фирмада щеч бир
щцгугум йохдур. Амма истяйирям билясиниз ки мяни чох мяйус етдиниз. Мяним сизя
чох бюйцк щюрмятим варды.
О вцгарла чянясини галдырды.
-Ясас будур ки мян мяйус олмамышам. Чцнки сизя яввялдян дя щеч бир щюрмятим
олмайыб.

ххх

Ертяси эцн Йумимото компанийасына ишя эяляндя ханым Мори мяня йени тяйинатым
барядя мялумат верди.
-Сиз бу эцндян бизим шюбянин мцщасибатында ишляйяъяксиниз.
Мяни эцлмяк тутду.
-Мян, мцщасиб? Онданса сиркдя акробат ишлямяйя эюндярярдиляр.
-Мцщасиб демяк дцз олмаз, шяхсян мян сизин бу ишя гадир олмадыьынызы дцшцнцрям.дейиб щяйасызлыгла эцлцмсцндц.
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Сонра мяни сон щяфтянин щесаблары йыьылмыш кардон йешийин йанына апарды, сонра ися
цстцндя компанийанын шюбяляринин адлары йазылмыш говлугларла долу олан шкафы
эюстяриб деди:
-Наращат олмайын, ишиниз бир о гядяр дя чятин олмайаъаг- о, педогожи бир тонда изащ
етмяйя башлады.- Яввялъя бу щесаблары хроноложи гайдада дцзмялисиниз, сонра щяр
щесабын щансы шюбяйя аид олдуьуну мцяййян етмялисиниз. Мясялчцн, бу щесабы
эютцряк, финландийа емалы цчцн он бир милйон. Цстцня бахырсыныз, йазылыб ки сцд
мящсуллары ш.бясиня аиддир. Сцд мящсуллары шюбясинин щесаб китабыны эютцрцб бу
каьыздакы бцтцн мялуматлары ора кючцрцрсцнцз. Бцтцн айлыг щесаблар китаблара
кючцрцлян кими йеня сялигяйля бу шкафа дцзцрсцнцз. Айдындыр?
Бойнма алырам ки щягигятян дя чятин ишя охшамырды.
-Бяс мялуматлар компйутеря дахил едилмир?
-Щяр айын ахырында ъянаб Унадзи эялиб сизин йаздыгларынызы компйутеря кючцряъяк.
Сизин ишиниз щесаблары йалныз китаблара гейд етмякдир.
Илк эцнлярдя истещсалчыларын сечиминдя мцяййян гядяр анлашылмазлыглар олурду, буна
эюря дя Фубукидян сорушмаг мяъбуриййятиндя галырдым, о ися нязакятли, лакин бир
гяляр ясяби сясля ъаваб верирди:
-Реминг Л.Т.Д, бу ня ширкятдир?
-Дямир мямулатлары заводу. Аьыр металлурэийа шюбяси.
-Бяс Гцнтсер ГМБХ нядир?
-Кимйави мящсуллар. Кимйа сянайеси шюбясиня.
Чох гыса бир мцддятдя мян онларын ишлядийи бцтцн ширкятлярин, фирмаларын адыны
йадымда сахладым вя даща щяр дяфя фубукидян сорушмаьа ещтийаъ галмады. Ишим
хейли йцнэцлляшся дя щяр щалда йаман дарыхдырыъы иди. Лакин бу мяни о гядяр дя
кядярляндирмирди. Чцнки бу, мяня бейними башга фикирлярля мяшьул етмяйя имкан
верирди. Мясялчцн, щесаблары йербяйер етдикъя мян арабир башымы галдырыб сатгын
щямкарымын эюзял ъизэилярини сейр етмяйи дя унутмурдум.
Щяфтяляр кечдикъя мяним рущи вязиййятим даща да сакитляширди. Мян бу щалы
«Щесабдар сцкуняти» адландырырдым. Мяним ишим орта ясрлярдя монастрларда ишляйян
ращиб-мирзялярин фяалиййятиндян зярряъя фярглянмирди: сонц эюрцнмяйян эюнляри мян
рягямлярин цзцнц кючцртмякля кечирирдим. Бцтцн юмрцм бойу илк дяфяйди ки бейним
бу ъцр сакит вязиййятдя ишляйирди. Мяня еля эялирди ки буддистлярин вясф етдийи «Дзен»илащи щалына йахынлашмаг цзряйям. Гаршыда мяни санки Нирвана эюзляйирди. Щярдян
дцшцнцрдцм ки щятта гырх-ялли ил ярзиндя дя буи шля мяшьул олсам йорулуб безмярям.
Ону дейим ки ня вахтса ахмаьлыг едиб али тящсил алмаьымын ябяс олдуьуну да
дцшцнцрдцм. Бейним иш проссесиндя интеллектиндян гятиййян истифадя етмирди вя
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
342

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

мсянасыз тякрарлар ону санки чичякляндирирди. Рягямлярин цзцнц кючцрмяк вя сатгын
щямкарын сифятини сейр етмяк мянъя илащи хюшбяхтлийин ян йцксяк мярщяляляриндян
бирийди.

ххх

Айын ахырында ъянаб Унадзи мяним эялиб йаздыгларымы компйутерин йаддашына
кючцрмяйя башлады. Мяним бир айда йаздыьым ъядвялляри комтйутеря кючцртмякчцн
она ики эцн кифайят етди. Фяалиййят зянъириндя лазымлы щалга олмаьымдан эцлмяли бир
гцрур щисси кечирирдим.
Лакин сон говлуьу кючцряркян ъянаб Унадзи гяфилдян тяяъъцбля диллянди:
-Ола билмяз, бу мцмкцн дейил…
Сцрятля щесаблары вяряглямяйя башлады, сонра невротик бир гящгящя чякди вя эетдикъя
бу гящгящя чох тящгирамиз бир форма алды. Офисин гырха гядяр ишчиси ися эюзлярини
тяяъъцбля она зиллямишдиляр.
Мяним ящвалым о саат корланды.
Фубуки ъялд йериндян галхыб онун цстцня ъумду вя ъянаб Унадзинин эюстярдийи
каьызлара бахмаьа башлады.лакин эюзлядийимин яксиня олараг Фубуки щямкарынын
гящгящясиня гошулмады, рянэи аьармыш щалда мяни йанына чаьырды.
-Бу нядир беля -щесаблардан бирини мяня эюстяриб сярт сясля сорушду.
-ГМБХ компанийасынын щесабыдыр..
-ГМБХ, ГМБХ…-о ясябиликля тякрар етмяйя башлады.
Офисин ишчиляринин щамысы гяфилдян гящгящя чякиб эцлмяйя башладылар. Мян тябии ки щеч
ня баша дцшмядим.
-Мяни баша салын эюрцм бу ГМБХ ня демякдир.? -Фубуки сорушду.
-Алманийанын кимйавимящсуллар ширкятидир. Бизим даими партнйрларымыздан бири…
Мяни ящатя етмиш гящгящя дянизинин сявиййяси икигат галхды.
-Бяс фикир вермямисиниз ки ГМБХ щярфляринин гаршысында щяр дяфя мцхтялиф цнванлар
йазылыр?
-Щя, мяня еля эялир ки бу, компанийанын мцхтялиф йерлярдя тикилмиш филиалларынын
цнванларыдыр.
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Отаьа ня вахт эирдийини эюрмядийим ъянаб Саито да гящгящя чякди. Онун кими аьыр,
тямкинли, адамын да беля эцлмясиндян анладым ки няся чох ъидди бир сящв
бурахмышам. Фубуки ися эцлмяк барядя гятиййян дцшцнмяк беля истямирди. Гязябдян
сифяти дя яйилмишди. щисс етдим ки бу саат инканы олсайды мяни тяпийинин алтына салыб
юлцнъя дюйярди.
Хянъяр кими ити сясля мяним цстцмя баьырды.
-Сяфещин бири сяфещ, йадынызда сахлайын ки ГМБХ инэилис термини олан ЛТД-нин алман
еквивалентидир. ГМБХ ады алтында айрыъа сийащыйа йаздыьыныз фирмаларын бири-бириня
гятиййян дяхли йохдур. Инди сизин сящвлярнизи дцзялтмяк цчцн биз эяряк бцтцн
сийащылары тязядян тяртиб едяк.
Юзцмдян дя асылы олмайараг чох ахмаг бир шякилдя юзцмц мцдафия етмяйя чалышдым.
-Алманлар да еля бил бу термини ифадя етмяйя айдын бир сюз тапмайыблар.
-Доьурдан ? Бялкя сиздян мяслящят алмалыйдылар?
-Сакит олун, Фубуки, мян буну щардан биляйдим ки…?
-Сизин юлкяниз Алманийа иля щямсярщяддир вя дцнйанын бу бири башындакы йапонларын
алманийа щаггындакы биликляриндян сиз бихябярсиз?
Мян аз гала чыьыраъагдым ки Белчика алманийа иля щямсярщядд ола биляр, амма
икинъи дцнйа мцщарибяси заманы сизин Йапонийа фашистлярля даща йахын иди.
Амма демядим, биртящяр юзцмц сахлайыб йалныз башымы тярпятмякля кифайятлянмяли
олдум.
-Йахшы, бясдир, эедин бу бир ай ярзиндя кимйа сянайеси говлуьуна гойдуьунуз
сянядляри орадан чыхардын.
Йешийи ачанда мяни аз гала эцлмяк тутду, мяним ямяли фяалиййятим нятиъясиндя
кимйа сянайеси говлуьу дящшятли дяряъядя кюкялмишди.
Беляликля ъянаб Унадзи, ханым Мори вя мян ишя башладыг.Он бир фирманын сянядлярини
тязядян топлайыб гайдайа салмаьымыз цч эцндян дя чох вахт апарды. Онсуз да
щамынын мяндян зящляси эетдийи бир вахтда бир фаъия дя баш верди.
…Яввялъя ъянаб Унадзинин енли чийинляри силкялянмяйя башлады, дейясян эцлцрдц.
Вибрасийа яввял онун синясиня, сонра ися щулгумуна чатды. Нящайят, ъянаб
Унадзинин гящгящяси фявваря вурду вя мяни цшцтмя басды.
Гязябдян аьаппаг олмуш Фубуки горха-горха сорушду:
-Йеня няся олуб?
Ъянаб Унадзи щесаб сянядини вя китабы она эюстярди.
Каьызлара бахан ким Фубуки яллярийля цзцнц тутду.мяни эюзляйян ъязаны эюзцмцн
юнцня эялян кими бядяними басан цшцтмя биря он артды.
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Юзхцня эялян Фубуки китабы сящифяляйиб щесабларын чохунда гейдляр етди, сонра
мяним ялимдян тутуб явязолунмаз хяттимля кючцртдцйцм рягямляри эюстяряряк деди.
-Бир сырада дюрддян артыг сыфыр оланда сиз мябляьи дцзэцн кючцря билмирсиниз, йа бир
сыфыр артырырсыныз, йа да азалдырсыныз.
Щягигятян дя тяяъъцбляндим.
-Доьурдан да, щеч фикир вермямишям.
-Сиз баша дцшцрсцнцзмц ки бу сящви дцзялтмяк цчцн бизя цч дюрд щяфтя вахт лазым
олаъаг?
Йеня дя эцлцнъ бир шякилдя юзцмя щагг газандырмаьа чалышдым.
-Инанын ки сыфырлар бири биринин ардынъа дцзцляндя…
-Кясин сясинизи..
Фубуки мяним ялимдян тутуб дящлизя чякди, бош отагларын бириня салыб ичяридян гапыны
баьлайараг давакар бир эюркямля мяним цстцмя йериди.
-Щеч утанмырсыз?
-Баьышлайын, мян чох бюйцк тяяссцф ичиндяйям -йазыг йазыг инилдядим.
-Йох, сиз щеч дя тяяссцфлянмирсиниз. Мяэяр мян ахмаь адама охшайырам? Еля
билирсиниз баша дцшмцрям ки сиз бцтцн бунлары мяндян гисас алмагчцн гясдян
елямисиниз?
-Сизя Анд ичирям ки беля дейил.
- Йох, йалан дейирсиниз, о сцд мящсулларпыйла баьлы ишиниз барядя витсе-президентя
хябяр вердийимя эюря гярара алмысыныз ки мяни рящбярлик йанында алчалдасыныз.Мян
щяр шейи чох эюзял баша дцшцрям .
Етираз елядим.
-Мян сизи йох, юзцмц алчалтмышам.
-Мян сизин билаваситя ряисинизям, щамы да билир ки бу тапшырыгы сизя мян вермишям.
Демяли сизин щярякятляринизя эюря мян дя мясулиййят дашыйырам. Сиз буну чох эюзял
билирсиниз. Юзцнцзц ясл гярблиляр кими чох алчаг шякилдя апармагла бцтцн
компанийанын вя шяхсян мяним адыма хялял эятирирсиниз, адысмызы батырырсыныз.
Гялбиниздяки интигам ещтирасыны сюндцрмякчцн Йумимотонун мцщасибатында
саботаж тюрятмисиниз ки, сизя эюря мян зярбя алтына дцшцм.
-Анд ичирям ки мян щеч бу ъцр дцшцнмямишям, садяъя тясадцфян сящв етмишям.
-Доьурдан? Мян билирям ки сизин шцурунуз бир о гядяр дя инкишаф етмяйиб, амма
беля ушаг сящвлярини бурахмагчцн инсан эяряк ямялли-башлы да маймаь ола.
-Мян сизинля разыйам.
-Бясдирин, сиз йеня дя йалан данышырсыныз.
-Фубуки, мян счямими гялбдян Анд ичирям ки бу сящвляр йалныз тясадцфидир, мяним
сизя гаршы щеч дя пис ниййятим олмайыб… Намусума анд олсун.
Фубуки аъы аъы эцлцмсцндц:
-Намус?мяэяр сиз намусун ня ня олдуьуну билирсиниз?
-Тясяввцр един ки гярбдя дя намус анлайышы мювъуддур.
-Щя, еля она эюря дя маймаглыьынызда бу ъцр исрарлысыныз?
-Мян юзцмц бир о гядяр маймаь щесаб етмирям.
-Йа сатгын, хаинсиниз, йа да маймаь. Цчцнъц вариант мювъуд дейил.
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-Мювъуддур. Мян еля мяням. Нормал адамларын щеч дя щамысы чохсайлы рягямляри
дцзэцн, сящвсиз кючцртмяйя гадир дейил вя бу да тябиидир.
-Йапонийада беля адам йохдур.
-Мяэяр иян йапонийанын цстцнлцйцня шцбщя едирям?- мян мяьлуб эюркям алараг
пычылдадым.
-Яэяр сиздя мцяййян ягли чатышмазлыглар варса, бу барядя яввялъядян хябярдарлыг
етмяк лазым иди, онда мян бу ъцр мясулиййятли иши сизя етибар етмяздим.
-Мяэяр мян юзцм буну билирдим? Ахы щеч вахт бир беля рягям кючцртмямишик.
-Щяр щалда сизин дцшцнъяниз чох мараглыдыр, мяня щямишя еля эялиб ки рягямлярин
цзцнц кючцртмякчцн хцсуси бир аьыл сявиййясиня ещтийаъ йохдур.
-Дцздцр, мяним кими инсанларын да бяласы мящз бундадыр, яэяр бизим бейнимиз ямяли
бир ишля мяшьул дейился садяъя йухуйа эедир.
Фубукинин дюйцшкян эюркями йаваш йаваш дяйишмяйя башлады. Эцлцмсцнцб тяяъъцбля
мяня бахды:
-Демяли сизин бейнинизя ямяли фяалиййят лазымдыр?
-мянъя бу тябии бир истякдир.
-Йахшы, мян сизин бейнинизи ишя салаъаг бир иш фикирляшярям.-мяним ряисим кинайя иля
деди.
-Бялкя щялялик сящвлярими дцзялтмякдя ъянаб Унадзийя кюмяк едим?
-Йох, йох, лазым дейил, о каьызлара ялинизи дя вурмайын.
ххх
Мяним мянщус коллегама щесабларда сяйля йаратдыьым гатмагарышыглыглары
дцзялтмяк цчцн ня гядяр вахт лазым олдуьуну дягиг дейя билмярям, амма ряисим
Мори ики эцнцн ичиндя мяним цчцн имканларыма уйьун иш тапа билди. Мющтяшям
говлуг столумун цстцндя мяни эюзляйирди.
- Сиз езамиййят хяръляринин щесабларыны йохлайаъагсыныз.- Мори амираня эюркямля
деди.
-Йеня дя мцщасибат? Ахы мян сизи хябярдар етмишдим ки щесаб мясяляляриндя бир
гядяр зяифям.
-Бу ишин мцщасибата щеч бир аидиййяти йохдур, Бу еля бир ишдщир ки щягигятян дя сизин
яглинизи, шцурунузу ойадаъаг. -кинайяли тябяссцмля дейиб говлуьу ачды. -инди сизя
баша саларам, мясялчцн, бу каьызы эютцряк. Бу, ъянаб Сираненин Дцсселдорф
езамиййятинин щесабат каьызыдыр, бу сяфяр заманы хярълядийи пулу компанийа она
юдямялидир. Сизин вязифяниз ися одур ки, онун ишя тикдийи чеклярдя йазылан мябляьи
топлайасыныз. Биз эяряк биляк ки, ъянаб Сиране щесаблары дцзэцн щесаблайыб, йохса
йох. Нязяря алын ки, онун Дцсселдорфда сярф етдийи пулларын чекляри Марка иля йазылыб,
сиз эяряк бу мябляьи Йеня чевиряндя о вахткы курсла щесаблайасыныз, йохса йеня щяр
шейи бир бириня гарышдырарсыныз, чцнки валйуталарын курсу щяр эцн дяйишир.
Беляликля, щяйатымын ян бюйцк бир дящшятиня старт верилмиш олду. Бу тапшырыьын йцкц
чийинляримя гойуландан сонра вахт анлайышы мяним щяйатымдан итяряк юз йерини
тцкянмяз бир язаба верди. Щеч биръя дяфя дя йохладыьым щесабларда мябляьляр цст
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цстя дцшмцрдц вя бу фярг дящшятли дяряъядя бюйцк олурду. Мясялчцн, яэяр фирманын
ишчиси хярълядийи мябляьляри бир йеря топлайанда 93.327 йен алынырдыса, мян
щесаблайанда 15.211, йахуд, 172.045 йен алынырды. Сящвляр мяни ващимяли рущлар кими
излямякдя давам едирди.
Щесабламалара башладыьым биринъи эцнцн ахшамы Фубукийя дедим:
-Мяня еля эялир ки, бу ишин ющдясиндян эяля билмирям.
-Ахы бу тапшырыг сизин бейнинизи ямялли башлы фяалиййятя сювг едиб.- о биэаняликля ъаваб
верди.
-Ачыьы дейим ки, щеч ня алынмыр.- йазыг-йазыг ъаваб вердим.
-Ейби йох, юйряшярсиз.
Амма юйряшя билмядим. Мялум олду ки, бу иш мяним рущума, аьлыма цмумиййятля
уйьун эялмир.
Мяним ряисим Фубуки говлуьу эютцрцб бу ишин неъя асан олдуьуну эюстярмякчцн
калкулйатору гаршысына гойуб щеч дцймяляря дя бахмадан щесабламаьа башлады.
Дюрд дягигядян сонра башыны галдырыб диллянди:
-Мяндя дя Ъянаб Саитамонун йаздыьы нятиъя алыныр, биръя йен дя артыг-яскик эялмяди.
Буну дейиб щесабын цстцня юз мящцрцнц вурду.
Талейин бу йени ядалятсизлийи гаршысында мцтиликля бойун яйяряк йеня дя ишя башладым.
Он ики саат язиййят чяксям дя Фубукини цч дягигя ялли санийяйя эюрдцйц ишин
ющдясиндян эяля билмядим.
Билмирям ня гядяр вахт кечди, нящайят ки Фубуки мяним щяля биръя досйени дя
йохлайыб гуртармадыьымы щисс етди.
-Щеч биръясини дя йохламамысыз?- диллянди.
Мян эцнащкаръасына башымы ашаьы салыб сусдум. Амма гярибя олса да Фубуки
ясябляшмяди, тягвимя нязяр салыб деди.
-Ейби йох, бу говлуьу битирмякчцн айын ахырынаъан вахтыныз вар.
Бунданса мяни сюйцб биабыр етсяйди даща йахшы оларды.
Даща бир нечя эцн кечди. Еля бил ки ъящяннямин ичиндя йашайырдым: Тягвимдяки
эцнляр туфанын дилляри кими мяним цзцмя чырпылыр, бейнимдя гарышыг магмайа чеврилир
вя мян артыг онлары бири бириндян сечмякдя аъиз галырдым. Эюзлярим аьрыса да, эюз
щякиминин дедийиня эюря эюзляримдя щеч бир проблем йохдур.
Яввялляр мян щямишя рягямлярин сакит вя пифагорик эюзяллийиня валещ олурдум, инди ися
онлар мяним ачыг ашкар дцшмянимя чеврилмишдиляр. Калкулйатор да мяня язаб
вермякдян санки ляззят алырды. Психи дефектим ися беля тязащцр едирди: беш дягигядяр дя
артыг бир мцддятдя дцймяляри басмалы олурдумса, бармагларым сцстляшир, мяня еля
эялирди ки ялими гаты вя йапышганлы картоф пцресинин ичиня салырам. Дюрд бармаьым
кейийяряк цмумиййятля щярякятдян галыр, биръя баш бармаьым чятинликля тярпяняряк
санки, бу пцренин ичиндя няся ахтармаьа чалышырды.
Бцтцн бунлара, мяним рягямляря олан анлашылмаз мцнасибятими дя ялавя етсяк,
дцшцнцрям ки юз калкулйаторумун архасында мян чох эцлцнъ эюрцнцрдцм. Щяр бир
йени рягямя мян, кисясиз бир адада гяфилдян щинду эюрян Робинзон бахышларыйла
бахырдым. Сонра мяним кейимиш ялим щямин рягями калкулйаторун клавиатурасы
цзяриндя тякрар етмяйя ъящд едирди. Бу заман мян он-он беш дяфя эащ щесаба, эащ
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да дисплейя бахырдым ки, щансыса рягямин, йахуд нюгтянин йолда дцшцб итмяйийиня
ямин олум. Лакин бу ъцр ъидди ъящдля чалышмаьыма бахмайараг сящвляр дайанмадан
артырды.
Бир эцн, чох бюйцк язиййятля клавишляри басдыьым заман гяфилдян башымы галдырыб
Фубукинин шащаня бахышыйла растлашдым.
-Ня олуб, бир шей алынмыр?-мяндян сорушду.
Ону сакитляшдирмякчцн, мян бармагларымы кейидян «картоф пцреси синдрому» барядя
Фубукийя данышдым вя дцшцндцм ки, бу, онда мяня гаршы мярщямят щисси ойадар.
Лакин бу тювбядян газандыьым йеэаня шей Фубукинин шащаня бахышларындан охунан
бу нятиъя олду. «Артыг щяр шей айдындыр, сяндя щягигятян дя ягли чатышмазлыг вар. Бу,
щяр шейи айдынлашдырыр.»
Айын ахыры йахынлашса да, говлуг щеч аз да олса арыгламамышды.
-Сиз яминсиз ки бцтцн бунлары гясдян елямирсиз?
-Тямамиля яминям…
-Дейин эюрцм… юлкяниздя сизин кими адамлар чохдурму?
Мян, онун гаршысына чыхмыш илк белчикалыйдым вя гярибя дя олса щямин ан милли гцрур
щисси мяним ичимдя ъошмаьа башлады.
-Щеч бир белчикалы мяня охшамыр- ъаваб вердим.
-Бу , севиндириъи щалдыр.
Мян гящгящя чякдим.
-Бурда эцлмяли ня вар ки?
-Мяэяр сизя щеч вахт демяйибляр ки, ягли чатышмазлыьы олан адамлара язиййят вермяк
йахшы дейил?
-Дейибляр, амма щеч кяс хябярдар етмяйиб ки, беля адамлардан бири ня вахтса мяним
табечилийимдя ишляйя биляр.
Мян даща бюйцк ещтирасла гящгящя чякдим.
-Мян щеч ъцр баша дцшя билмирям ки, сиз няйя эцлцрсцнцз.
-Бу, ясябдяндир.
-Йахшысы будур ки диггятинизи юз ишинизин цстцндя ъямляшдирин.
Айын 28-и мян эеъя евя эетмяйиб ишдя галмаг барядя гярарымы бяйан етдим.
-Иъазя версяйдиз мян бир нечя эеъя иш йеримдя галардым.
-Мяэяр сизин бейниниз гаранлыгда даща йахшы ишляйир?
-Ола биляр. Бялкя щягигятян дя беля даща йхшы олар.
Фубукинин разылыьыны алмаг чятин олмады. Щансыса иши кичик бир вахт ярзиндя битирмяк
тяляб олунанда щансыса ишчинин эеъя дя офисдя галыб ишлямяси фирмада ади бир щал иди.
-Сизъя бир эеъя кифайят едярми?
-Ялбяття ки, йох, мяним щесабыма эюря евя айын отуз бириндян тез дюнмяйяъяйям.
Буну дейиб бел чантамы она эюстярдим.
-Мяня лазым олан шейлярин щамысы бурдадыр.
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Йумимотонун диварлары арасында тяк галан кими мяни йунэул бр сярхошлуг щисси
сарды. Лакин бейнимин эеъя вахты щеч дяявялкиндян йахшы ишлямядийи ашкара чыхандан
сонра бу эюзял щисс тезликля думан кими ярийиб эетди. Няфс дя дярмядян чалышсам да
бунун щеч бир нятиъяси олмурду.
Сящяр саат йеддидя ял цзцмц йуйуб палтарымы дяйишдим. Бир финъан тцнд чай ичяндян
сонра иш столумун башына гайытдым.
Илк ямякдашлар саат йеддидя эялиб чыхдылар. Бир саат сонра ися Фубуки эялди. Мясряфляр
говлуьуна бахыб онун щяля дя бомбош олдуьуну эюръяк анразылыгла башыны йеллятди.
Йухусуз эеъяляр бири бирини явяз еся дя , щеч ня дяйишмирди. Башымдаки думан яввялки
кими галмышы. Лакин мян щяля цмидими цзмцрдцм. Намялум оптимизм мяним
кейфими кюкялдиди. Беляъя, щесабларымдан айрылмадан юз ряисимля тамам айры
мювзулар барядя сющбят етмяйя дя вахт тапырдым.
-Сизин адынызда «гар» сюзц, Мяним адымын йапон версийасында ися «йаьыш» сюзц вар.
Мянъя, бу мараглы тясадцфдцр. Бизим арамызда, йаьышла гар арасындакы гядяр фярг
олса да, бизим ейни материйадан йарандыьымызы бир даща тясдиг едир.
-Сиз доьруданмы еля щесаб едирсиниз Ки, бизи мцгайися етмяк олар?
Мян эцлцрдцм. Яслиндя ися бу йухусузлугдан доьан ясяби бир эцлцш иди. Щярдян мяни
йорьунлугдан йаранан цмидсизлик приступлары тутса да, бунун да ахыры мящз дяли
гящгящялярля гуртарырды.
Данаидин бочкасы дайанмадан мяним бейнимин дялмя – дешикляриндян сцзцлян
рягямлярля долурду.
Мяня еля эялирди Ки, мян мцщасибатын Сизифийям. Мяшщур мифик гящряман кими
йорулмадан тякрар тякрар ейни щесаблара эириширдим, щямишя дя ейни нятихъяйля
цзляширдим. Мянъя бунун юзцндя дя няся мистик бир яламят варды. Мян мин дяфя
милйон дяфя сящв етсям дя, сящвлярим щеч вахт бири бирини тякрар етмирди. Щяр щесабда
мян тамам башга нятиъя ялдя едирдим. Бу щягигятян дя дащийаняйди.
Бязян ишарасы мяни бу ъящянням язабына салан ряисимин цзцня бахмагчцн башымы
галдырырдым. Онун эюзяллийи мяни валещ едирди. Мяни гыъыгландыран биръя онун
сялигяйля дараныб йыьылмыш гыса сачларыйды. Онларын щярякятсиз дцзцлцшц санки деирди: «
Мян рящбяр вязифядя чалышан гадынам.». Онун сачларына бир гядяр бахдыгдан сонра
мян севимли мяшьулиййятимя башлайырдым. Хяйалын онун сачларыны даьыдыб
гарабуьдайы чющрясини азадлыьа чыхарырдым. Мяним эюзя эюрцнмяз бармагларым
онун сачларына зяриф вя азад бир эюркям верирди. Щярдян юзцмц сахлайа билмяйиб
онун сачларыны еля бир эюркямя салырдым Ки, о, ъошгун бир мящяббят эеъясиндян
чыхмыш кими эюрцнцрдц. Бу сяртлик онун эюзяллийини бир гядяр дя илащиляшдирирди.
Бир дяфя Фубуки мяни бу хяйали сачдаьытма ямялиййаты цстцндя щагламаьа мцвяффяг
олду.
- Нийя мяня беля зяннля бахырсыныз?
-Нядянся мяня еля эялди Ки, йапон дилиндя «сач» вя «танры» сюзляри ейни ъцр сяслянир.
-«Каьыз» да, унутмайын. Хащиш едирям, мцмкцнся юз досйенизля мяшьул олун.
Вахт кечдикъя бейним даща да йумшалырды вя мян артыг ня барядя данышмаьын
ядябсиз олуб олмадыьыны дярк етмяк игтидарында дейилдим. Бир дяфя 1990-ъы ил цчцн
Исвеч кронунун курсуну ахтаран заман аьзщым санки юз башына данышмаьа башлады.
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-Сиз ушаг вахты щансы пешянин сащиби олмаг истяйирдиз?
-Ох атма цзря дцнйа чемпиону.
-Сизя чох йарашарады.
Ейни суалы о мяня вермядийиндян, юзцм данышмаьа башладым.
-Амма мян балаъа оланда танры оламг истяйирдим. Бяли, мящз Хачпярястлярин танрысы.
Беш йашына чатанда анладым Ки, амбисийаларым ялчатмаздыр. Сонра, франсызлар
демитшкян, шяраба азъа су гатыб Иса Мясищ олмаг гярарына эялдим. Щямишя, бцтцн
бяшяриййятин эюзц габаьында чармыха чякиляъяйим лювщяни тясяввцрцмя эятирмяйя
чалышырдым. Йедди цйашында бу арзымын да ялчатмаз олдуьуну дярк етдим вя сон
гярарымы вердим – мян шящид олмалыйам. Узун мцддят бу сон арзум дяйишмяз галса
да, буна да наил ола билмядим.
-Бяс сонра?
-Сонрасыны сиз дя билирсиз. Мян Йумимото фирмасында мцщасиб олдум. Зяннимъя
бундан ашаьы енмяйя даща йер йохдур.
-Сиз щягигятян беля дцшцнцрсцз? – онун цзцндя гярибя бир тябяссцм парыдады.
Беляликля отузундан отуз бириня кечян эеъя эялиб чатды. Ян ахырда иш йерни Фубуки
тярк етди. Щеч ъцр баша дцшя билмирям Ки, няйя эюря мяни евя бурахмады, ахы айдын
иди Ки, мян ишин йцздя биринин дя ющдясиндян эяля билмяйяъяйям.
Мян ияк галдым. Бу дящшятли лдяряъядя бюйцк офисдя мяним далбадал цчцнъц йухусуз
эеъям иди. Йеня дя калкулйаторда щесаблайыр, йеня дя аьласыьмайан нятиъяляр алырдым.
Вя гяфилдян мяним башыма чох гярибя бир щадися эялди – рущум бядяними тярк еляди.
Даща щеч бир рущани сыхынты щисс елямядян айаьа галхдым. Бцтцн варлыьымы гяфил бир
азадлыг дуйьусу бцрцдц. Щеч вахт юзцмц бу гядяр сярбяст, асудя щисс етмямишдим.
Пянъяряйя йахынлашдым. Ашаьы баханда шящярин ишыгларыны эюрдцм. Еля бил дцнйанын
башы цстцндя ганад ачмыш бир танры мяляйи идим. Биръя юядянимя ялвида дейиб ону
пянъярядян ашаьы тулламаьым чатмырды.
Шящярин ишыглары отагда нормал эюрцнтцйчцн бяс етдийиня эюря Неон лампаларыны
сюндцрдцм. Мятбяхя эедиб юзцмя бир стякан кола сцзяряк бирняфяся ичдим. Офися
гайыдыб айаггабыларымы чыхартдым, баъардыгъа узага атдым. Сонра ися мяни дялилик
приступу тутду. Столларын цстцндя тулланараг гышгырмаьа башладым.
Юзцмц о гядяр йцнэцл щисс едирдим ки, палтарларым да мяня аьырлыг едирди. Беляъя
яйнимдя ня вардыса, бир бир сойунуб щара эялди тулламаьа башладым. Тамамиля
сойунандан сонра Фубукинин столунун цстцня чыхыб ялляри цстя кяллямайаллаг
дайандым, ( щярчянд ки, явялляр щеч ъцр беля дайанмаьы юйряня билмирдим.) сонра ися
чох эюзял бир салто вуруб дцз ряисимин стулунун цстцня ендим
Щя, Фубуки, мян танрыйам. Сян буна инанмасан да, фярги йохдур, мян танры олараг
галырам. Мян щюкмранлыг едирям. Йох, мадди щакимиййят мяни марагландырмыр.
Мян башга шейдян данышырам. Мяним язямятим сянин щеч йухуна да эирмямишди.
Щяр шей неъя дя эюзялдир. Мян бу эеъя язямятн зирвясиндяйям вя щяр шейя эюря йалныз
сня миннятдар олмалыйам. Яэярп билсяйдин ки, йалныз мяним язямятим цчцн
чалышырсан..
Еля Понти Пилат да билмирди ки, бцтцн етдикляри Исанын наминядир.
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О тиканлы чялянэлярин исасыйды, мян ися компйутерлярин Мясищийям. Мяним ящатя
едян сцкутун ичиндя монитор мешяляринин лайлайыын ешитмямяк мцмкцн дейил.
Сянин компйутериня бахырам, Фубуки. О неъя дя бюйцк вя эюзялдир. Пасха
адасындакы язямятли щейкялляря охшайыр.
Саат он икини эюстярир, эеъя йары кечди. Артыг ъцмядир, мяним цчцн мцгяддяс олан
ъцмя. Франсызларын дилийля десяк, Венеранын эцнц. Йапонлар ися ъцмяни гызыл эцнц
адландырыр.
Дцнйави щяйаты тярк етдийим андан заман мяним нязяримдя мювъудлуьуну итириб
рягямляри дцзэцн йыьмадыьым бир калкулйатора чеврилиб. Мяним щесабымла артыг
Пасха байрамыдыр. Юз Бабил гцллямин башындан ашагы бойланыб уено паркындакы гар
тутмуш аьаълары эюрцрям; албалы аьаълары чичяк ачыб, щя, дягиг пасхадыр.
Милад байрамында щямишя юзцмц бядбяхт щисс етсям дя, пасханы чох севимрям.
Кюрпя ушага чеврилян танры – дарыхдырыъы эюрцнтцдцр. Танрыйа чеврилян фягир – бу ися
тамам айры бир шейдир.
Мян Фубукинин компйутерини гуъаглайыб ону ещтираслы юпцшляря гярг едирям.
Чармыха чякилмиш шящид кимийям вя бу язабдан щязз алырам. Нящайят ки, дцнйави
изтираблардан гуртулаъагам. Бцтцн бядяни мисмарлара еля сарылыб ки, бир сантиметр дя
бош йер галмайыб. Индии, еля бу дягигя хянъярля башымы кясяъякляр вя мян даща щеч ня
щисс етмяйяъяйям.
Юлцмцнцн вахтыны яввялъядян билмяк чох эюзялдир. Юз сон эцнцндян юлмяз сянят
ясяри йаратмаг олар.
Сящяр мяним ъялладларым эяляъяк вя мян онлара дейяъям; «мян тяслим олурам.
Юлдцрцн мяни, амма сон арзуму йериня йетирин. Гой башымы йалныз Фубуки кяссин.
Ганым гара истиота дюнцб дюшямяйя ахсын. Эютцрцн йейин, вя билин ки мяним ганым
сизин, ябяди алйансын наминя ахыб. Ялбяття ки, мянля баьлы хатиряляря дя
тцфуряъяксиниз.»
Бирдян биря щисс елядим ки, мяяня сойугдур. Фубукинин компйутерини даща да
ещтирасла гуъагласам да щеч бир хейри олмурду, бу пластмасс гуту мяни
гызышдырмырды. Чох чятинликля палтарымы яйнимя эейиндим. Дишлярим бири бириня дяйирди.
Гяфилдян щисс елядим ки, щушуму итирирям. Йеря йыхыланда ян сон щисс елядийим щадися
зибил гутусуну ашыртмаьым олду.
Башым цзяриндя гышгырыг ешитдимю эюзлярми ачанда зибил ведрясини эюрцб йенидян
щушуму итирдим.

Фубукинин йумшаг сини ешидирям.
- баша дцшцрям. Юзцнц зир-зибиля гярг едиб ки, биз она тохунмагдан ийряняк. Юзцнц
тохунулмаз едиб. Зярря гядяр дя ляйагят щисси йохдур. Мяне она савадсыз олдьуну
дейяндя мяня ъаваб верир ки, вязиййят даща да писдир, о аьылдан кямдир. Йягин ки,
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бундан да ашаьы енмяк гярарына эялиб. Зянн едир ки, бунунла юзцнц ялчатмаз едию
йох. Бу дяфя дя йанылыр. Ялбяття ки, йанылыр.
ЭЦЪЦМЦ ТОПЛАЙЫБ ЭЮЗЛЯРИМИ АЧМАГ, ВЯ ОНЛАРА БАША САЛМАГ
ИСтяйирям ки, йалныз гызынмаг цчцн беля етмишям. Йумимотонун зибили алтында
щягигятян гызышырам.
Амма щеч ня алынмыр, ня эюзлярими ачаьа , ня дя бир сюз демяйя эцъцм чатыр, тязядян
щушуму итирирям.
Башымы галдырыб каьыз топалары, пивя шшяляри, вя сигарет кютцкляринин арасындан саата
тяряф бахдым. Артыг эюнорта он биря йахынлашырды.
Айаьа дцранда Фубукидян башга щеч ким мяня тяряф бахмаьа ъясарят етмяди.
- бир дя юзцнцзц зибилликдя ешялянян дилянчи щисс етмяк истясяниз , хащиш едирям, буну
бизим мцясисядя етмяйясиниз. Бунун цчцн метро стансийалары вар.
Утандыьымдан башымы да галдырмадан чантасы эютцрцб туалетя гачдым ки, цз-эюзцмц,
башымы йуйуб юзцмц сялигяйя салым. Эери гайыдана гядяр хадимя мяним сярсямлик
приступумун нятиъялярини артыг йыьышдырыб гуртармышды.
-Юзцм дя йыьышдыра билярдим.- дилим долаша долаша дедим.
-ЩЯ, -Фубуки башыны йеллядиб ъаваб Верди – буну йягин ки, чох йахшы баъарардыныз.
Чцнки ялиниздян башга бир шей эялмир.
-Хярълярин щесабатыны дейирсиз? – ащ чякдим – дцздц, бу иш мяним цчцн чох чятин
олду. Тянтяняли сурятдя билдирирям ки, бу ишдян имтина едирям.
-Йаман чох эютцр-гой етдиниз. – о кинайяйля билдирди.
«Айдындыр – фикирляшдим – демяли илк олараг мяним дилляняъяйими эюзляйирди. Неъя дя
алчалдыъыдыр.»
-Бу эцн ахшам вахт тамам олур. – мян йеня дилляндим.
-Говлуглары мяня Верин.
Фубуки бу дящшятли говлуьун ющдясиндян ийирми дягигяйя эялди.

Бцтцн эцнц зомби кими кечиртдим. Столумун цстцня сяпялянмиш щесабларын щамысыны
зибил гутусуна атдым.
Фубукинин юз столу архасында отуруб чох ъидди эюркямля ишлямяйини эюряндя гяфилдян
мяни эцлмяк тутду. Ахшам мящз бу столун цстцндя лцт анаданэялмя тулланыб
дцшмяйими хатырладым. Инди ися бу ъидди ханым мяним далымын тохундуьу клавишалары
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юз зяриф бармагларыйла дюйяъляйир. Юмрцмдя илк дяфя информатикайа марагландыьымы
щисс елядим.
Рягямлярля долмуш бейним цчцн зибил гутусунун йанындакы ики-цч саатлыг йуху
ялбяття ки, кифайят дейилди. Йеня дя йатмаг истяйирдим, щям дя севинирдим ки, сон ики
цч щяфтядян фяргли олараг бу эцн калкулйатора йапышыб галмаг мяъбурийййятиндя
дейилям.
Йеня дя рягямсиз дцнйада йашыйырдым. Яэяр дцнйада савадсыз инсанлар щяля дя
мювъуддурларса, демяли мяним кими рягямсизляри дя йох дейил. Гярибяси ися бу иди ки,
мяним сярсямлик приступумдан сонра да ятрафдакылар юзлярини щеч ня олмамыш кими
апарырдылар. Дцздцр, мяним офисдя чылпаг гачмаьымы, атылыб дцшмяйими щеч ким
эюрмямишди, амма зибил гутусун гуъаглайыб йатмаьым йягин ки, идарядя щеч кимин
нязяриндян гачмамышды. Башга юлкядя беля щярякятя эюря йягин ки, мяни еля щямин
эцн чюля туллайардылар.
Мянъя бурда да гейри ади щеч ня йохдур; сярт авторитар гайдаларын мювъуд олдуьу
юлкялярдя нормалардан кянара чыхма щаллары чох мцшащидя олундуьундан инсан
гярибяликляриня дя даща дюзцмлц йанашырлар. Яэяр сиз екссентрик йапона раст
эялмямисинизся, демяли ясл екссентриклийин ня олдуьуну билмирсиз. Ня олсун ки, мян
зибил ведрясини гуъаглайыб йатмышдым? Бурада даща бетяр щадисялялрин шащиди олмаьа
юйряшибляр. Йапонийа еля юлкядир ки, бурда «сындырылмаг» сюзцнцн мянасыны чох йахшы
анлайырдар.

Мян йеня дя яввялки кими чятин олмайан ющдяликляримин иърасына башладым. Чай вя
гящвя дямлямяк мяним йорьун бейними динъялдир, сарсылмыш цряйими мцалиъя едирди.
Бяли, Фубуки ня танры, ня дя иблис иди. о, садяъя йапон гадыны иди.
Щеч дя бцтцн йапон гадынларыны эюзял щесаб етмяк олмаз. Амма щягигятян дя эюзял
оланы сизин гаршыныза чыхыбса, онда юзцнцзц эюзляйин.
Вя бцтцн бу сыхынтылара, чяярчивяляря, абсурд гадаьалара, садизмя, мяняви вя физики
корсетляря синя эярян бу эюзяллик щягигятян дя гящряманлыг мюъцзясидир. Йох, йапон
гадынларыны адиъя гурбан щесаб етмяк олмаз. Дцнйанын бир чох гадынларыйла
мцгайисядя онларын агибяти даща уьурлудур. Йапон гадынларынын щюкмц чох
бюйцкдцр.
Йапон гадынларында ян чох тяяъъцбляндирян ъящят ися, щяля индийяъян интищар
етмямяляридир.
Лап ушаглыг дюврцндян онун бейниня тягрибян бу фикирляри мющцрляйирляр:
-яэяр ийирми беш йашынаъан яря эетмямисянся, утан.
-яэяр гящгящя чякиб эцлцрсянся, тярбийясизсян.
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-яэяр сифятин щансыса щиссини ифадя едирся , вулгарсан.
-яэяр бядяниндя биръя тцк варса, абырсызсан.
-яэяр эянъ оьлан сяни адам арасында юпцрся, фащишясян.
-яэяр йемякдян лязят алдыьыны щисс елятдирисянся, донузсан.
-яэяр чох йатмаьы севирсянся, иняксян.
-яэяр, яэяр, яэяр…
Яэяр бцтцн бу нясищятляр милйонларла инсанын варлыьына щаким щаким кясилмясяйдиляр,
мяня эцлмяли эюрцнярдиляр.
Йапон ханымларынын бейниня йеридилян бу ахмаг ещкамларын мянасы будур: йахшы
щеч няйя цмид елямя; сяадятя инанма, бу сяня йалныз зяряр веря биляр; мящяббятя
инанма, о, буна лайиг дейил; сяни мящз юзцн олдуьуна эюря йох, юзцнц неъя эюстяря
биляъяйиня эюря севяъякляр; цмид етмя ки, щяйат сяня няся веряъяк, йох, яксиня, илдян
иля итиряъяксян; щятта ян ади сакитлийя дя цмид етмясакит щяйат сянинчцн дейил.
Мцтляг ишляйяъяксян, амма гадын олдуьуна эюря щеч бир йцксяклийя галха
билмяйяъяксян. Иш сяня мадди мянфяятдян башга щеч бир мяняви щязз вермяйяъяк.
Лакин ола биляр ки, яря эедян заамн, иш йериндяки репутасийанын сяня бир хейри дяйсин,
чцнки сянин ясл мащиййятин ятрафдакыларын эюзцндя гара гяпийя дя дяймяз.
Аъмысан? Арыг галмагчцн аз йе. Кцчядякилярин сянин инъя бядяниня зиллянян
бахышларыны эюрцб щязз алмагчцн йох, садяъя она эюря ки, долу бядяня, йекя с иняйя
малик олмаг абырсызлыг яламятидир. Сянин ющдяликляриндян бири дя эюзял олмагдыр.
Дцздцр, ня гядяр эюзял олсан да, бундан щеч бир рущани щязз ала билмяйяъяксян.
Йалныз гярблилярдян щансыса комплименти ешидя билярсян, лакин ушаглыгдан сянин
бейниня йеридибляр ки, гярблилярин гятиййян зювгц йохдур.
Ян узагы 25 йашынаъан мцтляг яря эетмялисян. Тябии ки, ярин сяни севмяйяъяк, ялбяття
яэяр о, идиот дейился.идиот тяряфиндян севилмякся севиндириъи бир щал дейил. Истянилян
ащлда сян ону аз аз эюряъяксян. Эеъя саат икидя йорьун арьын, йахуд сярхош ярин евя
эялиб йатаьа сяриляъяк, сящяряъян хорулдайаъаг, саат алтыда ися галхыб биръя кялмя дя
кясмядян тязядян ишя йолланаъаг.
Бцтцн бунлар сяня дящшятли эюрцнцр? Сян бу ъцр дцшцнян илк гадын дейилсян. 1960-ъы
иля гядяр чохлары беля дцшцнцрдц, бязиляри щятта гийама да галхмышдылар. Бялкя сян
юзцн дя щяйатынын ян сярбяст дюврц олан 18-25 йаш арасы гийама галхмысан. Лакин 25
йашы адлайандан сонра, щяля дя яря эетмядийиня эюря хяъалятчякмяйя башлайаъагсан.
Сян юзцнц башгаларынын йолунда гурбан вермялисян. Лакин эцман етмя ки, йолунда
юзцнц гурбан вердийн адам бунунла хюшбяхт олаъаг. Йох, садяъя сянин йериня
хяъалят чякмякдян йахасыны гуртараъаг. Бяли, сянин ня юзцнц , ня дя башгасыны
хюшбяхт етмяк шансын вар.
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Яэяр тясадцфян бунларын щяр щансы бириндянся йан кечмяйя наил олсан, еля билмя ки,
гялябя чалымсан. Йох, сящв едирсян. Бир аздан юзцн дя буну анлайаъагсан.. чцнки
гялябянин иллцзийасы мцвяггятидир.
Амма, щяр щалда , бцтцн бунлара сон гоймаг цсулу да мювъуддур. Яэяр сян
христианлыгы гябул етмяк кими ахмаг бир аддым атмамысанса, эцнлярин бир эцнц
интищар едя билярсян. Йапонийада бу, бюйцк шяряфдир. Бунунла беля эцман етмя ки, о
бири дцнйада сяни авроалыларын тясвир етдикляри ъяннят эюзляйир. Юлцмдян о йанда да
мараглы бир шей йохдур. Йахшысы будур ки, юлцмцндян сонракы репутасийаны дцшцн бу даща ваъибдир. Яэяр интищар заманы бцтцн гайда-ганунлара риайят етмяйя
мцвяффяг олсан, юлцмцн дя парлаг алынаъаг. Йахынларын сянинля фяхр едяъяк.
Интищар етмяйя ъясарятин чатмаса ися, яввял ахыр намуссузлуг йолуну тутаъагсан - йа
юзцня мяшуг тапаъагсан, йа чох йемякдян кюкялиб иняйя дюняъяксян, йа да башына
щава эяляъяк…
Щя, Фубукийя баха баха мящз бунлары фикирляширдим.
-Билмяк олар сиз ня барядя дцшцнцрсцз? - бир дяфя о башыны галдырыб сярт сясля сорушду.
-Хяйаллара далырам. Мяэяр сиз щеч вахт беля етмирсиниз?
-Йох.
Мян эцлцмсцндцм…
Мяни мцщасиб вязифяси иля видалашмаьымдан ики щяфтя кечяндян сонра ися ясл фаъия баш
верди.
Эцнлярин бир эцнц даьларда илдырым эурултусуна бянзяр сяс ешитдим: бу ъянаб
Омотинин гышгырыьыйды. Сяс эетдикъя эцъляндийиндян онун мящз бизим отага истигамят
эютцрдцйцнц анламаг чятин дейилди. Биз няся чох хошаэялмяз бир щадисянин баш
веряъяйини щисс едяряк горху ичиндя бири биримизя бахырдыг.
Гяфилдян мцщасибатын гапысы витсе-президентин аьыр ъямдяйинин тязйигиня дюзмяйиб
тайбатай ачылды, ъянаб Омоти гязябля ичяри дахил олду вя юз нащарыны тяляб едян
адамйейян сясийля чыьырды:
-Фубуки сан!
Вя биз бу карфаэен яждащасына щансы гурбанын вериляъяйини анладыг.
Мяним ряисим о саат айага галхыб ъидди сифят алды. Нядянся мяня еля эялди ки, бу саат
ъянаб Омоти бядяниняки Пий гатларынын арасында эизлятдийи хянъярини чыхарыб
Фубукинин башыны кясяъяк.яэяр онун башы мян тяряфя дцшся, эизлинъя эютцрцб
эизядяъям вя юмрумун сонунаъан севя севя горуйуб сахлайаъам.
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«Йох, ола билмяз – мян юзцм юзцмц сакитляшдирмяйя башладым – индии орта ясрляр
дейил. Йягин ки, Фубукини садяъя юз отагына чаьырыб йцнэцлвари данлайаъаг. Бунунла
да щяр шей битяъяк.»
Лакин о даща гяддаръасына щярякят еляди. Билмирям бу садяъя садизм приступу
иди,йохса гурбаны мящз эюзял бир гадын олдуьундан беля аддым атды; йох, о,
Фубукини кабинетя апармады, юз гурбаныны мцщасибатын гырхдан артыг ишчисинин эюзц
гаршысында парчаламаьа башлады.
Ялбяття ки, щеч бир йапон ханымы, ялялхцсус Фубуки Мори кими эюзял вя перспективли
бир ишэцзар гадын цчцн щамынын эюзц гашысында беля алчалдылмагдан аьыр щеч ня ола
билмяз. Монстр истяйирди ки, о, юз сифятини итирсин, бу ачыг айдын щисс олунурду.
Омоти бир анлыг сусууб йаваш-йаваш Фубукийя йахынлашды вя гяфилдян онун шишман
додаглары ясмяйя башлады, онларын арасындан дящшятли бир сюйцш мярмиси партлады.
Токионун сакинляри аз гала ишыг сцрятийля данышырлар, ялялхцсус щирсляняндя. Витсе
президент ися Токиолу олмагла бярабяр щям дя холерик темпераментя малик Пий йыьыны
олдуьундан, сяси мцтямади олараг йаьлы гязяб парчалары ифраз едирди вя бунун
нятиъясиндя мян Фубукинин цстцня щцъум чякмиш бу гязяб туфанындан демяк олар
ки, щеч ня анлайа билмядим.
Лакин цмумиййятля йапон дилиндян бихябяр олсайдым да, ня баш вердийини дярк
етмяйя чятинлик чякмяздим; мяндян цч метр аралыда инсан варлыьына ишкянъя верлмяси
проссеси баш верирди. Ачыьыны дейим ки, Чох ийрянъ бир эюрцнтцйдц. Мян бу эонбул
вящшини сакитляшдирмякчцн чох шейдян кечярдим, амманяфяс дя чякмядян еля
гышгырырды ки, ъямдяфиндян фявваря вуран сюйцшлярин сону эюрцнмцрдц.
Фубуки щансы ъинайятиня эюря бу ъцр аьыр ъязайа лайиг эюрцлмцшдц – буну мян щеч
вахт билмядим. Лакин мян юз коллегамы чох эюзял таныйырдым, онун ишя
ъанйандырмасы, неъя мясулийятля йанашмасы щамыйа мялум иди вя щансы сящви
бурахмасындан асылы олмайараг мянъя онун эцнащындан кечмяк даща йахшы оларды.
Эяряк Витсе-Президент ичяри эиряндя саат бахайдым. Мянъя артыг он беш дягигдян чох
иди ки, гышгырырды. Амма дейясян вящшинин боьазы резиндян иди вя вахт кечдикъя
гышгырыьы даща да эцълянирди.
Бу щай-кцй мяним нязяримдя аз гала гийамятя гядяр чякди. Вя нящайят, йа
ойунъагы ону бездирди, йа гышгырыб баьырмаьы онун о гядяр енержисини алды ки,
мядясиндя аълыг щисс еляди вя цряйи майонезли гамбургер истяди, щяр нядися, ъянаб
Саити няфясини дяриб тярини силди, гапыны чырпараг мцщасибатдан чыхды.
Офися юлц бир сцкут чюкдц. Мяндян башга щеч кяс бичаря гурбана нязяр салмаьа
ъясарят етмяди. Бир нечя дягигя ярзиндя Фубуки щяля дя тагятсиз щалда донуб
галмышды. Амма эцъц юзцня гайыдан кими, яллярийля цзцнц сыхыб гачараг отагдан
чыхды.
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Мян онун щара гача биляъяйини чох эюзял билирдим.: бцтцн зорланмыш гадынларын
эетдийи йеря; орада ки, сяндян башга щеч ким йохдур; орада ки, щямишя су ахыр;
Йумимото компанийасында йеэан беля йер туалет иди.
Вя мящз бу заман мян ян бюйцк ахмаьлыгымы елядим.
Дцздц, яслиндя онун мяня мцнасибятдя етдийи щярякятлярин мцгабилиндя мян дя
эяряк онун бу вязиййятиня севиниб, онун алчалдылмасындан щязз алайдым. Амма
мящз бу ан ичимдяки мярщямят, рящм щисси ъошуб дашмаьа дашлады.
Мян сарсылмышдым: ялбяття ки, гачыб ону сакитляшдирмяк лазымдыр.
Ъялд йеримдян галхыб туалетя гачдым. Фубуки ял-цз йуйанын гаршысында аьлайырды.
Дейясян мяним ичяри дахил олдуьуму щеч щисс елямяди.
-Фубуки, мян чох тяяссцф едирям. Инанын ки, бцтцн варлыьымла сизинля бир йердяйям.
Артыг йахынлашыб ялими достъасына узатмаг истяйирдим ки, онун мяня зиллянмиш гязяб
долу бахышларыны эюрдцм. Фубуки Ичини бцрцмцш щиддятдян танынмаз щала дцшмцш бир
сясл цстцмя чымхырды.
- Ня истяйирсиз? Ня истяйирсиз?
Дейясян щямин эцм аьлым цмумиййятля мязуниййятя чыхмышды , чцнки онун бу
сюзцндян сонра мян садялювщлцкля изащ етмяйя башладым.
-Мян гятиййян сизи бездирмсяк истямирдим, садяъя истядим ки, бир аз тяскинлик верим.
О яввялкиндян дя бетяр юир щиддятля мяним ялими итяляйиб баьырды:
-Рядд олун бурдан, ешидмирсиз? Рядд олун.
Щяминмягамда тез чыхыб эетсяйдим, бялкя даща да йахшы оларды, амма тяяъъцбдян
йеримдя гуруйуб галдыьымдан биръя аддым да ата билмядим.
Эетмяк фикриндя олмадыьымы эюрян Фубуки тянэняфяс щалда цстцмя йериди. Бу саат бу
йапон гадыны бир эюзцндя Хросима, бир эюзцндя Нагасакини эяздирян монстра
мянзяйирди.
Гейри-ихтийары чыьырыб партлайыш мяни щагламамыш туалетдян байыра сычрадым.
Офися гайыдандан сонра ахшама кими юз дцшцнцлмямиш щярякятм барядя фикрляшмяйя
башладым. Фубуки юз щямкарларынын йанында дящшятли дяряъядя алчалдылмышды. Юз
сифятини горумагчцн дя бизим йанымызда ъидд ъящдля эюз йашларыны сахламаьа
мцвяффяг олмушду. Лакин мян йубанмадан онун ардыйъа туалетя гачмагла санки
онун биабырчылыьындан сон ана гядяр щязз алмаг, онун эюз йашларыны эюз доллусу сейр
етмякля ичимдяки гисас йаньысыны сюндцрмяк истямишдим. Йягин щеч вахт инанмазды
ки, мянм щярякятим садяъя дахили мярщямятин тязащцрц иди.
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Бир саат сонра мяним ряисим артыг юз иш столунун архасында сакитъя отурмушду.
Арабир мяня зиллянян вя гязябдян парылдайан бахышларында бу сюзляр йазылмышды:
«Ейби йох, сян дя юз ъязаны алаъагсан»

Ертяси эцн Фубуки мяни мярмяр щейкял сойуглуьу иля гаршылдайыб тянтяняли шякилдя
елан етди.
-МЯн сизя йени иш тапмышам. Буйурун эялин далымъа.
Йаман наращат олдум. Эюрясян йени Ишим йеня дя мцщасибатла баьлы олмайаъагды
ки? яэяр Фубуки йеня дя мяни рягям дярйасында батырмаг истяйирдися, демяли чох сярт
бир гисас цсулу тапмышды.
Амма о мяни узун дящлизин лап сонундакы туалетляря эятирди.
-Будур, сизин йени иш йериниз.
Вя бюйцк профессионаллыгла бойнума дцшян ющдяликляри мяня нцмайиш етдирмяйя
башлады. Ял-цз дясмаларынын вязиййятиня нязарят етмяк, исланмышларыны гурусуйла явяз
етмяк, айагйолуларда каьызлара нязарят етмяк, гуртаран кими тязясини эятириб йериня
гоймаг – анбарын ачары да тянтяняли шякилдя мяня тягдим едилди.
Програмн ян мараглы йери ися бу эюзял мяхлугун яля шетка алараг там ъиддиййятля
унитазы неъя тямизлямяйи мяня эюстярмяси олду – доьурданмы о щесаб едирди ки, мян
буну билмирям?
Щеч вахт тясявцрцмя дя эялмязди ки, юз илащями ялдя беля бир Алят тутмуш вязййятдя
сейр едяъям.
Тамамиля сарсылмыш щалда сорушдум:
-Мян кимин йериня кечирям ки?
-Щеч кимин. Хадимяляр бу иши ахшамлар, щамы эедяндян сонра йериян йетирирляр.
-Мяэяр онларын щамысы ишдян говулублар?
-Йох, амма эюрдцйцнцз кими онларын эеъя иши кифайят етмир. Бир чох щалларда туалет
каьызы, дясмаллар ахшам дцшмямиш гуртарыр, йа да ки, унитазлар чирклянир. Башга
компанийаларын нцмайяндялярини гябул едяндя бу щал бизи чох пис вязиййятдя гойур.
Мян няся фикирляшмяйя маъал тапмамыш Фубуки сон сюзцнц деди:
-Инди ися сизин сайяниздя цмид едирям ки, бу бахымдан щеч бир проблемимиз
олмайаъаг.
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Сюзцнц битириб эетди. Мян тязя иш йеримдя щейрятдян донуб галдым. Лакин эюрцнцр
Фубуки сон мярмини лап ахыра сахламышды. Бир ан кечмямиш туалетин гапысы ачылдыф вя
онун эюзял чющряси йенидян пейда олду.
-Баьышлайын, бир шей йадымдан чыхмышды. Нязяря алын ки, сизин фяалийятиниз киши
туалетлярини дя ящатя етмялидир.

Щя, индии ися нятиъя чыхартмаг олар. Мян ушаг вахты танры олмаг истяйирдим. Лакин бу
щяддини ашмаг демяк иди вя мян шяраба бир аз су гатыб Иса МЯсищ олмагы
гярарлашдырдым. Сонра шящидлик, мцщасиблик…лакин мяним сосиал тяняззцлцмцн
дейясян яйляъляри ишлямирди. Вя нящайятдя мян тамам алчаг бир вязифяйя кечирилдимунитаз тямизляйян олдум.
Танрылыг мяртябясиндян талетя гядяр эялян бу енишля йалныз фяхр етмяк олар. Яэяр бир
мцьянни сопранодан контралтойа кечирся, онун барясиндя дейирляр ки, эениш
диапозона маликдир. Шяхсян мяним истедад диопозонум Танрыдан Мадам Пипийя
гядяр щяр сащядя юзцмц эюстярмяйя кифайят едир.
Щейрятим гисмян кечиб эедяндян сонра гярибя дя олса ичимдя бир ращатлыг щисс
елядим. Унитазларын йанында ишлямяйин цстцнлцйц ондан ибарятдир ки, бундан да ашаьы
енмяк тящлцкяси олмадыгыны анлайырсан, чцнки енмяйя даща йер йохдур.
Йягин Фубуки беля фикирляширди: «Сян мяни туалетдя дя изляйирдин. Чох эюзял. Сянин ясл
йерин дя еля бурадыр.»
Вя мян орада галдым.
Мяним йеримя щяр ким олсайды ишдян чыхарды. Ялбяття ки, йапонлары чыхмаг шяртийля.
Мяни бу вязифяйя тяйин едян ряисин йягин ки, кюнцллц сурятдя чыхыб эетмяйимя наил
олмаг истяйирди. Лакин чыхыб эетсяйдим мян юз щягиги сифятими итирмиш олардым.
Дцздцр, унитаз тямизлямсяк дя йапонларын нязяриндя бир о гядяр шяряфли иш сайылмырды,
амма бу заман инсан юз сифятини дя итрмирди.
Мян Йумимото иля иллик контакт имзаламышдым. Контрактын мцддяти 1991ъи илин 7
йанварында тамам олурду. Инди ийун айыдыр. Мян дюзмялийям. Мян бязи шейляри
Фубукийя сцбут етмякчцн юзцмц ясл йапон кими апармалыйам.
Бу щалда мян мян бел бир Принсипи ясас эютцрцрдцм: Йапоннийада мяскунлашмаг
истяйян щяр бир яъняби буранын гайдаларына риайят етмялидир. Щярчянд ки, йапонлдарын
юзляри башга халгларын гайда ганунларына гятиййян щюрмят етмирляр. Мян бу
ядалятсизлийи билсям дя, юзцмц тамамиля она табе етмишдим. Ушаг вахты Йапонийада
йашайаркян мян «йапон дцнйасы»на о гядяр валещ олмушдум ки, индийяъян бу
щейрят мяним емрсийаларымы гидаландырмагда давам едир. Индии ися, рущума язиз
олан бир чох щиссляри инкар едян бу системин бутун дящшятляри мяним цчцн ачылмыш
олду, буна бахмайараг мян артыг инанмадыьым дяйярляря садиг галдым.
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Беляликлямян сифятими итирмямякчцн йедди ай мцддятиндя Йумимотонун талетлярини
тямизлямяли олдум.
Беляликля мяним йени щяйатым башлады. Гярибя дя олса, индики Ишим яввялки гядяр
дящзшятли дейилди. Мян езамиййят хяръляринин щесабыны нязярдя тутурам. ЯЭяр
калкулйатордан аьласыьмаз рягямлярин чыхарылмасыйла анбардан туалет каьызынын
чыхарылмасы арасында сечим олсайды , мян тяряддцд етмядя икинъисини сечярдим.
Санитар эиэиена рущани эиэиенасыз аьласыьмаз бир шейдир онунчцн дя мяним
мцтилийими ляйагятсизлик кими гябул едянляря билдирмялийям ки, бу йедди ай ярзиндя
мян биръя дяфя дя щяйагятсизлик щисси кечирмядим.
Бу иш мяня щяваля олунандан бяри мян тама башга юлчцдя йашамаьа башладым, щяр
шейя канайя вя тябяссцмля йанашырдым. Йягин ки, бу да юзцнцгорума инстинктинин бир
тязащцр формасыдыр: бу йедди айы дюзмякчцн йягин ки, щяйата бахышларымы тяъили
сцрятдя дяйишмялийдим.
Вя мящз бу юзцнцгорума инстинкти нятиъясиндя бахышларын дяйишмяси щисс олунмадан
баш верди. Еля эюзцмцн габаьындаъа чиркаб тямизлийя, биабырчылы шяряфя, ийрянълик ися
йумора чеврилди.
Бу сон сюз сизя гярибя эялмясин. Бу йедди ай щягигятян дя мяним щяйатымын ян
комик бир дюврц олду ; щяр сящяр метро мяни Йумимотонун гапысы аьзында байыра
туллайанда, щансы ишя башлайаъагымы эюзцмцн габаьына эятиряряк уьунуб эедирдим.
Юз «тахтц-таъымда» яйляшяндян сонра да мцтямади олараг гящгящя партлайышларыйла
мцбаризя апармалы олурдум.
Щяйата бахышларымы дяйишмяйим щядяр эетмяди. Мяним ишдян эетмямяйим Фубукини
бир аз да ясябляшдирмиш, онун бцтцн планларыны позмуш олду. Намуссузлуг лякяси
онун юз виъданына дцшмцш олду. Дцздц, о юзц буну щисс елятдирмямяйя чалышса да,
мян чох айдын эюрцрдцм.
Амма ян тясирли эюоцшщцм бир вахтлар кюмяк етдийим ъянаб Тенси иля олду. О туалетя
эиряндя мяни эюрян кими чашды, яввял еля билди ки, чашыб гадын туалетиня ириб. Амма бир
нечя санийя сонра щяр шейи баша дцшдц, вяцзцня утанъ гызартысы чюкмямиш байыра
сычрады.
Бир нечя эцн сонра хябяр тутдум ки, ъянаб Тенси рящбярлик етдийи сцд мящсуллары
шюбясинин бцтцн ишчиляриня башга мяртябялярдяки туалетляря эетмяйи тапшырыб. Заман
кечдикъя 44-ъц мяртябядяки бу туалетдян о бири шюбялярин ишчиляринин дя айаглары
кясилди. Ялбяття ки, кишиляри нязярдя тутурам.
Цряйимдя ъянаб Тенсийя миннятдарлыг етмякля бярабяр, анлайырдым ки, бу байкоту
ейни заманда мяним Йумимото компанийасындан алдыьым гисас кими дя
гиймятляндирмяк олар. Башга мяртябялярдяки туалетлярдян истифадя едян ишчиляр
лифтлярдя хейли вахт итирмяли олурдулар, щалбуки бцтцн бу вахты Йумимотонун хейриня
дя истифадя едя билярдиляр. Йапонийада буну саботаж адландырырлар.
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Киши щямкарларымын айагы мяним туалетимдян кясиляндян сонра, даща чох Фубуки
эялмяйя башлады. Щятта дишлярини йумаг мярасимини дя евдя йох, эцндя ики дяфя
мяним туалетимдя иъра етмяйя башлады. Мяним ишдян чыхмадыьымдан гязяблянян
Фубуки, щяр кичик бир бящанядян истифадя едиб мяним алчалдылмыш вязиййятимя тамаша
етмяйя эялирди.
Тяхминян бир щяфтя сонра 44-ъц мяртябядяки туалетин байкоту барядя хябярляр
Йумимотонн рящбярлийинин гулаьына да чатды. Беляликля, чох гярибя бир проблем
йаранды. Ня гядяр олса да, Йумимотонун рящбярлийи юз ишчиляриня башга
мяртябялярдяки туалетлярдян истифадя етмяйи гадаьан едя билмязди. Бунула бярабяр бу
саботаж актына дюзмяк дя мцмкцн дейилди. Няся елямяк лазым иди. Амма ня?
Тябии ки, бу биабырчылыьын сябябкары, мцяййян мянада Фубуки щесаб олунурду. Бир
дяфя гязябля туалетя дахил олуб мяним цстцмя чымхырды.
-Даща Бу ъцр давам едя билмяз. Сиз бцтцн ямякдашларымызы пис вязиййятдя
гойурсунуз.
-Бу дяфя щансы эцнащы ишлятмишям?
-Юзцнцз щяр шейи эюзял билирсиниз.
-Инанын ки, мян щекч бир шей анламырам.
-Мяэяр эюрмцрсцнцз ки, киши ямякдашларымыз бу туалетдян даща истифадя етмирляр?
Онлар щяр эцн о бири мяртябяляря дцшцб чыхмагла кцлли мигдарда иш вахтыны исраф
едирляр.
-Баша дцшцрям, амма мян бу иш йериня юз башына эялмямишя, юзцнцз билирсиниз.
-Щяйасыз. Яэяр сиз юзцнцзц ляйагятля апарсайдыныз бцтцн бунлар баш вермязди.
Мян гашларымы чатдым.
-Инди мян нейлямялийям?
-Сиз даща бурада эюрцнмямялисиз.
-Демяли мян туалетдяки ишимдян азад едилирям?
-Мян буну демирдим.
-Онда мян щеч ня анламырам.
-Ичяри киши эиряндя сиз эяряк байыра чыхасныз.
-БЯс мян гадын туалетини йыьышдырандан сонра бура эяляндя щардан билим ки, ичяридя
киши вар, йа йох.
-Ня?
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-Аща, билдим. Эялин киши туалетиндя эизли камера гурашдыраг, монитору да гадын
туалетиня гойаг.сонда мян щямишя дягиг биляъяйям ки, киши туалетиндя адам вар,
йохса йох.
- Киши туалетиндя камера ? Сиз щеч билирсиз ня данышырсыз?
-Ня олсун? Кишилярин ки бундан хябяри олмайаъаг- мян садялювщъясиня давам
елядим.
- БЯсдирин. Сиз ахмагсыз.
О гапыны чырпыб эетди,мянся узун мцддят онун архасынъа бахдым.

Алты ил яввял мян «Фурио» адлы бир йапон филминя бахмышдым. Тясвир олунан щадисяляр
1944-ъц илдя Сакит океандакы адаларын бириндя ъяряйан едирди. Бир дястя инэилис ясэяри
йапон ясирлийиндя сахланылырды. Бир инэилис ясири( Девид Броуи) иля йапон командири
(Рйуити Сакмото) арасында мяктяб дярсликляриндя «пародоксал» адландырыла биляъяк
мцнасибятляр йараныр. Амма сонда йапон командири инэилис ясириня юлцм щюкмц
чыхарыр.
Филмин ян тясирли нюгтяси йапон командиринин юз йарымъан ясиринин агибятини сейр
етмяйя эялмяйи иди. бцтцн бядяни йеря басдырылмыш инэилис ясиринин йалныз башы торпагын
цстцндя галмышды. Бу ъцр ишкянъя нятиъясиндя Ясир йа аъындан, йа сузундан, йа да
истидян юлцр. Мяьрур вя вятянпярвяр командир юз «пародоксал мцнасибятляр»Инин
обйектинин сон саатларына тамаша етмяйя эяляндя инэилис ясиринин сифяти артыг гызармыш
бифштекс рянэи алмышды. Мян бу филмя баханды он беш йашым варды вя бу ъцр юлцм
мянин йаддашыма ясл мящяббятин сцбуту кими щякк олунмушду.
Бу филмдяки щадисялярля мяним Йумимотодакы маъяраларым арасындакы охшарлыьы щисс
етмямяк мцмкцн дейил. Ялбяття ки, мяня бир аз башга ъцр ишкянъя верирдиляр.
Бир дяфя яллярини йуйанда мян Фубукидян бу филмя бахыб-бахмадыьыны сорушдум. О
разылыг яламяти олараг башыны тярпятди.
-Щя.
-Хошунуза эялдими?
-Мусигиси йахшыдыр, амма щейиф ки, сцжет чох гондармадыр.
-Мянъя бурада мараглы бир метафора вар.
-Щансы?
-Мцнасибятлярин метафорасы. Мясялчцн сизинля мяним арамдакы мцнасибятлярин.
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О, эюзлярини азъа йыьыб мяня еля бахды, еля бил юзц юзцндян бу аьылдан кям гызын даща
щансы ахмаг шейляр уйдураъаьыны сорушурду.
-Щя, -мян давам елядим -бизим арамызда Рйуити Сакамото иля Девид Боуи
арасындакы гядяр фярг вар. Шярг вя гярб. Защири конфликт архасында гаршылыглы мараг,
анлашмазлыг вя ян нящайят эизли шякилдя цмуми дил тапмаг арзусу.
Щисс елядим ки, дейясян бир гядяр щяддини ашмышам.
-Йох, - ряисим сярт шякилдя сюзцмц кясди.
Эюрясян щансы бящаняйля етираз едяъяк? - фикирляшдим. - сечим бюйцкдцр. « Мян сизинля
цмуми дил тапмаг истямирям», йахуд «мяэяр сизин вязиййятиниз щярби Ясирляр гядяр
аьырдыр?»
Амма Фубуки кифайят гядяр щийляэяр иди; садяъя азъа эцлцмсцнцб сойуг вя нязакятли
сясля ъаваб верди:
-Сиз Девид Броудийя щеч охшамырсыз .
Щя, онун щаглы олдуьуун етираф етмякдян башга чыхыш йолум галмады.

Айлар кечирди. Вахт эцнц эцндян юз мянасыны итирирди. Мян артыг онун щярякятини щисс
елямирдим. Мяним йаддашым суйу бошалтмагчцн истифадя олунан насоса бянзяйирди;
ахшамлар дцймяни басырдым вя хяйали винтляр чиркабы байыра бошалдырды.
Ритуал тямизлянмя бир о гядяр дя хейир вермир, чцнки бейнимин унитазындан ахшамлар
бошалтдыгларымы сящяр йенидян ора долдурурдулар.
Адамларын чоху йягин дяфяляля щисс едиб ки, медитасийа етмякчцн туалет ян ялверишли
йердир. Мян дя туалет ращибясиня чевриляндян сонра илащи мятлябляри дцшцнмякчцн
кифайят гядяр вахым варды. Вя мян Йумимотонун туалетиндя чох ваъиб бир щягигяти
дярк елядим - Йапонийада щяйат йалныз ишдян ибарятдир.
Дцздцр бу щягигят бу юлкяйя щяср олунмуш игтисади трактатларда дяфялярля вурьуланыб,
амма щяр щалда охумаг башга , юз цзяриндя тяърцбядян кечирмяк тамам башга.
Мяним талейим башгалырындан бир о гядяр дя аьыр олмаса да щяр щалда кифайят гядяр
алчалдыъы иди.
Йапинайа интищар щадисяляринин ян чох гейдя алындыьы бир юлкяйди. Шяхсян мян
цмумиййятля ятрафымда олан адамларын щяля индийя гядяр интищар етмядийиня щямишя
тяяъъцб елямишям.
Рягямлярин истилийиндян бейни гурумуш мцщасиби мцясисянин диварларындан кянарда
ня эюзляйя билярди? Юзц кими йорьун щямкарларын ящатясиндя ичилян бир парч пивя,
басырыг метрода итирилян саатлар, артыг йухуйа эетмиш щяйат йолдашы, йорьун ушаглар,
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адамы бурульан кими юз ичиня чякян йуху, надир мязуниййят, : бцтцн бунларын ичиндя
щяйат адландырыла биляъяк щеч няйя тясадцф олунмур.
Ян бюйцк гябащят ися бу инсанларын башга халглара нисбятян даща йцксяк инкишаф
мярщялясиндя гарарлашдырдыьыны эцман етмякдир.

Артыг декабр айынын сонуйду, мяним мцгавилямин мцддтинин баша чатмаьына аз
галырды. Мян йанварын йеддисини эюзляйиб бир ики няфярля саьоллашмагла чыхыб эедя
билмяздим. Бу юлкядя ямякдашын ишдян эетмяси дя сонсуз формаллыгларла мцшайят
олунурду.
Яняняйя эюря иерархийа структурасынын щяр пиллясиндя ишдян эетмяйими елан
етмялийдим; дцз дюрд дяфя; пирамиданын ян ашаьысындан башлайараг; яввяля Фубуки,
сонра ъянаб Саито, Омоти, нящайят ъянаб Ханеда.
Дахилян мян буна щазыр идим. Тябии ки, ян ясас шяртя ямял етмяк, йяни щеч нядян вя
щеч кимдян шикайят етмямяк чох ваъиб иди.
Бундан ялавя мян лазыми инструкажы да алмышдым; бу щадися Йапонийа иля Белчика
арасындакы мцнасибятляря хялял эятирмямялимир. Демяли юзцмц еля аармалыйам ки,
эцйа щеч бир йапон щямкарым мяня гаршы азаъыг да олса щагсызлыьа йол вермяйиб вя
бу «али» вязифяни кюнцллц шякилдя тярк етмяйимин йеэаня сябяби кими йалныз юз ягли
имканларымын кифайят гядяр йцксяк олмамасыны эюстярмялийдим.
Илк олараг Фубукидян мяни гябул тмяйини хащиш етдим. О мяня нащардан сонра бош
кабинетлярин бириндя эюрцш тяйин етди.
-Ешидирям. Мяня няся демяк истяйирдиниз?
-Мяним контрактымын мцддяти битмяк цзрядир вя мян тяяссцфля билдирирям ки, ону
тязяляйя билмяйяъяйям.
-Мян аз гала гул мцтилийи иля бу сюзляри дедим.
-Доьрудан? Няйя эюря даща бизимля ишлямяк истямирсиз? - о гуру-гуру сорушду.
Эюзял суалдыр. Демяди бурада комедийа ойнайан биръя мян дейилям.мяним
ъавабым да карикатуравари олду.
-Йумимото компанийасы юзцмц эюстярмяк, юз имканларымы ачмагчцн мяня кцлли
мигдарда шанс верди, буна эюря миннятдарам, лакин тяяссцф ки мян эюстярилян етимады
доьрулда билмядим.
Эцлцшцмц сахламагчцн вар эцъцмля додагларымы сыхыб башымы ашаьы салмалы олдум.
Фубуки ися дейясян бурада эцлмяли бир шей эюрмцрдц.
-Дцздц - чох ъидди шякилдя диллянди - бяс сизъя няйя эюря етимады доьрулда билмядиниз?
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Бу дяфя юзцмц сахлайа билмяйиб башымы галдырдым, тяяъъцбля она бахдым. Ня ахмаг
суалдыр? Туалетдя эюстярилян етимады неъя доьрулда билярдим ки? доьруданмы о мяни
бу гядяр алчалтмаг истяйирди? Мраглыдыр, эюрясян о мяня щансы щиссляри бясляйир,
садяъя нифрятми, йохса,..ким билир?
Реаксийасыны эюрмякчцн Онун эюзляриня зилляниб сон ъяфянэиййатымы дилимя эятирдим.
-Мяним буна ягли имканларым чатмады.
Булашмыш унитазы тямизлямякчцн щансы ягли имканлара малик олмаьы билмяк мяня
ваъиб дейилди, ясас, юз мцтилийимин бу гротесквари сцбутуна онун реаксийасыны билмяк
истяйирдим.
Бцтцн тярбийяли йапонларда олдуьу кими онун сифяти щиссляриин демяк олар ки, ифадя
етмяйяъяк дяряъядя сойуг галды вя мян йалныз сейсмографын кюмяйийля онун
дярисиндяки йцнэцл титряйишляри щисс едя билярдим; о щязз алырды.
-Бяс ягли имканларынызын мящдудлуьуну ня иля изащ едя билярсиниз?
Бу комедийа мяня щядсиз рущани ляззят вермяйя башлады. юзцмя там ъидди эюркям
вериб тянтяняли шякилдя билдирдим.
-сябяб гярб тяфяккцрцнцн йапон дцшцнъя тярзийля мцгайисядя щяддян артыг нагис
олмасыдыр.
Мяним мцтилийим онун истякляриня ъаваб вердийиндян Фубуки юзцндян разы щалда
башыны йеллятди.
-Бу доьрудан да белядир. Амма цмумиййятля гярб тяфяккцрцнц эцнащландырмагыныз
дцз дейил. Бялкя бцтцн эцнащлар конкрет олараг сизин аьлыныздадыр?
-Ялбяття ки.
- Яввялъя мяня еля эялди ки, сиз Йумимотону саботаж етмяк ниййятиндясиниз. Анд ичин
ки, сиз сяфещлийинизи симулйасийа етмирдиниз.
-Анд ичирям.
Мяня еля эялди ки, Фубуки артыг истядийи гядяр щязз алыб, чцнки онун нювбяти суалы
садяъя формал характер дашыйырды.
-Бяс бундан сонра ня иля мяшьул олмаг фикриндясиниз?
Мян ядябиййат сащясиндя юзцмц сынамаг истядийими она ачмаьы лазым билмядим.
-Франсыз дилиндян дярс дейя билярям.
Ряисим икращла гящгящя чякди.
-Дярс демяк? Сиз юзцнцзц дярс демяйя гадир щесаб едирсиниз?
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Ялбяття ки, дипломум барядя она щеч ня демядим. Бунун явязиня тяяссцфля башымы
ашаьы дикдим.
-Дцз дейирсиниз. Мян юз имканларымы щяля дя реал гиймятляндиря билмирям.
Дейясян ону екстаз вязиййятиня эятирмяйя наил олаъам. Гядим йапон император
сарайынын давраныш гайдалары топлусунда беля бир бянд вар; императора «щейрят вя
горху» иля мцраъият етмяк лазымдыр- императорун язямятинин доьурдуьу щейрят вя
императорун гязябинин йаратдыьы горху. Бу ифадя мяним чох хошума эялирди, чцнки
самурайлар щаггында кющня филмлярдя онлар юз ряисляриня мящз бу цслубда,
фювгялинсани бир ещтирамла мцраъият едирдиляр.
Мян дя цзцмя «щейрят вя горху» маскасы тахыб йцнэцлъя титрядим. Ващимяйля
Фубукинин эюзляринин ичиня бахыб инилдядим.
-Эюрясян мяни сцпцрэясилийя эютцрярляр?
-Щя - Фубуки юзцнц сахлайа билмяйиб баьырмагла юз ичиндяки гязяб щиссини бцрузя
вермиш олду. Ялбяття ки буну етмяк олмазды. Амма Фубуки комедийаны сонна
гядяр ойнайа билмяди, ирадяси чатмады. Буну анладыьына эюря бир аз да гязябляниб
щиккяйля отагдан чыхыб гапыны чырпды.
Мян гялябя чалмышдым.

Ъянаб Саити вя ъянаб Омоти иля дя эюрцшдцкдян сонра нювбя Йумимотонун
фирмасынын танрысы ъянаб Ханедайа чатды.
Президентя юз истефамы билдирмяйя эялдийим ана гядяр юзцмц щеч вахт
ясл йапон кими щисс етмямишдим. Онун гаршысындакы щейрятим вя горхум сахта
дейилди вя гейри-ихтийари боьуг щычгырмагла мцшайят олунурду.
Ъянаб Ханедя мяни юз бюйцк кабинетиндя щюрмятля гаршылады.
Мян о бири ряисляримя дедиклярими президентя дя тякрар елядим.
-Мяним контрактымын мцддяти битмяк цзрядир. Тяяссцфля билдирирям ки, ону йенидян
узада билмяйяъяйям.
-Ялбяття. Мян сизи баша дцшцрям.
О илк адам иди ки, мяни щягигятян дя баша дцшцрдц.
-Йумимото компанийасы юзцмц эюстярмякчцн мяня щяр бир шяраит йаратмышды. Лакин
мян юз ягли имканларымын мящдудлуьундан эюстярилян етимады доьрулда билмядим.
Ъянаб Ханеданын гашгабаьы салланды.
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-Бу доьру дейил. Сцд мящсуллары шюбясинин ряиси ъянаб Тенси иля ямякдашлыьыныз сизин
чох баъарыглы бир ишчи олдуьунузу эюстярди.
Аща, демяли беля.
О ися ащ чякиб ялавя еляди.
-Амма тяяссцфляр олсун ки, бяхтиниз эятирмяди, юз йеринизи тапа билмядиниз. Мян сизин
истефанызы гябул едирям. Лакин унутмайын ки, ня вахтса эери гайытмаг истясяниз биз
сизи гябул етмяйя щазырыг.
О бу сюзляри еля бир сямимиййятля деди ки, мян щятта ишдян чыхмаьыма тяяссцфлянмяйя
башладым.

Президентля эюрцшдян сонра Йумимотодакы сон бир нечя эцнцмц дя йола вермякчцн
йеня дя туалетя гайытдым. Бцтцн дцнйанын нязярляри Кувейтя дикилмишди, щамы
интизарла Сяддам Щцсейнин ултиматумунун битяъяйи он беш йанвары эюзляйирди ,
мянся туалетин пянъярясиня сюйкяниб йедди йанвар барядя дцшцнцрдцм. Бу да мяним
ултиматумумун сон эцнцйцдц.
Йанварын йеддиси сящяр тездян ишя эяляндя щеч ъцр инанмаьым эялмирди ки, бу мяним
сон иш эцнцмдцр. Мяня еля эялирди ки, Йумимотода ян азы он ил ишлямишям.
44 мяртябядяки туалетдя сон эцнцмц бюйцк бир тянтяняйля кечиртдим. Ян хырда иши дя
ъидд ъящдля эюрцрдцм.
Ахшам саат алтыда ял цзцмц йуйуб , мяни азаъыг да олса инсан щесаб едянлярля
эюрцшцб худащафизляшмяйя эетдим. Фубуки онларын арасында йох иди. мян щягигятян
буна тяяссцфлянирдим. Чцнки цряийимдя она щеч бир кин сахламамышдым. Лакин
вцгарымы сындырмамагчцн ону ахтарыб тапмаьы юзцмя рява эюрмядим. Лакин
сонрадан буна тяяссцф едирдим - шяхси гцрур наминя илащи эюзяллийин сон сейриндян
кечмяк ахмаглыг иди.
Йеддинин йарысында мян сон дяфя юз офисимя цз тутдум. Цзцмц пянъяряйя сюйкяйиб
ашаьы баханда мян анладым ки, бундан сонра мящз ня цчцн дарыхаъаьам - 44
мяртябядян хяйалян дя олса щяр эцн ашаьы тулланмаг, бцтцн сещрли шящярин цзяриндя
саатларла пярваз етмяк щамыйа нясиб олан хюшбяхтлик дейил.
Пянъярянин шцшяси еля бил горхунъ ишыгла валещедиъи гаранлыьын, мящдуд мяканла
сонсузлуьун, унитазла асиманын сярщяддийди. Ня гядяр ки, щяля пянъяряляр
мювъуддур, ян чох сыхылмыш инсан да юз ичиндя азадлыг зяррясини сахлайаъаг.
Вя нящайят мян сон дяфя юз бядяними пянъярядян ашаьы атдым вя Токионун цзяриндя
пярваз етмяйя башладымюз учуш йаньымы сюндцряндян сонра мян Йумимото
компанийасыны тярк елядим. даща щеч вахт мяни орада эюрян олмады.
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Бир нечя эцн сонра мян Авропайа гайытдым.
1991-ъи илин 14 йанварында мян «Гатилин эиэийенасы» адлы ясярими йазмаьа башладым.
Йанварын 15-дя Америкалыларын Ирака вердийи ултиматумун мцддяти сонна чатды вя
мцщарибя башлады.
Йанварын 18-дя планетин о бири башында Фубуки Моринин отуз йашы тамам олду.
1992-ъи илдя мяним илк романным дяръ олунду.
1993-ъц илдя мян Токиодан кичик бир телеграмм алдым: «Амели сан, црякдян тябрик
едирям. Мори Фубуки.»
Бу кичик мятн рущума щядсиз севинъ бяхш еляди: мяня ян чох севиндирян ися
телеграмын йапон дилиндя йазылмасыйды.
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Milan Kundera
Tələsməzlik

Roman
Tərcümə edəni: İlqar Fəhmi

1
Бизим аьлымыза беля фикир эялди ки, истиращят эцнцнц щансыса бир гясрдя кечиряк.
Франсадакы кющня гясрлярин чоху инди мещманханадыр: Ейбяъяр сащяляр арасында аз
гала итиб эетмиш мяхмяри йашыллыглар, автострадаларын торунда илишиб галмыш хийабанлар,
аьаълар, гушлар…
Мян сцкан архасында яйляшиб эцзэцдян архамызъа эялян машина бахырам.
Машынын сол фарасы йаныр, дейясян, сцрцъц сябирсизликдян боьулур. Мяни ютцб кечмяйя
мягам ахтарыр : щя, гырьы сярчяни эцдян кими о да, сайыглыгла мящз бу мягамы
эюзляйир.
Щяйат йолдашым Вера дейир «Франсанын автострадаларында щяр ялли дягигядян
бир кимся гязайа уьрайыб щялак олур. Ятрафымызда сярсямлик едян аваралары эюряндя
лап ясябляширям. Ахы еля щямин адамлар эеъя вахты кцчядя чапгын, йахуд давадалаш
эюряндя ещтийатсызлыг едиб йахын эетмирляр. Бяс, эюрясян, сцкан архасында отуруб вар
гцввяйля яйляъи басмаьа горхмурлар?»
Ня ъаваб верясян? Мяэяр йалан дейир? Буну йалныз бу ъцр изащ етмяк олар:
Мотосикл архасында отуран адам бцтцн диггятини юз щярякятинин йалныз нювбяти
санийясинин цстцндя ъямляшдиря билир: о инадла заманын кечмишдян вя эяляъякдян
гырылмыш кичиъик бир гырынтысындан йапышыр, о заманын фасилясизлийиндян гопуб, о,
бундан кянардыр. Башга сюзля десяк, мотосиклетчи о ан екстаз вязиййятиндядир, о, юз
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йашыны, аилясини, ушагларыны, щяр ъцр гайьылары, ъямиййятдяки мювгейини бейниндян силиб.
Бу сябябдян дя щеч бир шейдян горхмур. Горхунун мянбяйи эяляъякдядир. О ися
эяляъякдян гопдуьу цчцн эюзцндя горху йохдур.
Сцрят – екстазын техники ингилаб тяряфиндян инсана бяхш олунан бир нювцдцр.
Мотосиклетчидян фяргли олараг гачышчы бундан азад ола билмяз; истяр-истямяз
айагларындакы дюйянякляри вя ъийярляриндяки тянэяняфяслийи дцшцнмялидир. Гачыш
заманы о, хцсуси кяскинликля юз чякисини, йашыны, щяйатыны, бир сюзля ъисмани «мян»ини
щисс едир.
Инсан автомобил сцканы архасында отуранда ися щяр шей дяйишир, сцрцъц сцрят
факторуну машина етибар едир. Бядян о саат ойундан чыхыр вя сцрцъц юзцнц гейримадди, гейри-ъисмани, тямиз сцрятин, йалныз мащиййятдян ибарят олан сцрятин ихтийарына
верир. Мящз бу, мянъя сцрятин ясл екстаз вариантыдыр. Гярибя уйьунлугдур: -сойуг,
ъансыз техника вя екстаз атяши. Нядянся бу ан йадыма тяхминян отуз ил яввял сярт бир
фяхарятля сексуал азадлыг барядя мяня бузлу-нязяри мцщазиря охуйан америкалы гадын
дцшдц; мцщазиря заманы онун ян чох истифадя етдийи сюз «оргазм» иди. Тянбяллик
етмяйиб сайдым-сющбятин сонунадяк о, дцз 43 дяфя бу сюзц тякрар етди. Оргазм
култу, эуйа, интим щяйаты артыг юз щакимиййяти алтына алыб, щяйатын вя бцтцн каинатын
мащиййятини тяшкил едян «екстаз партлайышы»на чатмаг цчцн бцтцн манеяляри тез кечиб,
йалныз иряли щярякят етмяк лахымдыр… Йахшы сюздцр.
Бяс, тялясмязлийин ляззяти щара йох олуб? Кечмиш дюврлярин вейилляри, бош-бекар
аваралары щарада галдылар? Дяйирмандан дяйирмана сцлянян, ачыг сяма алтында
эеъяляйян о тянбял наьыл гящряманларындан нийя артыг ясяр-яламят йохдур?
Доьруданмы, онлар да гырылмыш мешялярля, гурудулмуш отлагларла, даьылмыш
дяйирманларла бирэя йох олублар? Чех халг мясялляриндя бу адамларын мянлийини беля
бир метафорайла ифадя едирляр: Онлар Танрынын пянъяряляриня чох эюз гоймушдулар. Бу
пянъяряляря чох бахан адам щеч вахт дарыхмыр: щямишя хошбяхтдир.
Бизим заманямиздя ися, бекарчылыг чох пис бир форма алмыш аварачылыгла явяз
олунуб. Бу ися тамам айры-айры шейлярдир. Чцнки о вахткы хошбяхт бекарлардан фяргли
олараг индики аваралар сарсылмыш вязиййятдядирляр, дарыхырлар вя сцрят, щярякят
ахтарышларыйла юзлярини ичяридян йейиб даьыдырлар. Бекар олсалар да, фикирляри щямишя
сонсуз щярякят йанындадыр.
Фикирлярдян айрылыб йеня дя эцзэцйя бахырам. щямин машын йеня дя архамъа
шцтцйцр. Цзбяцз эялян дямир ахыны она щеч ъцр имкан вермир ки, йолун о бири золаьына
чыхыб мяни ютсцн. Сцрцъцнцн йанында эюзял бир гадын яйляшиб. Щисс едирям ки, гадыны
бош-бош лаггыртыйла сакитляшдиряряк, ялини онун дизинин цстцня гоймаг явязиня, киши
мяни лянятляйир. Эуйа ки, мян тысбаьа кими сцрцнцрям. Гадын ися кишийя нявазиш
эюстярмяйи щеч аьлына да эятирмир. Хяйалян о да, машын сцрцр вя тябии ки, мяни дя
сонсуз сюйцшляря гярг едир.
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Вя гяфилдян мян Парисдян шящяркянары гясря башга бир сяфяри хатырлайырам. Бу
сяфяр ики йцз ил бундан габаг олуб вя сяфярдя ханым де Т. иля онун мяшугу олан бир
кавалер иштирак едиб.
Онлар илк дяфяйди ки, бири-бириня бу гядяр йахын идиляр вя онлары ящатя етмиш
ифадяолунмаз севэи атмосфери бялкя дя мящз эязинтинин тялясмязлийиндян доьмушду.
Карета щярякятин тактына уйьун олараг онларын бядяни бири-бириня тохунурду. Яввял
гейри-шцури, вахт кечдикъя ися гясдян. Вя онларын севэи маъярасы мящз щямин
эязинтидян башлады.

2.

Вивиан Денонун новелласында щямин маъяра щаггында ашаьыдакы мялуматлар
верилир: Ийирми йашлы эянъ бир дворйан ахшамларынын бириндя неъя олурса, йолуну театра
салыр. Гоншу ложада о, эюзял бир ханым эюрцр (новеллада бу ханымын адынын йалныз баш
щярфи верилир: ханым де Т). Бу, щямин эянъин мяшугяси олан бир Графинйанын
ряфигясидир. Тамашадан сонра ханым эянъ дворйандан хащиш едир ки, ону евляриня
эютцрсцн. Ханым де Т.-нин бу гярибя тяклифи эянъи щейрятя эятирир, ялялхцсус нязяря
алсаг ки, бу эянъ дворйан тясадцфян ханым де Т.-нин мяшугу олан Марксизля таныш
иди. (Марксизин дя адыны биз билмяйяъяйик. Бяли, биз адларын чякилмяси мягбул
сайылмайан сирли бир алямя дахил олуруг). Беляликля, эянъ достумуз бир шей баша дцшяня
гядяр артыг эюрцр ки, каретада, эюзял ханым де Т.-нин йанында яйляшиб.
Бу эюзял вя хош сяфярин сонунда карета гясрин гапысында дайаныр вя ханым де
Т.-нин тутгун сющряли яри онлары гаршылайыр. Онлар цчлцкдя сцкут ичиндя вя дарыхдырыъы
бир атмосфердя шам йемяйи йейирляр. Сонра ися ханым де Т.-нин яри цзр истяйиб онлары
икиликдя гойараг чыхыр.
Бир аздан триптих кими цч щиссядян -етапдан ибарят олан эеъя башлайыр. Онлар
яввял паркда эязиширляр, сонра павилйонларын бириндя сексля мяшьул олурлар вя нящайят,
щямин иши гясрин эизли отагларындан бириндя давам едирляр.
Сящяр тездян онлар айрылырлар. Дящлизлярин лабиринтляри ичиндя азыб юз йатаг
отаьыны тапа билмяйян эянъ дворйан ясябиляшиб парка дцшцр вя тяяъъцбцня ряьмян
ханым де Т.-нин мяшугу кими танынан щямин Маркизля растлашыр. Маркиз эянъ
танышыйла сямими гялбдян саламлашыб ханым де Т,-нин дцнянки мцяммалы дявятинин
сябябини изащ едир; Ханым де Т. бу эянъи бир нюв галхан кими истифадя етмишди ки,
яринин эюзцндя Маркиз щяр ъцр шцбщядян кянар олсун.
Щяр шейин йахшы кечдийиндян севинян Маркиз комик бир йаланчы-мяшуг ролуну
ойнамыш эянъи лаьа гоймаьа башлайыр. Ъошьун севэи эеъясиндян сонра йаман
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йорулмуш эянъ ися Маркизин она тяклиф етдийи каретайа миниб сарсылмыш бир вязиййятдя
Парися дюнцр.
Бу новелла илк дяфя «Сабащ олмайаъаг» ады алтында 1777-ъи илдя няшр едилмишди.
Мцяллифин ады беля бир инисиалла явяз едилмишди – М.Д.К.С.К. зяннимъя, бу щярфлярин
алтында ашаьыдакы сюзляр эюзляниб. Мисйо Денон, Кралын Сарай Кавалери.

3.

Эцндялик данышыгда «Гедонизм» термини алтында яхлагсыз, позьун щяйат
тярзиня олан аморал бир мейл баша дцшцлцр. Ялбяття ки, бу дцзэцн дейил. Щязз вя
сяфанын илк нязяриййячиси олан Епикцр шян, хошбяхт щяйат тярзиня олдугъа бядбин
йанашырды – йалныз изтираб чякмяйян инсанлар щяр шейдян щязз ала билярляр. Демяли,
изтираб «Гедонизм»ин ян ясас анлайышыдыр; биз изтираблардан гача биляъяйимиз гядяр
хошбяхтик: беляликля, щязз севинъдян чох кядяр эятирир. Епикцр йалныз садя вя
тявазюкар щяззи инсанлара мяслящят эюрцрдц.
Епикцр мцдриклийинин меланхолик бир дады вар; Дцнйяви язиййятляря гатлашан
инсан беля бир нятиъяйя эялир ки, ясл вя щягиги щязз, аз-чохлуьундан асылы олмайараг,
мящз онун ихтийарында олан щязздир – йяни нявазиш, суларын шырылтысы, илащи пянъяряйя
нязяр вя с. бу ъцр щамынын яли чатан щяззляр. Садядир, йа йох – буну дейя билмярям,
лакин щяр бир щязз ону щисс едян инсана мяхсусдур вя философлар, ялбяття ки,
«гедонизм»ин егоист мащиййятини онун башына гаханъ едя билярляр. Бу, онларын
щцгугудур. Лакин «Гедоизм»ин Ахиллес дабаны щеч дя онун егоист мащиййяти йох
(йанылмаьыма чох шад олардым), цмидсиз, утопик хатарктеридир.
Яслиндя, мян гедоизм идеалыны ялчатмаз щесаб едирям. Мянъя гедоизмин
мяслящят эюрдцйц щяйат тярзи инсан тябиятийля уйушмаздыр.
XVIII яср Авропа инъясяняти щяззи мяняви гадаьалар думанындан чыхартды.
Бяли, бу яср азадфикирлилик атмосферасы йаратды ки, буну Маркиз де Садын, кичик
Кребийонун, Дйуклонун китабларында, Фрагонар, йахуд Веттонун таблоларында
эюрмяк мцмкцндцр. Буна эюря дя мяним эянъ достум Венсанн бу ясяри чох севир
вя имканы олсайды, пенъяйинин астарында да Марксиз де Садын шяклини чякярди. Мян
онун гцруруну сямими гялбдян бюлцшдцрцрям, лакин щесаб едирям ки, бу дювр
инъясянятинин мющкямлийи щеч дя «Геодизм»и тяблиь етмяйиндя йох, ону анализ
етмяйя ъящд эюстярмяйиндяди; мящз буна эюря дя мян Шадорле де Лаклонун
«Тящлцкяли ялагяляр» романыны бцтцн ясрляри ян дащи романларындан бири щесаб
едирям. Бу романын гящряманлары щязз алмаг ахтарышындан башга щеч няйля мяшьул
олмурлар. Вя йаваш-йаваш охуъу дярк едир ки, бу гящряманлары щяззин юзц йох, онун
ахтарыш просеси даща чох марагландырыр. Йяни, ясас ролу щязз ещтирасы йох, гялябяйя
ъан атмаг ойнайыр. Илк бахышдан зийансыз бир ойуну хатырладан просес эетдикъя юлцмдирим мцбаризясиня чеврилир.
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Бяс, эюрясян, гейд етдийимиз мцбаризянин «Гедоизм»я ня дяхли вар? Епикцрц
хатырлайаг, «Мцдрик инсан мцбаризяйля баьлы олан щеч бир шейя ъан атмыр».
«Тящлцкяли ялагяляр» романында щеч бир шей йалныз ики шяхси баьлайан бир сирр
олараг галмыр. Бцтцн дцнйа сяс-кцйлц бир балыггулаьынын ичиндяки кими эюрцнцр вя щяр
сяс минлярля якс-сяда иля мцшайият олунараг даща да эцълянир. Балаъа оланда мяня
дейирдиляр ки, балыггулаьыны яэяр юз гулаьына сюйкясян, дянизин ябяди пычылтысыны ешидя
билярсян. Лаклонун йаратдыьы гапалы дцнйада да сяслянян щяр сюз ябяди олараг
сяслянир. Вя бцтцн бунлар XVIII ясрдир! Бцтцн бунлар щяззин ъяннятидир. Бялкя инсан
щеч юзц дя билмядян гядим дюврлярдян бяри бу ъцр сяс-кцйлц балыггулаьынын ичиндя
йашайыр. Вя йягин ки, бу балыггулаьынын юз шаэирдляриня «Пцнщани йаша» мяслящятини
верян Епикцря щеч бир дяхли йохдур.

4.

Бизи гябул едян мещманхана хидмятчиси чох мещрибанлыг эюстярирди, щятта мян
дейярдим, бу ъцр мещманханалара хас олан дяряъядян дя артыг. Бизим ики ил бундан
яввял дя бурда гонаг олдуьумузу хатырладан хидмятчи ялавя еляди ки, о вахтдан бяри
бурда чох шей дяйишиб. Конфранс залы мцхтялиф мцщазиря вя семинарларын кечирилмяси
цчцн уйьунлашдырылыб, цстялик, гяшянэ бир щовуз да тикилиб.
Тязя щовуза бахмагчцн биз парка ачылан ири пянъяряляри олан ишыглы холлу
кечдик. Холлун о башындакы енли пиллякян шцшя таван алтындакы ири квадрат щовузун
йанына енирди. Щяйат йолдашым Вера хатырлады ки, «кечян дяфя щовузун йериндя
гызылэцлляр якилмиш баьча варды».
Биз юз отаьымызда йербяйер оландан сонра баьчайа дцшдцк. Баьчанын
сонундакы пиллякянляр ашаьы – Сена чайынын сащилиня енирди. Бу, чох ъазибядар
эюрцнцрдц вя биз узун сцрян эязинтийя щазырлашсаг да, гяфилдян гаршымыза чохлу
машынын шцтцдцйц шоссе йол чыхды. Истяр-истямяз эери дюнмяли олдуг. Нащар вахты иди.
Нащар мяълиси чох няфис кечди. Гонаглар еля эейинмишдиляр ки, санки кечмиш,
ютян эцнляри хатырламаг истяйирдиляр. Еля бил бу хатиряляр залын таваны алтында
ишылдайырды. Бизим йанымыздакы столда ики ушаглы бир аиля отурмушду. Ушагдардан бири
фасиля вермядян мющкям сясля няся охуйурду. Гадынса, ялиндя паднос тутуб онларын
столунун цстцня яйилян офисианта еля бахырды ки, еля бил юз варисинин тярифлянмясини
эюзляйирди. Юзцня олан диггяти эюрян ушаг фяхрля стулун цстцня чыхыб бцлбцл кими
ъящъящ вурмаьа башлады. Атасынын цзц хошбяхт бир тябяссцм ичиндя яриди.
Мяфтунедиъи Бордо шярабы, гызардылмыш юрдяк, йерли мятбяхин мяхсуси десерти, бцтцн бунлар йейиб-ичяндян сонра бизи гайьысыз вахт кечирмяйя тящрик едирди.
Нащардан сонра отаьымыза галхан кими мян телевизору йандырдым. Екранда да
ушаглар эюрцндц. Аъындан ъан верян гарадярили зянъи ушаглары. Бизим гясрдя
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галдыьымыз щяфтядя щансыса Африка юлкясиндя вятяндаш мцщарибяси башланмышды вя
бцтцн эцнц телевизорда аълыг чякян, ъан верян зянъи ушагларыны эюстярирдиляр. Аъындан
ярийиб бир дяриси, бир сцмцйц галмыш ушаглар о гядяр зяифлямишдиляр ки, цзляриня гонан
милчякляри беля говмаьа тагятляри йох иди.
«Эюрясян, бу юлкялярдя щеч юлян гоъалар вармы? Йохса, щеч кимя гоъалмаг
гисмят олмур?» Вера сорушду.
Мясяля ондадыр ки, беля дейил. Бяшяриййяти бичиб тюкян яввялки сонсуз
аълыглардан фяргли олараг, бу аъылыг йалныз азйашлы ушаглары удур. Биз бу ниййятля щяр
дяфя репортажлары диггятля излясяк дя, биръя дяфя дя ъанверян орта йашлы адама раст
эялмядик. Йалныз ушаглар. Она эюря дя бюйцклярин йох, мящз ушагларын бу зцлмляря
гаршы гийам едяряк, «Гой авропалы ушаглар Сомали ушагларына щеч олмаса, бир аз
дцйц эюндярсинляр» шцары алтында кампанийанын тяшкил едилмясиндя гейри-ади щеч ня
йохдур.
Щя, юлкянин ады йадыма дцшдц. Сомали. Бу мяшщур шцар хатиримдян чыхмыш
юлкянин адыны хатырламаьа кюмяк етди. Щейиф ки, бцтцн бунлар тезликля йаддан чыхды.
Ушаглар сонсуз сайда дцйц пакетляри алдылар. Юз ушагларынын хейриййячилийиндян вяъдя
эялян валидейнляр дя хейли пул йыьдылар, хейриййячи тяшкилатлар да юз йардымларыны тяклиф
етдиляр. Дцйц мяктяблярдян топланыб, лиманлара эятирилди, Африкайа эедян эямиляря
йцклянди. Вя бцтцн дцнйа бу дцйц епопейасынын шащиди олду. Ъан верян ушаглар
эюздян итмяйя маъал тапмамыш, екраны бюйцк гадынлар кими эейиндирилмиш алты-йедди
йашлы гыз ушаглары долдурду. Гызлар юзлярини гоъа, гийбятъил арвадлар кими апарырдылар
вя бу, чох эюзял, тясирли бир сящня иди. Ялялхцсус сонда, додаг додаьа юпцшцб
айрыланда лап тясирляндим. Сонра ися, гуъаьында кюрпя ушаг тутан киши пейда олду.
Киши сидикли яскиляри даща йахшы йумаьын цсулларыны баша салмаьа тязяъя башламышды ки,
эянъ, эюзял бир гыз екрана чыхды вя ещтираслы дилини чыхарыб гуъаьы кюрпяли кишинин щядсиз
дяряъядя севэипяряст эюрцнян аьзына сохду.
«Эял эедяк йатаг» - Вера буну дейиб, телевизору сюндцрдц.

5.

Эюзлярини йумуб юз африкалы йашыдларынын кюмяйиня атылан франсыз ушагларыны
хатырлайанда, нядянся, эюзцмцн юнцндя интеллектуал кими таныдыьымыз Беркин сифяти
ъанланыр. О дюврдя Берк шющрятин зирвясиндяйди. Чох вахтлар олдуьу кими бурда да
триумфун сябяби уьурсузлуг олмушду. Эялин бирэя хатырлайаг: Сяксянинъи иллярин сону,
бцтцн дцнйада интим мцнасибятляр васитясийля йайылан вя ян чох щомосексуалистляр
арасында ъювлан едян ГИЧС хястялийинин инсанлары горхудан бир вахты иди. Бу хястяляйи
илащи ъяза щесаб едяряк ГИЧС-я йолуханлардан кянар гачан фанатиклярдян фяргли
олараг, бир чох инсанпярвяр шяхсляр бу хястяляря гардашйана йанашыр вя сцбут етмяйя
чалышырдылар ки, онларла контакда щеч дя тящлцкяли бир шей йохдур. Бу ягидяйя мянсуб
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олан депутат Дцберк интеллектуал Беркля бирэя Парисин ресторанларынын бириндя ГИЧС-я
йолушмуш бир груп адамла нащар етмяк гарарына эялмишдиляр. Нащар чох мещрибан
бир шяраитдя кечди вя башгаларына нцмуня эюстярмякчцн Дцбек ресторана
фотографлары вя телереортйорлары да дявят етмишди. Онлар гапыда эюрцнян кими депутат
йериндян галхыб, ГИЧС дашыйыъыларындан бириня йахынлашараг, онун шоколадлы
додагларындан бярк-бярк юпмцшдц. Бу гяфил танынты Берки чашдырды. Баша дцшдц ки,
Дцберкин фото вя киноленти цзяриндя галан бу юпцшцнцн ядябиййя говушмаг ещтималы
вар. Айаьа галхыб фикирляшди ки, бялкя о да бу хястялярин бирийля йалашсын?! Яввялъя о,
бу ъялбедиъи фикри кянара атды, чцнки хястянин тцфцръяйи иля тямасын тящлцкясиз
олдуьуна там ямин дейилди. Сонра шцбщялярини бир кянара гоймаг гярарына эялди,
фикирляшди ки, бу ъцр фотошякиля эюря рискя эетмяйя дяйяр. Фикирлярин вя тяряддцдлярин
цчцнъц фазасында онун ГИЧС дашыйыъысына олан мейли ашаьыдакы идейайла тоггушуб
дайанды; о, хястяйля юпцшся дя, тябии ки, бу ишдя Дцберкин сявиййясиня галха
билмяйяъяк, онун щярякяти чох эцман ки, тяглид, бянзятмя, йахуд даща пис щалда,
пародийа кими гиймятляндириляъяк. Бу да, ялбяття, идейа сащибинин щюрмятини, шющрятини
бир аз да галдыраъаг. Вя интеллектуал Берк цзцня сарсаг бир тябяссцм гонмуш бир
вязиййятдя донуб галды. Тяряддцд ичиндя кечян бу бир нечя санийя она чох баща баша
эялди. Кинокамералар Беркин дя цзцня тушландыьына эюря, ахшам бцтцн Франса онун
чашьынлыьынын щяр цч фазасыны мцшащидя едяряк, эцлцмсцнцрдц.
Сомалийя дцйц эюндярмяк цчцн пул йыьан ушаглар лап вахтында онун
кюмяйиня йетишдиляр. О, фцрсятдян истифадя едяряк «щягигятя уйьун йашайа билян йалныз
ушаглардыр» кяламыйла публиканы щейрятляндириб Африкайа йола дцшдц вя цзцня
милчякляр йапышмыш ъан верян бир гыз ушаьыйла шякил чякдирди. Бу фото бцтцн дцнйада
мяшщурлашды – Дцберкин ГИЧС дашыйыъысыйла йалашмасыны эюстярян фотошякиллярдян
даща чох... ъан верян ушаг юлцм айаьында олан бюйцк адамдан даща ящямиййятлидир
– бу инкаролунмаз щягигяти о ан Дцберк дярк едя билмямишди. Лакин Дцберк щяля дя
юзцнц мяьлуб щесаб етмирди вя бир нечя эцн сонра о, йенидян телекамералар
гаршысында пейда олду: Юзц фанатик бир христиан олан депутат билирди ки, Берк атеисдир.
Она эюря дя гярара эялмишди ки, студийайа эяляндя ъибиндя ян гаты аллащсызларын да,
гаршысында ещтирамла баш яйдийи бир силащ – шам эютцрсцн. Мцсащибя заманы о, шамы
ъибиндян сыхарыб йандырды. Беркин екзотик юлкяляр барядя гайьыларыны халгын эюзцндя
пуча ендирмякчцн депутат Дцберк Франса кяндляриндя вя гясябяляриндяки бяхтсиз
ушагларын талейиндян сюз ачды. Щямвятянляриня ушаглыгларыны итирмиш бу балаъаларла
щямряйлик нцмайиш етдирмяк цчцн ялдя йанан шам тутуб Парисин кцчяляриндя
издищамлы бир йцрцш кечиртмяйи тяклиф етди. Вя бу йцрцшя башчылыг етмяйи ичиндя
эизлятдийи исти бир нифрятля щямкары Беркя тяклиф етди. Беляликля, Берк сечим гаршысында
галды: йа кился хидмятчиси кими шам йандырыб Дцберкин далыйъа кцчяляря дцшмяк, йа
да бу йцрцшдян биртящяр ъан гуртарыб мцхтялиф тянялярин щядяфиня чеврилмяк. Бу, чох
усталыгла гурулмуш бир тяля иди вя бурдан чыхмаг цчцн чох ъясарятли вя эюзлянилмяз бир
чыхыш йолу тапмаг лазым иди. О, йубанмадан ингилаб баш вермиш Африка юлкяляриндян
бириня учмаьы вя вар гцввясийля мязлумларын мцдафиясиня галхаъаьыны бяйан етмяйи
гярара алды. Фягят – ъоьрафийа щямишя онун зяиф йери олуб вя онун фикриндя бцтцн
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Франсадан ибарят иди. Она эюря дя Беркин тясадцфян ингилаб баш вермиш Африка
юлкясиня йох, аеропорту бузлу даь кцляклярийля сцпцрцлян вя щяддян зийадя пис хидмят
эюстярян айры – сакит, дарыхдырыъы бир юлкяйя эедиб чыхмасында тяяъъцблц бир шей
йохдур: Парися учаъаг нювбяти тяййаря йола дцшянядяк о, тяхминян бир щяфтя бу
юлкядя вейиллянмяк мяъбуриййятиндя галды: бу мцддят ярзиндя Берк сятялъям олмаьа
дя имкан тапды.
Понтевен бу щадисяни гязет сящифяляриндя бу ъцр шярщ етди «Берк кяндирбазларын
шящид-шащыдыр».
«Кяндирбаз» дейяркян Понтевенин няйи нязярдя тутдуьуну йалныз онун ян
йахын достлары билирди. Бу термин онун мяхсуси иъадыдыр вя йалныз тяяссцф етмяк олар
ки, о, бу кяшфиня хцсуси бир китаб щяср едяряк, ону бейнялхалг конфрансларын
мцзакирясиня чыхартмайыб. Лакин Понтевен иътимаи ряйи веъиня алан адам дейилди вя
онун сайыгламаларына бюйцк бир марагла гулаг асан достларын мювъудлуьу она
кифайят едирди.

6.

Индики сийаси хадимлярин щамысыны, Понтевенин фикринъя, кяндирбаз щесаб етмяк
олар. Лакин бу, о демяк дейил ки, бцтцн кяндирбазлар сийасятя сохулур. Кяндирбазын
ади сийасятчидян фярги онун щакимиййятя йох, мящз шан-шющрятя ъан атмасыдыр. О,
дцнйада щяр щансы бир сосиал системи гырмаг ниййятиндя дейил. Онун йеэаня мягсяди
юз йарадыъы шяхсиййятинин фяалиййяти цчцн мейдан веряъяк бир сящнядя там щюкмранлыг
етмякдир.
Сящняйя щаким олмагчцн бцтцн рягибляри орадан амансызъасына сыхышдырыб
чыхартмаг лазымдыр. Буну баъармагдан ютрц ися мцбаризянин хцсуси техникасына чох
бюйцк ещтийаъ вар. «Кяндирбаз»ын апардыьы бу мцбаризяни Понтевен «мяняви дзцдо» адландырыр; кяндирбаз еля бил бцтцн дцнйаны дюйцшя чаьырыр – ким юзцнц даща
мцдрик эюстяря билярся, буйурсун. Вя о, щеч бир виъдан язабы чякмядян бцтцн иъазя
верилян вя щятта гадаьан олунмуш фяндлярдян истифадя едир ки, бу васитяйля рягибини
мяняви ъящятдян алчаг мювгейя салсын.
Яэяр кяндирбазын ялиня сийаси ойунлара эирмяк имканы дцшся, бцтцн эизли
данышыглары йалан, фырылдыг, чиркин иш щесаб етдийини билдиряряк, нцмайишкараня шякилдя
онлары рядд едир. О, юз тяклифлярини чохсайлы тамашачы кцтляси гаршысында, естрада
сящнясиндя чыхыш заманы, рягс едиб мащны охуйандан сонра ашкарлайаъаг вя
башгаларына да ондан нцмуня эютцрмяйя сясляйяъяк.
Еля ситуасийалар олур ки, (ялялхцсус диктатор режимляриндя) чохсайлы кцтля
гаршысында фикир сюйлямяк тящлцкяли олур; щярчянд ки, кяндирбаз цчцн бу, о гядяр дя
горхулу дейил. Сящнянин прожекторлары алтында охуйуб-ойнайан заман дцнйанын
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онун цстцндя ъямлянмиш диггяти ону щямишя мцщафизя едир. Бундан савайы,
кядирбазын чохсайлы пярстишкарлары олур ки, онлар дцшцнцлмямиш щярякятляря валещ
олараг, юз бцтляринин мцдафиясиня галхыр, мцраъиятляр имзалайыр, гадаьан олунмуш
иъласларда иштирак едир вя кцчялярдя митингляр кечирир; тябии ки, онларын щамысыны сярт
ъязалар эюзляйир, лакин кяндирбаз юз пярястишкарларынын башына эялян фялакятлярин
сябябкары олдуьу цчцн щеч вахт виъдан язабы чякмир. Чцнки яминдир ки, али мягсядляр
щансыса инсанъыьазларын щяйатындан даща гиймятли, даща дяйярлидир.
Венсанн ися, Пантевеня етираз едяряк дейирди; «Ахы щеч ким цчцн сирр дейил ки,
сянин Беркдян зящлян эедир, еля биз дя она сянин кими мцнасибят бясляйирик. Лакин о,
сарсаг олмасына бахмайараг, еля вязиййятляр олуб ки, бизим ядалятли сайдыьымыз шяраити
горуйуб сахлайа билиб. Яэяр сяня беля хошдурса, щесаб едя билярсян ки, буна сябяб
онун шющрятпяряслийи олуб. Мян ися сяндян бах буну сорушмаг истяйирям: Яэяр кимся
индики заманда иътимаи конфликтя гошулмаг, щансыса ейбяъярлийя диггят ъялб етмяк,
йахуд мязлумларын мцдафиясиня галхмаг истяйирся, «кяндирбаз» олмагдан, йахуд
юзцнц «кяндирбаз» кими эюстярмякдян савайы бир йолу вармы? Ялбяття ки йох!»
Сирлярля ящатя олунмуш Пантевен ися бу суала беля ъаваб верди: «Яэяр сян
щесаб едирсянся ки, мян онлары ифша етмяк истяйирям, чох бюйцк сящв едирсян. Мян
«кяндирбазлар»ын тяряфиндяйям вя вар гцввямля онлары мцдафия едирям.
Кяндирбазлара нифрят бясляйиб, онлары ифша етмяйя ъящд едян щяр бир шяхс чох бюйцк
манеялярля растлашаъаг, бу шцбщясиздир. Бу манеялярдян ян бюйцйц кяндирбазын
няъиблийи вя алиъянаблыьыдыр – щямишя публика гаршысында олдуьуна эюря кяндирбаз юз
виъданыны щяр вяъщля тямиз сахламаьа чалышмалыдыр. Фауст Иблисля мцгавиля баьладыьы
кими, кяндирбаз да мяляклярля сазишя эирир. О, юз щяйатыны инъясянят ясяриня, эюзял бир
автобиографик романа чевирмяк истяйир вя мялякляр бу ишдя она баъардыглары гядяр
йардым едир. Йадындан чыхартма ки, кяндирбазлыг юзц дя инъясянятдир. Кяндирбазын
мащиййяти ондадыр ки, о, юз щяйатыны инъясянят истещсалы цчцн хаммал кими истифадя
едир. О, мцдриклик тяблиь етмир, садяъя, эюзял бир рол ойнайыр. О, бцтцн дцнйаны
щяйатынын эюзяллийи иля валещ етмяк истяйир. Щейкялтараш йапдыьы щейкяля вурулдуьу
кими, кяндирбаз да юз щяйатынын вурьуну, ашигидир».

7.

Инди мян тез-тез юзцмя суал верирям ки, Пантевен бу ъцр мараглы идейалары
няйя эюря иътимаиййятин мцщакимясиня вермяйиб? Ахы Милли Китабханадакы
кабинетиндя бекарчылыгдан дарыхан тарихчи алим вя фялсяфя елмляри намизяди олан
Пантевеня буну етмяк, бир о гядяр дя чятин олмазды. Юзцня эюря нцфузу варды,
ъямиййятдя щамы она щюрмят едирди вя сюзляриня дя йягин ки, чохлары гулаг верярди.
Десяк ки, юз идейаларынын защиря чыхыб-чыхмамасы онун веъиня дейил -дцзэцн олмаз;
щяр шейи ичиндя сахламаг фикри онун цчцн ийрянъликдян башга бир шей дейил. Йох. О,
башга ъцр дцшцнцрдц. Юз фикирлярини эениш публиканын нязяриня чатдыран адам кцтляни
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юз щаглылыьына инандырмаг, онлара тясир етмяк вя бу йолла дцнйаны дяйишдирмяк
язминдя олан инсанлар ъярэясиня дцшмяк тящлцкясийля цзляшир.
Дцнйаны дяйишмяк! Пантевенин ряйинъя, бу, чох дящшятли бир ниййятдир. Она
эюря йох ки, дцнйанын щал-щазыркы вязиййяти гянаятбяхшдир, садяъя, о, беля щесаб едир
ки, мювъуд дцнйайа едилян щяр бир дяйишиклик онун бир аз да корланмасына доьру
апарыр.
Бцтцн бунлардан ялавя, егоист нюгтейи-нязярдян бахсаг, иътимаиййятин
мцщакимясиня верилмиш щяр бир фикир яввял ахыр мцяллифин юз ялейщиня чеврилир вя бу
идейаны юз шцурунда йетишдирян заман алдыьы щязздян ону мящрум едир. Бяли,
Пантевени бу мянада, Епикцрцн ян мяшщур тялябяси щесаб етмяк олар; о, юз
идейаларыны йалныз она эюря доьуб йетишдирир ки, бу просес онун юзцня щязз верир.
Ялбяття ки, о, юз тяфяккцрц цчцн мещрибан -эцлмяли мцшащидяляр обйекти олан
бяшяриййятя нифрят етмир. Лакин бу кцтля иля даща сых контакта эирмяк мейли дя
йохдур. О, «Гаскон кафе»-синя йыьышан достларынын ящатясиндядир вя бяшяриййятин бу
кичик бир зярряси она там кифайят едир.
Бу достларын ичиндя ян щяссасы вя ян фаьыры Венсаннн иди. Мян бцтцн ряьбятими
она цнванлайырам вя ону, йалныз Пантевена бяслядийи ушагвари, шиширдилмиш пярястиш
щиссляриня эюря гынайа билярям.
Мянъя, щеч бир пярястишдя ифрата вармаьа ещтийаъ йохдур. Лакин бу достлуьун
юзцндя дя руща зювг верян шейляр чохдур. Мцхтялиф мювзулар барядя, истяр фялсяфя
олсун, истярся дя сийасят, йахуд инъясянят сющбятляри заманы щисс олунур ки, Венсаннн
юз мцяллимийля икиликдя бящс етмяйи бюйцк хошбяхтлик щесаб едир: онун идейаларынын,
адятян сайы-щесабы олмур вя юз тялябясиндян щеч дя аз щейранлыг кечирмяйян
Пантевен щямишя ону рущландырыр, щявясляндирир. Лакин цчцнъц щямсющбят пейда олан
кими Венсаннн о саат гашгабаьыны саллайыр, чцнки Пантевен эялян шяхси эюръяк бир эюз
гырпымында дяйишилир; бяркдян данышмаьа башлайыр, давранышы башга форма алыр.
Мясялчцн, онлар икиликдя кафедя отурублар вя Венсаннн сорушур «Сомалидя баш
верян щадисялярля баьлы ня дцшцнцрсян?» Понтевен сябрля юз тялябясиня Африкадакы
иътимаи-сийаси вязиййят щаггында, демяк олар ки, бцтюв бир мцщазиря гядяр данышыр.
Венсаннн мцяййян фикирляря етираз едир вя онларын арасында мцбащися башлайыр. Лакин
щеч бири юзцнц олдуьундан артыг эюстярмяйя, ловьаланмаьа ъящд етмир. Еляъя мараг
хятриня юз фикирлярийля бюлцшцрляр.
Вя гяфилдян Машу эюзял бир ханымла гол-гола эирмиш щалда ичяри дахил олур,
онлара йахынлашыр. Венсаннн дискуссийаны давам етмяйя ъящд эюстярир. -Дцзцнц де,
Пантевен, сян вязиййяти анализ едяркян сящвя... – вя юз нязяри фикирлярини достуйла
бюлцшцр.
Понтевен узун бир пауза верир. Ялбяття ки, бу ишдя онун тайы бярабяри йохдур,
ясл устаддыр. Шцбщясиз, о хябярдар олмамыш дейил ки, паузадан йалныз утанъаг, юзцня
инамы олмайан адамлар горхур, буна эюря дя ня едяъяйини билмядян гарышыг
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кялмялярин ичиндя долашараг юзцнц эцлцнъ вязиййятдя гойур. О ки галды Понтенвеня,
о, еля шащаня бир эюркямдя суса билир ки, щятта Кящкяшан да сибирсизликля йериндя
донуб онун ня вахт ки, диля эяляъяйини эюзляйир. Бир кялмя демядян о, эюзлярини
Венсанннын цзцня дикир, утанъаг эянъ ися башыны гейри-ихтийари ашаьы салыр. Буну
эюрян Понтевен бир мцддят йени эялян гадына зилляндикдян сонра йеня дя Венсання
чюнцб ойнаг бир тябяссцмля дейир. «Гадын йанында парлаг идейаларында тякид
етмяйин сянин мянфи енержинин чюля тящлцкяли бир ахынындан хябяр верир».
Машунун цзцндя онун чох мяшщур олан сарсаг тябяссцмц пейда олур,
ъазибядар ханым ися нявазиш вя марагла Венсання бахыр. Тябии ки, о да хярчянэ кими
гызарыр: о, чцнки юзцнц алчалдылмыш щесаб едир. Байагдан бяри диггятля ону динляйян,
фикирлярийля бюлцшян язиз досту щансыса намялум ханымы яйляндирмяк цчцн санки бир
чялляк сойуг суйу онун башына тюкцб.
Сонра о бири достлар да эялиб йербяйер олурлар вя ширин бир лаггырты башлайыр.
Машу лятифяляр данышыр, Гужар кичик вя гуру репликаларла чох китаб охудуьуну
эюстярмяйя чалышыр, гадын гящгящяляри ешидилир, Понтевен ися аьзына су алмыш кими
сусур. Тябии ки, сябрля эюзляйир. Сусмаьы кифайят гядяр йетишмиш щяддя чатанда о,
бяйан едир. «Мяним эюзялчям ряфтарымдан щямишя кобудлуь умур».
Аман Аллащ, бу ъцр кяламлар онун дилиндя ня гядяр дя эюзял сяслянир. Щятта
гоншу столларда яйляшянляр дя гулагларынын шякляйир; сябирсиз тябяссцмляр щавада
долашыр. Эюрясян, мяшугясинин Понтевендян бир гядяр кобудлуг тяляб етмяси
фактында гейри-ади ня вар ки?! Чох мянасыз бир атмаъадыр, лакин еффект...
Бялкя дя бу еффектя сябяб Понтевенин сясиндяки мистик ъазибядарлыгдыр.
Венсанн пахыллыгдан о саат тянэяняфяс олур. Баша дцшцр ки, онун сяс кейфиййятляри
Понтевенин сясийля мцгайисядя виоленчелля бящся эирмиш тцтяк кими эюрцнцр.
Понтевен, адятян, бяркдян данышмыр, лакин онун алчаг тембрли сяси щямишя бцтцн зала
йайылараг о бири сясляри рящмсизъясиня боьур.
О, давам едир «кобуд ряфтар... Ахы мян буна гадир дейилям, щеч мян кобуд
адама охшайырам? Мянъя мян зярифлик тимсалыйам».
Тябяссцмляр щавада сцзмяйиндя давам едир вя онлардан истядийи гядяр щязз
алмагчцн Понтевен йенидян юз сюзцня пауза верир.
Сонра йеня диллянир «Мяним бир таныш макиначым вар. Арабир бизя баш чякиб
йазыларымы макинада чап едир. Бу йахынларда еля йазыны дикдя едяркян, ичимдя еля бил
ня ися партлады, гяфилдян чошдум, сачларындан йапышыб стулдан йеря йыхдым вя йатаьа
сцрцдцм. Лакин йары йолда ону бурахыб гящгящя чякдим вя дедим.
-Ащ, ханым баьышлайын, мян сящв салмышам. Дейясян, сяртлик, кобулдуг
хошлайан ханым сиз дейилдиниз, дейясян чашмышам».
Бцтцн кафе гящгящя чякир. Вя устадына олан севэиси йенидян бярпа олан
Венсанн да онлара гошулур.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
379

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

8.

Лакин ертяси эцн Венсаннн кинайяли бир тонда Понтевеня деди: «Понтевен, сян
кяндирбазларын нязяриййячиси олмагла бярабяр, юзцн дя дащи бир кяндирбазсан.
Понтевен (эуйа бир балаъа юзцнц итирир) «Сян бири-бириня бянзямяйян шейляри
гарышдырырсан» дейир.
Венсанн: Биз йалныз икимиз сющбят едяркян щяр шей йахшы олур, лакин цчцнъц бир
шяхс пейда олан кими неъя олурса, мювъуд олдуьумуз мякан санки ики йеря бюлцнцр,
тязя эялян адамла мян еля бил бартер вязиййятиня дцшцрцк. Сянся, санки сящнядяки кими
юз пируетлярини мящарятля едирсян.
Понтевен: Сяня дедим ки, сящв едирсян. «Кяндирбаз» термини иътимаи щяйатын
ексгибисионистляриня аиддир. Мяндя ися бцтцн бунлар йалныз инкар доьурур.
Венсанн: Сянин, о гадынын габаьында юзцнц апармаьын Беркин камера
гаршысындакы давранышына бянзяйир. Мяня мцнасибятдя ися, утаныб-гызарамадан
«ексгибисионистлярин дзц-до»су кими вулгар бир фянди ишлятдин.
Понтевен: Ола биляр ки, бу, щягигятян дя, «ексгибисионистлярин дзц-до»су иди,
лакин сян дедийин кими мяняви мянада йох. Мяни кяндирбазларла ейни ъярэяйя
гоймаьында йанылдыьын ися ондан билинир ки, о ъцр инсанлар йцксяк мяняви
кейфиййятляря малик олдугларыны щямишя юня чякдикляри щалда, мян юзцмц сяндян дя
ашаьы эюстярдим (Гяфилдян байагкы давранышындакы ловьалыьыны сямимиййятля явяз
едир). Яэяр хятриня дяймишямся, баьышла Венсаннн.
Венсанн: (Понтевенин цзрхащлыьындан тясирлянир). Баьышламалы бир шей йохдур.
Мян баша дцшцрдцм ки, сян зарафат едирсян.

Онларын мящз «Гакон кафеси»ндя топлашмаьы щеч дя тясадцфи дейилди.
Дартанйан онларын эюзцндя мцгяддяс билдикляри достлуьун, етибарын символу,ейни
заманда онларын, бир нюв, щимайядарыйды.
Понтевен (щай кцй салыр). Яслиндя, бизим щамымызын ичиндя мцдщиш бир
«кяндирбаз» эизляниб. Бунунла разылашмамаг мцмкцн дейил. Цфцгдя щансыса бир
гадынын силцети эюрцнян кими мян, о бириляриндян дя пластик, чевик бир кяндирбаза
чеврилирям. Нейлямяк олар. Бу, мяним ирадямдян асылы дейил.
Гялбинин дяринликляриня гядяр тясирлянмиш Венсаннн достйана шякилдя
эцлцмсцнц. Понтевен ися гярибя бир тювбякарлыг долу сясийля басыб-баьламаьыны
давам едир:
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-Яэяр мян «кяндирбаз»ларын дащи нязяриййячиси олдуьуму бойнума алырамса,
демяли, онлары дцзэцн баша дцшмяйим цчцн мцтляф арамызда няся бир охшарлыг
олмалыдыр. Сян мяним фикримля разысан, Венсанн?
Сющбятин бу йериндян етибарян тювбякар Понтевен, щягигятян дя, нязяриййячи
кими данышыр. «Ялбяття ки, бу охшарлыг чох ъцзидир. Мяним бу анлайыша вердийим мяна
бахымындан бизим арамызда ейниййят демяк олар ки, йохдур. Мян гяти яминям ки,
Берк, йахуд Дцберк кими кяндирбазлар гадынла цнсиййятдя оларкян, юзлярини эюзя
сохараг зяриф мяхлугу яля алмаг мягсяди эцдмцрляр. Йох, о, бцтцн публиканы фятщ
етмяк арзусуйла алышыб йаныр. Бу ися, эюзля эюрцнян, ялля щисс олунан щансыса конкрет
гадын йох, эюзяэюрцнмяз кцтлясидир... Эюзяэюрцнмяз кцтля. Мяня бах, бу ки ясл
кяшфдир. Бу термини мцтляг «кяндирбазлыг нязяриййяси»ня ялавя етмяк лазымдыр.
Кяндирбаз тякъя мяним, йахуд сянин йох, бцтцн дцнйанын гаршысында юзцнц эюстярир.
Бяс, бу мяшщур «бцтцн дцнйа» термини няйи ифадя едир, ясл мянасы нядир? Сонсуз
шяффафлыг, тямиз абстраксийа».
Сющбятин гызьын вахтында Машу иля Гужар кафейя дахил олурлар вя еля гапыдаъа
Гужар Венсанна дейир:
-Дейирдин ки, сяни ентомологларын мющтяшям бир конгресиня дявят едибляр. Щеч
билирсян бу конгресдя фяхри гонаг гисминдя ким иштирак едяъяк? Берк.
Венсанн: Лянят шейтана, ахы онун бу конгресдя ня иши вар?
Машу: Ентомолог сянсян, буну сян биздян йахшы билмялисян.
Гужар: Тялябя вахты Берк дцз бир ил Али Ентомолоэийа мяктябиндя охуйуб.
Инди ися, йягин цмид едир ки, она «фяхри ентомолог» ады верярляр.
-Эяряк орда биз дя иштирак едяк – Понтевен дейир – вя йахшы бир щай-кцй,
гарышыглыг салаг. Эяряк конгреси ямялли-башлы фащишяханайа дюндяряк – сонра
Венсанна чюкцр – сянин вязифян ися эизлинъя, арха гапыдан бизим щамымызы конгрес
тяшкил олунан бинанын ичиня кечирмякдир.

9.

Вера артыг йатыб: мян парка ачылан пянъяряни аралайыб ашаьы бахырам вя нечя
йцз ил яввял мадам де Т. иля эянъ кавалерин цч мярщялядян ибарят унудулмаз
эязинтисини дцшцнцрям.
Биринъи мярщяля: Онлар ял-яля тутуб эязишяряк сющбят едирляр, сонра ися щовузун
йанындакы скамйада яйляшиб яллярини бири-бириндян айырмадан сющбятя давам едирляр.
Айлы эеъядир, Сена чайынын шырылтысы аьаъларын хышылтысына гарышыб. Онларын данышыьындан
бязи щиссяляри бярпа етмяйя ъящд эюстяряк. Ковалер аз гала йалварышла юпцш истяйир.
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Ханым де Т. ися ъаваб верир. «Мян буна етираз етмирям, сиз мяним «йох» ъавабымла
цзляшсяниз, йягин ки, пярт оларсыныз. Мянлийиниз сизи ямин едяъяк ки, мян сиздян
горхурам, ащ, мяним эянъ достум...»
Мадам де Т.-нин дедийи щяр бир шей инъясянятин щямишя фасилясиз щярякят едян,
щеч бир ямяли, сюзц изащсыз гоймайан цнсиййят сянятинин бящяридир. Мясялчцн, ханым
де Т. кавалерин арзу етдийи юпцшя имкан верир, лакин юз разылыьына бу ъцр дон эейдирир;
о, бу юпцшя, йалныз кавалерин гцруруна тохунуб, цряйини сындырмамагдан ютрц иъазя
верир.
Ягли ойун нятиъясиндя, ханым де Т. юпцшц мцгавимят актына чеврир. Сюз-сющбят
ися, садяъя, вахт кечирмя хцсусиййятини итирир – о, артыг заманы идаря едир вя риайят
едилмяси ваъиб сайылан ганунлары замана диктя едир.
Эеъянин биринъи мярщялясинин сону; мадам де Т. эуйа кавалерин гцруруну
сындырмамагдан ютрц бяхш етдийи юпцшцн далыйъа даща бир юпцш эялир, сонра даща бири,
йавш-йаваш юпцшляр нювбяйя дцзцлцр... Нящайят, ханым галхыр вя гясря гайытмаг
ниййятини билдирир.
Неъя эюзял нмзамланмыш сящнядир. Щисслярин илкин чашгынлыьындан сонра
мцтляг эюстярмяк лазымды ки, мящяббятдян алынан зювг щяля онун йетишмиш бящяриня
чеврилмяйиб, ялбяття ки, бу бящяри даща чох арзуолунан, истянилян етмяк, гиймятини
галдырмаг лазымдыр: бунун цчцнся, перипетийа йаратмаг, вязиййяти эярэинляшдирмяк
мцтлягдир. Кавалерийля бирэя гясря дюнян мадам де Т. мцнасибятляринин башланьыъ
нюгтясиня дюнмя ойуну ойнайыр, ялбяття, баша дцшцр ки, истядийи вахт ситуасийаны
дяйишяряк бу мящрям эюрцшц йенидян бярпа етмяйя чятинлик чякмяйяъяк. Бунун цчцн
ясрляр бойу тяърцбядян кечмиш «цнсиййят сяняти»нин ещтийатындан бир нечя кялмя,
кичик бир формул эютцрцб, истифадя етмяк кифайят едяъяк. Фягят, санки намялум
гцввялярин суи-гясди вя илщам чатышмамазлыьы бу кялмяляри тапмаьа она мане олур.
О, гяфилдян юзцнц ролуну унутмуш актриса вязиййятиндя щисс едир. Ялбяття ки, о
дюврляр бизим заманяйя охшамыр. XVIII ясрдя гадынын «Сян дя истяйирсян, мян дя,
даща вахты нийя итиряк?!» демяси, мягбул сайылмырды, о, эяряк юз ролуну яввялдян
ахыраъан язбяр биляйди. Яэяр щямин ан ня гадын, ня дя киши цнсиййяти давам
етдирмяйя бир сюз тапа билмирдилярся, гаршылыглы сусгунун мянтигиня эюря гясря гайыдыб
щяряси юз йатаг отаьына эетмялийдиляр. Щяр икиси цнсиййяти, сющбяти бярпа етмякчцн
мювъу ахтардыгъа, санки аьызларынын илащи тяряфдян гыфылландыьыны даща чох щисс
едирдиляр. Онларын бу дям кюмяйиня эяляъяк сюзляр щансыса намялум истигамятлярдя
йох олмушдулар вя щеч бир цмидсиз йалварышлар онлары эери гайтара билмирди.
Хошбяхтликдян гясря чатмагларына азъа галмыш санки ханымын бейниндя
отурмуш суфлйор йухудан айылды вя ролунун сюзлярини она диктя етди. Ханым де Т.
кавалеря тяряф чюнцб кинайяйля деди.
- Мян сиздян бир гядяр дя разы галмадым!...
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Нящайят, нящайят ки! Даща бир ъящд – щяр шей хилас олаъаг! Ханым бир гядяр
щирслянир! О, эязинтини давам етдирмяк цчцн чох эюзял бир бящаня тапыб.
- Мян сизинля сямимийдим, щяр шейи ачыг сюйлядим. Бяс, нийя сиз юз севэили
Графинийаныз барядя щеч бир шей данышмадыныз?
Тез, тез, няся ъаваб вермяк лазымды. Щяр шейи баша салмаг. Бяли, сющбят
йенидян ъанланыр вя онлар байагдан бяри гясря доьру аддымладыглары йолла эери
дюнцрляр – бу дяфя щямин йол манеясиз-филансыз онлары ясл ещтираслы мящяббятин
аьушуна чатдыраъаг.
Сющбят яснасында мадам де Т. кавалеря неъя щярякят етмяйин мягамынын
чатдыьыны билдиряъяк кялмяни демяк цчцн шяраит щазырлайыр. Бцтцн бунлары о, еля бир
инъяликля, зярифликля щяйата кечирир ки, эуйа сющбят тамам айры шейлярдян эедир.
Утанъаг эянъи сядагят буховларындан азад етмяк вя унудулмаз эеъя маъяраларына
щявясляндирмяк цчцн ханым де Т, кавалеря онун мяшугяси, ейни заманда да ханым
де Т.-нин ряфигяси олан графинийанын хасиййятиндяки егоист сойуглугдан данышыр.
Кавалеря изащ едилир ки, о, юз севэили графинийасындан щеч бир вяъщля айрылмалы
дейил вя бу бир эеъялик цнсиййятин щеч бир эяляъяйи йохдур. Бундан сонра ханым де Т.
эянъ дворйана сентиментал тярбийя курсу кечир, юз мящяббят фялсяфясини изащ едир вя
ясл мящяббяти яхлаг тиранийасынын буховларындан азад етмякчцн бцтцн мязиййятлярин
ичиндя ян алиси олан пцнщанилийя, эизлинлийя риайят етмяйин ваъиблийини сюйляйир. Вя
ялбяття ки, ханым кавалер сящяри эцн яринин йанында юзцнц неъя апармаьы баша салыр.
Онлар ял-яля тутуб ай ишыьында эязиширляр. Нящайят, ханым де Т. эянъ кавалери
сахлайыб, йарымгаранлыгда гаршыларына чыхан сыьынаъаьын эцъля сезилян силцетини
эюстярир. Ащ, бу павилйон ня гядяр ширин, ещтираслы эюрцшлярин шащиди олуб. «Яфсус ки,
бу ъяннят эушянин гапысы баьлыдыр» - ханым дейир – «ачар ися мяндя дейил».
Онлар гейри-иради шякилдя павилйона йахынлашырлар вя... эюзлянилмяз мюъцзя…
павилйонун гапысы дейясян тясадцфян ачарланмайыб.
Няйя эюря ханым ачарын онда олмадыьыны сюйляди, няйя эюря демяди ки,
павилйонун гапысы артыг чохдан хараб олуб, баьланмыр?
Щяр шей яввялъядян дцшцнцлмцш, планлашдырылмышды: бурда тясадцфдян ясяряламят йохдур, щяр бир детал инъясянят нцмунясидир. Конкрет, бу щалда ися, «эярэин
эюзлямя анларынын узадылмасы, ещтирасын узун мцддят сахланылмасы» сянятинин
инъяликляриндян истифадя олунур.

11.
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Биръя шейи дягиг билирям: ханым де Т. арыг ола билмязди; эцман едирям ки, о,
тарым вя еластик бядяня малик олуб (Шадорле де Лакло «Тящлцкяли ялагяляр»дя идеал
гадын бядянини мящз бу ъцр характеризя едир) вя бядяниндяки йумрулуг, щамарлыг
щярякятляриндя, жестляриндя дя астаэяллик, тялясмязлик йарадыр. О, шяксиз ки, астаэяллик
щикмятиня малик олуб, тялясмязлийин бцтцн техники васитяляриндян чох эюзял истифадя
едиб. Бцтцн бунлар эеъянин икинъи мярщяляси – павилйондакы давранышла сцбут олунур.
Онлар ичяри дахил олурлар, гуъаглашырлар,
тахтын цстцня узаныб юзлярини ещтирасын,
шящвятин ихтийарына верирляр. Девон буну беля тясвир едир:
«Щяр шей санки бир аз кяскин: сярт иди. Мянъя, бунун эцнащы бизим
юзцмцздяйди (...). щяддиндян артыг ещтираслы инсандан нязакят, зярифлик эюзлямяк
мцмкцн дейил. Бир ан али щяззя ъан атаркян, адятян, ондан яввялки севинъляря диггят
йетиря билмирик».
Ширин тялясмязлийин итирилмясиня сябяб олан сябирсизлик лап яввялдян онларын щяр
икиси тяряфиндян йанлыш аддым, сящв, хята кими гябул едилиб. Лакин мянъя, бу, ханым
де Т.-ни бир о гядяр дя тяяъъцбляндирмяйиб: бу хята онун цчцн гачылмаз олдуьуна
эюря, о, юзцнц буна щазырламышды. Павилйондакы интермедийа онун цчцн нязярдя
тутулмушду ки, йени декорасийаларда – гясрин эизли отаьында башланаъаг цчцнъц
мярщяля заманы онларын маъярасы тялясмязлийин бцтцн мющтяшям эюзяллийи иля
чичяклянсин.
Бир аздан ханым павилйондакы мящяббяти, интим йахынлыьы йарымчыг кясир,
кавалерийля бирэя байыра чыхыр вя онлар йеня дя ял-яля тутуб эязишяряк сющбят едирляр,
нящайят, де Т. эянъ ясилзадяни гясря, юз йатаьына битишик олан вя бир заманлар яри
тяряфиндян «мящяббят мябяди» кими тяъщиз едилян эизли отаьа апарыр.
Кандардан ичяри айаг гойан эянъин эюзляри щейрятдян бюйцйцр – бцтцн
диварлар бойу вурулмуш эцъэцляр онларын сурятлярини чохалдыр вя илк бахышдан еля эялир
ки, ятрафда сонсуз сайда севэилиляр гуъаглашыб. Лакин онлар юзлярини ещтирасын
гуъаьына бу эцъэцлц отагда атмайаъаглар. Дейясян, ханым щисслярин чох да
эурултулу партлайышыны истямир. Ещтираслы анлары узатмаг цчцн, о, кавалерин ялиндян
йапышыб гоншу отаьа, дюшямяси йумшаг дюшяклярля юртцлмцш йарымгаранлыг кащайа
охшар бир эушяйя дартыр. Бяли, онлар мящз бурда ещтирасларыны сюндцрмякля мяшьул
олурлар. Та сящяря гядяр: тялясмядян, арамла, щяр няшяли андан узун мцддят щязз алаала.
Эеъянин ахарыны бир-бирийля ялагяси олмайан мярщяляляря бюлмякля ханым де Т.
щяр бир кичик заман кясийини мящарятля мемарлыг мюъцзяляриня, мцтляг формалара
чевиря билмишди. Чцнки формасыз олан щяр бир шей яля кечмяз вя йадда галмаздыр. Бу
эюрцшц мящз форма кими тясяввцр етмяк онларын щяр бирийчцн чох ваъиб иди, ахы бу
фцсцнкар эеъя давамсыз олараг галаъаг вя йалныз хатирялярдя тякрарлана биляъякди.
Мянъя, тялясмязликля йаддаш вя тялясэянликля унутганлыг арасында сещрли бир
ялагя мювъуддур. Ян ади бир вязиййяти хатырлайаг. Инсан кцчяйдя эедир. Гяфилдян о,
няйися, йахуд кимися хатырламаг истяйир вя тябии ки, юзцндян асылы олмайараг
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аддымларыны йавашыдыр. Амма тярсиня оланда, йяни, инсан баш вермиш щансыса
хошаэялмяз щадисяни унутмаьа чалышанда, гейри-иради аддымларыны йейинлядир, санки
заман етибариля чох йахында олан бир бядбяхтликдян гачмаг истяйир.
Екзистенсиал рийазиййатда бу тяърцбя ики елементар тянлик формасыны алыр:
тялясмязлийин дяряъяси йаддашын интенсивлийи иля, тяляскянлийин дяряъяси ися унутганлыьын
эцъцйля дцз мцтянасибдир.

12.

Йягин ки, Вивиан Денонун саьлыьында йалныз ян йахын достлары билирди ки,
«Сабащ олмайаъаг» новелласыны мящз о йазыб: Бу, мцяллифлийин цстцнц юртян сирр
пярдяси онун юлдцмцндян чох илляр сонра эютцрцлдц. Новелланын талейи дя орада
данышылан щадися кими сиррляр йарымгаранлыьыйла, сусгуйла, анонимликля, мистификасийа
иля ящатя олунмушду.
Гравцрачы, няггаш, дипломат, сяйащятчи, инъясянят мцтяхяссиси, бир сюзля,
йаддагалан талейя малик бир шяхс олан Денон бу новеллайа юз бядии мцлкиййяти кими
щеч вахт иддиа етмямишди. Йох, о, шющрятдян имтина етмирди, садяъя, шющрят о
заманлар биз дцшцндцйцмцздян фяргли бир шей иди. Денонун фятщ етмяк истядийи
публика индики йазычыларын арзуладыьы адсыз, цнвансыз, намялум кцтля дейилди, онун
юзцнцн, таныдыьы вя щюрмят етдийи инсанларын даирясиндян ибарят иди. Инди йазычыларын
чохсайлы охуъу кцтлясинин диггятиндян алдыьы щяззи о, кичиъик бир салонда, он-он ики
динляйиъи гаршысында юз йазыларыны охуйан вахт алырды.
Фотографийанын иъадындан яввялки дюврлярдя мювъуд олан шан-шющрятля, онун
кяшфиндян сонракы замандакы шющрят арасында чох бюйцк тяфавцт мювъуддур. XIV
ясрдя йашамыш чех кралы Ватслав палтарыны дяйишиб пивяханалары эязмяйи вя шящяр
ъамаатыйла сющбят етмяйи чох севирди. Амма инди, щеч бир щакимиййятя малик
олмайан, сялащиййятлярини вя азадлыьыны итирмиш инэилис шащзадяси Чарлз ися, щятта сых
ъянэялликлярдя дя, сарайын он йеддинъи алт гатындакы бункердя гурашдырылмыш ванна
отаьында да ону даим изляйян йад нязярлярдян, щяйасыз журналистлярдян,
фотографлардан юзцнц горуйа билмир. Чцнки мяшщурдур, шан-шющрят сащибидир. Шющрят
онун бцтцн азадлыьыны ялиндян алыб вя индии, о, яминдир ки, йалныз сяфещ, башыбош
адамлар бу аьыр, ъинэилтили шющрят тянякясини дашымаьа кюнцллц сурятдя разылыг веря
билярляр.
Дейя билярсиниз ки, яэяр шющрятин характери дяйишибся, бу, йалныз имтийазлы
персоналара аиддир. Сиз сящв едирсиниз. Шющрят тякъя мяшщур шяхсляря йох, щамыйа, щяр
кяся аиддир. Бу эцн мяшщурлар телевизийа екранларыны, журнал сящифялярини тутараг,
бцтцн дцнйанын тяхяййцлцнц ишьал едибляр. Вя ялбяття ки, бяшяриййятин бцтцн
нцмайяндяляри хяйалларында да олса беля, мящз бу ъцр шющрятин обйектляриня
чеврилмяйи арзулайырлар (пивяханалары долашан крал Ватславын йох, мящз он йеддинъи
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бункердяки ваннасында эизлянян шащзадя Чарлзын шющрятини). Бу имканлар щамыны
кюлэя кими изляйяряк, инсанларын щяйатыны бцтцнлцкля дийишир.
Чцнки, щятта ян аз ещтимал олунан екзистенсиал имкан беля, инсан
мювъудлуьуну кюкцндян дяйишир.

13.

Яэяр Понтевен Беркин бу йахынларда Иммакулата адлы кечмиш синиф йолдашы вя
илк ушаглыг севэилиси тяряфиндян неъя бюйцк мяняви тязйигляря мяруз галдыьыны билсяйди,
бу интеллектуала гаршы мцнасибятиндя даща аз сярт, бир гядяр мцлайим оларды.
Айрылдыгдан тяхминян ийирми ил сонра Иммакулата телеекранда цзцня гонан
милчякляри гован хястя зянъи гызынын йанында дайанмыш Берки эюрцр; Бу сящня она
гяфилдян эюндярилян илащи вящй кими бюйцк бир тясир баьышлайыр. Ханым о саат баша
дцшцр ки, бцтцн бу мцддят ярзиндя йалныз Берки севирмиш. Еля щямин эцн, о, кечмиш
севэилисиня узун бир романтик мяктуб йазыр вя саф, тямиз, мясум ушаглыг севэисини
хатырладыр. Лакин Берк чох йахшы хатырлайыр ки, онун шящвят вя ещтирасдан ашыб-дашан
илк мящяббяти мясумлугдан чох-чох узаг иди. Иммакулатанын ону рящмсизъясиня
рядд едяркян, юзцнц неъя алчалдылмыш, тапдаланмыш щисс етдийини дя Берк
унутмамышды. Она эюря дя бу мяктуба чох сойуг реаксийа веряряк щеч бир ъаваб
йазмады (мараглысы олур ки, щятта арадан кечян ийирми ил дя онун инъиклийини яритмяйя
кифайят етмямишди). Беркин сусмасы гадына еля пис тясир етди ки, еля нювбяти
мяктубдаъа Иммакулата бир заманлар интеллектуалын она цнванладыьы сайсыз-щесабсыз
севэи мяктубларыны хатырлатды. Бу мяктубларын бириндя Берк юз севэилисини «йухуларымы
гарышдыран эеъя ряггасяси» адландырмышды. Артыг чохдан унудулмуш бу кялмя инди
Беркя лап эцлмяли вя сарсаг эюрцндц вя дцшцндц ки, ханымын бу ъцр сяфещликляри
хатырлатмасы чох бюйцк бир нязакятсизликдир. Сонрадан, Беркя беля хябярляр эялиб
чатырды ки, щяр дяфя о телеекранда эюрцняндя бармаьыйла беля тохунмадыьы бу гадын
щяр йердя о вахткы севэи маъяралары барядя ъар чякир, эянъликдя мяшщур Беркин
йухуларыны гарышдырдыьы иля юйцнцрмцш.
Шющрятли интеллектуал юзцнц чылпаг вя кюмяксиз щисс етмяйя башлады вя юмрцндя
илк дяфя гялбиндя анонимлийя чох бюйцк бир мейл дуйду.
Цчцнъц мяктубда ханымиммакулата кечмиш севэилиси Беркдян бир ишдя она
йардым етмяйи хащиш етди. Даща доьрусу, юзцня йох, хястяханада йатан вя чох пис
гуллуг эюстярилян гоъа бир гадына. Мяктубда билдирилирди ки, хястяханада бу гоъа
гадын дцзэцн тядбиг едилмяйян анестезийадан аз гала юлцбмцш. Чох чятинликля
щяйатыны хилас етмяк мцмкцн олуб. Лакин буна бахмайараг, хястяхана мцдириййяти
бу сящлянкарлыьа эюря она щеч бир мцавинят, конпенсасийа юдямяк истямир. Яэяр
Берк Африкалы ушагларын талейиня эюря бу гядяр наращат олурса, гой онда сцбут елясин
ки, юз ади щямвятянляринин талейиня дя бинаэя дейил. Щярчянд ки, бу, она камера
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габаьында юзцнц эюстярмяк имканы вермяйяъяк. Мяктуб бу ъцр битирди «...ахы ъянаб
Берк, сиз йягин ки, йухуларынызы гарышдыран мясум гызъыьазы унутмамысыныз...» Сиз бир
диггят един. Мцмкцн оласы иш дейил. Юз отаьында гязябля о баш – бу баша аддымлайан
Берк эащ инилдяйир, эащ да лянятляр йаьдырырды. Ахырда о, мяктубу тикя-тикя доьрайыб
гырынтыларынын цстцня тцфцрдц вя зибил йешийиня туллады.
Бир мцддят сонра телеекранлардан биринин директору зянэ едиб Беркя билдирди
ки, эянъ бир режиссор ханым онун щаггында филм чякмяк ниййятиндядир. Бу филми
чякмяк ниййятиндя олан режиссор ханымын мящз Иммакулата олдуьу ашкара чыханда,
Берк «телекамералар габаьында юзцнц эюстярмяк» ифадясини хатырлайыб дилхор олду.
Чох наращат ситуасийадыр; Приснипъя, юзц щаггында филм чякмяк идейасы онун чох
хошуна эялирди, ахы о, щямишя юз щяйатыны инъясянят нцмунясиня чевирмяйи арзулайырды.
Лакин бу вахта гядяр щеч аьлына беля эялмямишди ки, бу сянят ясяри комик бир жанрда
ола биляр.
Гяфилдян бу ъцр хошаэялмяз вязиййятля цзляшян Берк мяшум Иммакулатаны юз
щяйатындан аралы сахламаг гярарына эялди вя телеканал директоруна зянэ едиб билдирди
ки, онун кими эянъ вя нцфузу щяля аз олан бир сийасятчи цчцн бу ъцр пройектдя иштирак
етмяк щяля тездир, идейанын реаллашмасыны тяхиря салмаг даща мягсядяуйьун олар
(Беркин бу тявазюкарлыьы телеканал рящбярини чох тяяъъцбляндирди).

14.

Бу щадися мяня, Гужарын евиня дцзцлмцш китаб шкафларынын васитясийля таныш
олдуьум башга бир щадисяни хатырлатды. Бир дяфя она дарыхдыьымы билдиряндя, Гужер
мяни цстцндя ялля йазылмыш «Тясадцфи йумор шедеврляри» лювщяси олан ряфин гаршысына
эятирди, 1972-ъи илдя чапдан чыхан вя бир журналист ханымын Щенри Киссинъеря бяслядийи
мящяббятдян бящс едян китабы чыхарыб мяня узатды. Яэяр хатырлайырсынызса, Киссинъер
о дюврцн мяшщур сийаси хадимляриндян иди вя президент Никсонун мцшавири ишлядийи
вахтларда Америка иля Вйетнам арасында сцлщ баьланмасы цчцн чох зящмят чякмишди.
Щадися беля олмушду: Журналист ханым мцшавирдян яввял журнала, сонра ися
телевизийа вериляъяк бир интервц алмаг цчцн Вашингтона эялир. Онлар бир нечя дяфя
эюрцшцрляр, лакин биръя дяфя дя тямиз прфессионал мцнасибятляр чярчивясиндян чыхмырлар.
Ня сябябдянся, журналист ханым Киссинъери йаваш-йаваш бездирмяйя башлады. Ялбяття
ки, о, ахмаг дейилди, чох эюзял баша дцшцрдц ки, бу ханым ондан ня истяйир вя ону
аралы сахламагдан ютрц тутдуьу вязифянин ону шяхси щяйатдан имтинайа вадар етдийи
барядя ачыг-ашкар ишаряляр вурду.
Ханым юз китабында бу йайынмалары сямими гялбдян тясвир едир. Лакин щисс
олунур ки, бцтцн бу манеяляр «онларын бир-бири цчцн йаратдыьына» олан инамына
зярряъя хялял эятирмяйиб. Вя дювлят мцшавиринин она ещтийатлы вя инамсыз мцнасибяти
ханымы щеч дя тяяъъцбляндирмир: бу дювлят хадиинин яввял растлашдыьы ганъыглар йягин
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ки, еля бу ъцр мцнасибятя лайиг олублар: журналист яминдир ки, мцшавир онун ичиндяки
мящяббятин дяринлийини баша дцшян кими бцтцн шцбщяляри вя ещтийаты бир кянара
гойаъаг. Ащ, бу ханым юз севэисинин тямизлийиня неъя дя сямими гялбдян инаныр! О,
щятта анд ичмяйя дя щазырдыр ки, сющбят еротик, сексуал мейлдян йох, мящз ясл, саф
севэидян эедир. Ханым китабында бу барядя беля йазыр. «Сексуал мянада мян она
там биэаняйям, эейим-кечими сялигясиздир, щям дя защирян эюзял дейил. Зювгц дя
писдир. Йягин ки, мяшуг кими щеч бир дяйяри йохдур» - бунунла беля ханым она
дялиъясиня вурулдуьуну дяфялярля тякрар едир.
Нящайят, бир эцн Кисинъерин игамятэащыны чякмяк цчцн ханымын эюндярдийи
операторлар дястясини артыг юзцнц яля ала билмяйян, гязяблянмиш дювлят мцшавири
щяйасыз дилянчиляр бандасы кими кцчяйя говдурур. Ертяси эцн ися о, бу щяйасыз ханымы
юз кабинетиня чаьырыб сярт вя сойуг бир тонда билдирир ки, артыг онун икимяналы
ряфтарына дюзмяк фикри йохдур. Яввялъя ханым бундан чох сарсылыр. Лакин тезликля
юзцнц яля алыб дцшцнцр вя беля гярара эялир: Йягин ки, ону сийаси ъящятдян тящлцкяли
щесаб едирляр вя Киссинъер онунла мцнасибятляри кясмяк барядя якс-кяшфиййатдан
эюстяриш алыб. Сющбят етдикляри кабинетдя дя, йягин ки, чохлу сайда эизли микрофонлар
гурашдырылыб вя мцшавир дя буну билмямиш дейил. Онда беля чыхыр ки, дедийи кобуд
сюзляр она йох, кизлинъя сющбятя гулаг асан аэентляря цнванланыб.
Буну фикирляшян ханым башыны галдырыб меланхолик бир тябяссцмля мцшавиря
бахыр. Бу сящня ханымын эюзляриндя фаъияви эюзяллийин парылтыларыйла ишыгланды. Мцшавир
она зярбя далыйъа зярбя ендирир, лакин эюзляри санки ичиндяки севэини тясдигляйир- щяр
щалда журналист ханым щямин ан беля дцшцнцрдц.
Гужар гящгящя чякир, лакин мян там ъиддиййятля она дейирям.
-Эюрцнцр, реал ситуатсийа щаггында, ашиг олмуш, вурулмуш бир ханымын
хяйалларындан сцзцлян щягигят бир о гядяр дя ваъиб дейил. – бу щягигят, ялбяття ки, о
бири – али, замандан цстцн щягигятин йанында чох дцнйави, сольун, хырда эюрцнцр.
Икинъи щягигят –эюрдцйцн китабдыр. Юз кумири иля еля илк эюрцшдяъя бу китаб артыг
журналист ханымын хяйалларында ъанланараг, бу маъяранын эюзяэюрцнмяз, гейри-иради
бир мягсядиня чеврилир. Китаб? Ахы бу няйя лазымдыр? Киссинъерин портретини чякмяк
цчцн? Йох, ханым онун щаггында демяк олар ки, щеч ня юйряня билмяйиб. Онун
цряйини йалныз бир гайьы цзцрдц – юз щягигятини, даща дягиг десяк, юзц щаггында
щягигяти сюйлямяк. Ону Киссинъерин шяхсиййяти, ялялхцсус да бядяни гятиййян ъялб
етмирди. Ханым юз «мян»-ини эенишляндирмяйя, ону юз щяйаты чярчивясиндян
чыхартмаьа, парылты вя ишарты ялавя едяряк, нур парчасына чевирмяйя ъан атырды.
Киссинъер онун цчцн йалныз мифоложи «ганадлы ат» кими бир шей иди вя журналист ханымын
«мян»-и бу атын белиня миниб сямалара галхараг пярваз етмялийди.
«О, садяъя, сярсям бир гадын олуб» -мяним чох эюзял, психоложи изащыма
кинайя едян Гужар гуру-гуру дейир.
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«Йох, еля дейил – мян етираз едирям – шащидлярин дедийиня эюря, о, чох аьыллы бир
гадын имиш. Мясяля сярсямликдя дейил. О, садяъя, юз сечилмишлийиня сямими гялбдян,
бцтцн варлыьыйла инаныбмыш».

15.

Сечилмишлик – теоложи, дини бир мяфщумдур; мянасы будур ки, щеч бир хидмяти,
ляйагяти олмайан щяр щансы бир инсан илащинин сярбяст сечими ясасында няся фювгяладя
бир иши эюрмяк цчцн тяйин олунур. Мцгяддяс сайылан шяхсляря бу инам щяр ъцр язабязиййятляря дюзмяк цчцн кечмишдя инсанлара мяняви гцввя верирди.
Илащи мяфщумлар, адятян, бизим щяйатымызын ашынмасынын юзцняпародийасы кими
эюрцнцр, щяр бир инсан йашадыьы щяйатын юз шяхсиййятиня лайиг олмадыьыны дцшцнцр вя
даща йцксяклярдя ганад чалмагчцн щяйатынын чярчивясиндян чыхмаьа ъящд едир. Щяр
биримиз бу ъцр учуша лайиг олдуьумуз вя мящз онун цчцн сечилдийимиз барядя
иллцзийаларын ичиндяйик.
Мясялян: сечилмишлик щисси щяр бир севэи мцнасибятляринин ичиндя мювъуд олур.
Чцнки мящяббят, мащиййятъя, щансыса хидмятляря эюря, она лайиг олдуьуна эюря
гисмят олмур. Вя бу да, онун щягигилийинин бир сцбутудур. Яэяр гадын мяня дейирся
ки, сян аьыллы, тярбийяли, сядагятли олдуьуна эюря, мяня чохлу щядиййяляр алдыьына эюря,
габлары йудуьуна эюря сяни севирям – бу, мяня чох пис тясир едир, чцнки бу мящяббяти
доьуран йалныз мянфяят арзусудур. Ялбяття ки, «сян сарсаг, яфял, йаланчы, яълаф, егоист
олсан да, мян йеня сяни севирям» кялмясини ешитмяк даща хошдур.
Бялкя дя, инсанда юз сечилмишлийиня даир иллцзийалар мящз сцдямяр кюрпя
вахтында йараныр. Щяля щеч бир щярякятийля ана гайьысына лайиг олдуьуну сцбута
йетирмяйян ушаг, йягин еля мящз буна эюря дя, чох щяйасызъасына юзцня диггят вя
гайьы тяляб едир. Сонракы тярбийя ися, ону бу иллцзийалардан хилас едяряк, анлатмалыдыр
ки, щяйатда щяр бир наилиййяти газанмаг, она лайиг олмаг лазымдыр. Лакин чох вахт
бу тярбийя дярсляри мцяййян гядяр эеъикмиш олур. Йягин фикир вермямиш олмазсыныз;
адятян, хцдбин вя ловьа бир гыз ушаьы юз ирадясини башгаларына сырымагчцн щеч тутарлы
аргумент тапмайанда, беля дейир: «...чцнки мян беля истяйирмя, МЯНИМ беля
хошума эялир».
Ялбяття ки, бу ан о, юзцнц сечилмиш щесаб едир. Лакин вахт эяляъяк ки, о, «чцнки
МЯН беля истяйирям» дейяндя, ятрафдакыларын щамысы гящгящя чякиб эцляъяк. Бяс
эюрясян о заман юзцнц сечилмиш щесаб едян вя юз сечилмишлийини башгаларына да гябул
етдирмяк истяйян бу шылтаг ханым бунун цчцн эюрясян, щансы чыхыш йолу тапа билъяк.
Щя, мящз бу щалда -фотонун иъадындан сонракы киноулдузларла, мцьяннилярля,
ряггасялярля гайнашан епоха онун кюмяйиня эялир. Бу мяшщурларын образлары
екранлара, журнал сящифяляриня, реклам плакатларына чыхараг щамынын эюзцня эирир,
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севиндирир, щяйаъанландырыр, бунунла беля
бахышларыны бу мяшщурлардан чякмяйян
сечилмиш щесаб едян) шяхс юз ятрафындакы
тяряф мцгабилляриня гаршы мцнасибятдя
юзцнцн гейри-адилийини эюзя сохур.

щамыйчцн ялчатмаз олараг галыр. Юз титряк
щямин «сечилмиш» (даща доьрусу, юзцнц
«ади» инсанлара – коллегалара, гоншулара,
сойуглуг, биэанялик нцмайиш етдирмякля

Беляликля, сон дюврляр мяшщурлуг демяк олар ки,санитар хидмяти, сосиал тяминат
институтлары, сыьорта аэентликляри вя психатрик хястяханалар кими иътимаи бир института
чеврилиб. Лакин бу институт мящз шяхси ялчатмазлыг шяраитиндя ящямиййятли олур. Щяр
щансы бир «сечилмиш» инсан мяшщурлардан бирийля шяхси контакта эирмяк истяся,
Киссинъеря ашиг олмуш журналист ханым кими гапыдан говулмаг перспективийля
цзляшяъяк. Бу истефа илащиййат дилиндя «мяняви ениш», «эцнаща батма» адланыр. Мящз
буна эюря дя, щямин гадын юз мящяббятини фаъияви адландырыр вя Гужар буну ня гядяр
лаьа гойса да, яслиндя, щяр бир ениш мащиййятъя фаъиядир.

Беркя вурулдуьуна анламамышдан яввял Иммакулатанын щяйаты о бири
гадынларын ади йашайышындан фярглянмирди; бир нечя ниэащ, бир о гядяр дя бошанма,
сексуал бахымдан щеч вахт ону тямин едя билмяйян мяшуглар. Бунлардан сонунъусу
Иммакулатаны дялиъясиня севирди вя ону яввялки мяшуглара нисбятян аз-чох гане
едирди. Сябяб тякъя бу сон мяшугун мцтилийи йох, щям дя файдалылыьы иди: чох тяърцбяли
вя танынмыш кино хадими олан бу шяхс Иммакулатанын телевизийайа тязяъя ишя дцзялдийи
вахтларда она чох кюмяк едирди. О, Иммакулатадан йашъа бюйцк олса да, юзцнц
дялиъясиня ашиг олмуш тялябя кими апарыр, мяшугясини ян эюзял, ян аьыллы вя ян ещтираслы
гадын олдуьуну алямя ъар чякирди. Мяшугясинин ещтирасы онун нязяриндя классик
алман романтик ряссамларынын мянзяряляриня бянзяр бир шякилдя ъанланырды –
будаглары бурулмуш йоьун аьаъ, йухарыда ися танрынын мяканы олан сонсуз сяма.
Щяр дяфя бу мянзярянин ичиня дахил оланда онун цряйиндян гаршысыалынмаз бир мейл
кечирди ки, диз цстя чюкцб бу илащи мюъцзя иля цзбяцз галсын.

16.

Конгрес кечирилян гясрин холлу йаваш-йаваш долурду. Тядбиря чохлу сайда
франсыз ентомологлары эялмишди. Башга юлкялярдян олан гонаглар да варды ки, бунларын
ичиндя ян чох диггят чякяни тягрибян алтмыш йашлы чех алими иди. Дейясян, о, йени
режимдя тямсил олунан дювлят адамыйды, йа назирди, йа да елмляр академийасынын
президенти. Щяр щалда, ону дягиг билирям ки, академийанын цзвц олан самбаллы бир
алим иди.
Мянъя, ади мараг бахымындан эютцрсяк, о, бу тядбирин ян эюзяэялимли
персонажы иди (бу алим заманын зцлмятляри ичиндя артыг батыб эетмиш, аз гала тамам
унудулмуш коммунист режимини явяз едян йени демократик гурулушу тямсил едирди).
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Лакин чянядян бош кцтлянин ичиндя о, нядянся тамамиля тянща эюрцнцрдц.
Конфрансын бцтцн иштиракчылары онун ялини сыхыб, щал-ящвал тутмаьы вя бир-ики суал
вермяйи юзляриня боръ билсяляр дя, фикир мцбадиляси эюзлянилдийиндян чох-чох тез
битирди: чцнки артыг бир-ики кялмядян сонра онларын мцзакиря етмякчцн цмуми бир
мювзусунун олмадыьы ашкара чыхырды.
Конфрансдакы франсызлар щяр бир сющбятин ичиндя юз проблемляринин цстцня
гайыдырдылар, чех алими дя сющбятдян кянар галмамагчцн тез-тез «…биздя ися
яксиня...», «…амма бизим юлкядя...» кялмялярийля мцбащисяйя гошулурду. Лакин чох
тезликля баша дцшдц ки, «бизим юлкядя» вязиййятин неъя олмасы бурада щеч ким цчцн
мараглы дейил... Вя сакитъя бир кянара чякилди. Цзцнц йцнэцлвари меланхолийа тцстцсц
юртся дя, бу, аъы вя язабвериъи йох, ишыглы вя мярщямятли бир меланхолийайды.
О бири иштиракчылар холлда вя барда щай-кцйдя сющбятляшян вахт чех алими
конфранс залына кечир: бурда квадрат формада дцзцлмцш дюрд ири стол иштиракчылары
эюзляйир. Гапынын бюйрцндяки гейдиййат столунун архасында чох наращат, ясяби
давранышлы бир гадын яйляшиб. Чех алими ядябля саламлашыб адыны дейир. Ханым сийащыйа
бахараг, даща ики дяфя ондан адыны демяйи хащиш едир. Дейясян, щеч ъцр йадында
сахлайа билмир. Цчцнъц дяфя сорушмаьа ъцряти чатмайан ханым сийащынын цстцня
яйилиб ешитдийи сясляря тягрибян уйьун эялян ады ахтармаьа башлайыр. Ата нявазиши иля
ашыб-дашан алим она кюмяк етмяк цчцн сийащыйа нязяр салараг, бармаьыны юз ады
йазылмыш графанын цстцня гойур вя дейир.
- Чехоржипски.
- Ащ, мцсйо Сешорипи? – ханым тякрар сорушур.
- Йох, бу ъцр тяляффцз етмяк лазымдыр. Че-хо-ржип-ски.
- Ощ, бу дцшцндцйцнцз гядяр дя асан дейил.
- Чятин бир шей йохду. Щям дя, бурда фамилийам дцзэцн йазылмайыб – дейиб
гялями эютцрцр «Ъ» вя «Р» щярфляринин цстцня тярсиня чеврилмиш франсыз аксан
сирконфлексиня ( франсыз ялифбасынын дурьу ишаряси- тяр) охшар ишаряляр гойур.
Ханым яввялъя ишаряляр, сонра ися алимя бахыб ащ чякир.
- Бу чох чятиндир.
- Ади шейдир...-гяфилдян чех алими сорушур- Сиз Йан Гусу таныйырсыз?
Ханымын нязярляри сийащыдакы адлар цзяриндя гачышыр вя о, нящайят ки, башыны
галдырыб тяяссцфля дейир.
- Сийащыда беля адам йохдур.
Чех алими онун кюмяйиня эялир.
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- Йан Гус XIV ясрдя йашамыш дащи елм хадими, кился ислащатчысы, Мцгяддяс
Рома империйасы яразисиндя илк тясис
олунмуш университет олан Карлова
Университетинин профессору олуб. Лакин чох аз адам билир ки, о, ейни заманда
орфографийа ислащатынын да мцяллифи иди. Сиз «Ч» сяси кими тяляффцз етдийиниз щярфи
йазмагчцн «Т, Ъ, Щ,» щярфляриндян истифадя едирсиз. Алманлара ейни сяс цчцн дюрд
щярф лазым эялир – Т, С, Ъ, Щ. Лакин Йан Гусун орфографийа ислащатындан сонра биз
«Ч» сясини ифадя етмяк цчцн «Ъ» йазыб цстцндян бу ишаряни гойуруг. Профессор
ханымын гаршысындакы аь вяряглярдян биринин цстцндя чох бюйцк бир «Ъ» шякли чякир вя
цстцня ишаря гойур. Сонра да айдын вя сялис сясля тяляффцз едир.
- Ч.
Ханым онун эюзцнцн ичиня бахыб тякрар едир.
- Т Ъ Щ.
- Бах беля, яла.
- Щя, бу, доьрудан да, чох ращатдыр. Щейиф ки, Лцтерин ислащаты биздя тядбиг
олунмайыб.
- Лцтер йох, Йан Гус – алим юзцнц еля эюстярир ки, эуйа ханымын ядябсизлийиня
ящямиййят вермяйиб. -Онун ислащаты диггятсиз галмайыб. Даща бир юлкядя дя, мящз
бу орфографийа тядбиг олунур. Сиз йягин мяним щансы юлкяни нязярдя тутдуьуму баша
дцшцрсцнцз?
- Йох, о щансы юлкяди еля?
- Литва.
- Литва? – ханым сюзц тякрар едяряк, бцтцн бейнини ишя салыр ки, бу юлкянин йер
кцрясинин щансы тяряфиндя йерляшдийини тяхмини олса да йадына салсын.
- Щям дя Латвийада – Инди сизя айдындыр ки, биз чехляр бу кичиъик ишарялярля няйя
эюря фяхр едирик? (эцлцмсцнцр) Биз щяр шейимиздян кечмяйя щазырыг. Лакин бу
ишарялярдян ютрц сон дамла ганымыза гядяр вурушарыг.
О, йеня дя ханыма баш яйиб дцзбуъаг шяклиндя дцзцлмцш столларын йанына эялир.
Щяр креслонун гаршысында бир гонаьын ады йазылмыш дювщяъик гойулуб. Чех алими дя,
юз ады йазылмыш лювщяъийи тапыр, бир мцддят диггятля бахандан сонра ики бармаьыйла
ону эютцряряк кядярли, лакин яфведиъи бир тябяссцмля ханыма эюстярир.
- Буйурун, ъянаб Чипики, ешидирям сизи.
- Эюрцн ня гярибя йазыдыр.
Ханым лювщяъийя бахса да, щеч ня баша дцшмцр.
- Ахы бу сизин дедийиниз аксан ишаряляридир, ъянаб Шепиники.
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- Щя, лакин бу ады аксанлардыр. Йазанда бу ишаряляри тярсиня чевирмяйи
унудублар. Щям дя тамам башга щярфлярин цстцня гойублар.
Ханым диггятля лювщяъийя бахыр.
- Щя, дейясян щаглысыныз.
- Эюрясян, няйя эюря бу ишаряляри щямишя сящв салырлар – эетдикъя даща чох
кядярлянян алим ащ чякир. -Ахы тярсиня чеврилмиш бу аксанлар щяддиндян артыг чох
поетик эюрцнцр. Сямада ганад ачмыш эюйярчинляря охшайырлар (бир гядяр зяриф сясля).
Сизя рявадырса, дейярдим ки, щятта кяпянякляря дя охшайырлар.
Сонра алим бу эцн артыг артыг нечянъи дяфя столун цстцня яйилиб гялями эютцрцр
вя лювщяъикдяки сящви дцзялдир. О, бу ямялиййаты цзр истяйирмиш кими чох утанъаглыгла
щяйата кечирир вя динмядян юз йериня кечир.
Онун дцзэцн олмайан формайа малик ири вя мязяли ъцссясинин архасынъа бахан
ханым юз ичиндя гярибя бир аналыг щиссинин фявваря вурдуьуну щисс едир. О. юзцнц
пярваз едяряк профессорун аьармыш сачынын цстцня гонан кяпяняк кими тясяввцр едир.
Юз креслосуна йахынлашан просессор эери бахыб ханымын йумшаг эцлцшцнц
эюрцр вя явязиндя она цч ядяд мяьрур вя мелонхолик тябяссцм эюндярир. Мелонхолик
мяьрурлуг тяъяссцмц– чех алиминин натурасыны мящз бу ъцр характеризя етмяк лап
дягиг оларды.

17.

Юз адынын цстцндяки ишарялярин дцзэцн гойулмамасыны эюрян алимин
мелонхолик ящвал-рущиййяйя дцшмясиндя гейри-ади щеч ня йохдур – йахшы, бяс,
эюрясян, бу вязиййятдя онун мяьрурлуьу щарадан пейда олуб?
Онун щяйатынын ясас фактларыйла таныш олаг: 1968-ъи илдя Прагада рус
ишьалчыларына гаршы гийам галхыр вя совет гошунлары бу гийамы танкларын эцъцня
йатырдыр. Бу щадисядян сонра бизим алим достумуз Ентомолоэийа Институтундан
говулур вя тикинтидя фящля ишлямяйя башлайыр: бу вязиййят рус ишьалынын сонунадяк,
(1989) йяни тягрибян ийирми ил давам едир.
Амма, мяэяр Америкада, Фрасада, Испанийада айда минлярля адам юз вязифя
постуну итирмирми? Бурда ня вар ки? Вязифясини итирян бу адамлар бундан гцрур
дуйуб севинирми? Бяс, онда няйя эюря чех алими юз истефасыны гцрур мянбяйиня
чевириб?
Чцнки ону юз вязифясиндян игтисади йох, мящз сийаси сябябляр уъбатындан
говулуб.
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Йахшы, туталым ки, белядир. Онда эяряк изащ едилсин ки, игтисади сябяблярдян
доьан фялакят няйя эюря сийаси фялакятдян даща аз фаъияви сайылыр. Юз рящбярляринин
тялябляриня ъаваб вермяйян дипломатик мцтяхяссис утанмалыдыр, лакин сийаси
сябяблярдян юз постуну итирян адам ися гцрур дуймалыдыр. Нийя?
Чцнки игтисади сябябляр цзцндян бу щадися баш верирся, говулан шяхс пассив
ролда чыхыш едир, онун характериндя гцрур дуйуласы гийамчылыг йохдур. Бу фикирляр
щамыйа айдын олса да: яслиндя, щягигятя уйьун дейил.
Чцнки 1968-ъи илдя рус гошунлары тязядян Праганы тутуб юз зящмли режимлярини
гуран вахты чех алими щеч бир гящряманлыг, фядакарлыг елямямишди. Юз Ентомолоэийа
институтунда шюбя мцдири вязифясиндя чалышан алим ъцъцлярдян башга щеч няйля
марагланмырды. Вя гяфилдян онун кабинетиня мювъуд режимин он-он ики нцфузлу
ялейщдары дахил олуб эизли йыьынъаг кечиртмякчцн аудиторийалардан бирини онларын
ихтийарына вермяйи тяляб едирляр. Онлар «мяняви дзц-до» гайдаларына уйьун щярякят
едирляр: Инсаны гяфил щагламаг, о, бир шей дярк едяня гядяр юз ирадялярини йеритмяк.
Бу гяфил гаршыдурма фаьыр алими чашгынлыг вязиййятиня салыр. «Щя» демяк, юзцнц
бюйцк бир рискя, тящлцкяйя мяруз гоймаьа бярабярдир: о, юз постуну, ушаглары ися
эяляъяк тялябялик перспективини итиря биляр. Юзцнц горхаг кими эюстяриб «Йох» ъавабыны
вермяк ися, бу кцтлянин эюзцндя эцлцнъ бир вязиййятиндя галмаг демяк иди – буна да
алимин ъясаряти чатмады. Нящайят, юзэя ирадясини рядд етмяйя эцъц чатмадыьына эюря,
юз-юзцнц цряйиндя лянятляйяряк, онлара аудиторийаларын бириндя иълас кечирмяйя иъазя
верди.
Онда беля чыхыр ки, мящз юз горхаглыьына эюря, о, иш йерини итирмиш, ушаглары ися,
мяктябдян говулмушду.
Лянят шейтана, бяс, беля ися бурда гцррялянмяли ня вар ки?
Мясяля ондайды ки, вахт кечдикъя о, мцхалифятчиляря олан икращыны унудур вя юз
«щя»-синдя зцлмкар режимя гаршы кюнцллц бир етираз акты эюрмяйя адят едирди. Беляликля,
алим юзцнц тарихин мющтяшям пйедесталларына галхмаьа лайиг олан адамлар
ъярэясиндя эюрцрдц вя бу яминлик онда гцрур щисси йарадырды.
Лакин о да щягигятдир ки, ясрлярдян бяри чохлу сайда инсан мцхтялиф сийаси
конфликтляря гошулур вя беля чыхыр ки, бунларын щамысы тарих сящнясиндя мювъудлуьу иля
гцрур дуймалыдырлар?
Бурда, мянъя, бязи мясяляляря айдынлыг эятирмяк лазымдыр. Чех алиминин
мяьрурлуьу тамам башга факторла баьлыдыр: о, тарих сящнясинин мящз эцълц
ишыгландырылдыьы вахт мейдана чыхыб юзцнц эюстярмишди. Эцълц ишыгландырылмыш тарих
сящняси «Дцнйанын актуал тарихи» адланыр. Прожекторларла ишыгландырылан вя
кинокамераларла чякилян «1968-ъи ил Прагасы» «Дцнйанын актуал тарихи»нин ян бариз
нцмунясийди. Вя чех алими индийядяк онун юпцшцнц юз бядяниндя щисс етдийиня эюря
гцрур дуйур.
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Бир факта да диггят йетиряк: мющтяшям игтисади мцгавилялярин баьланмасы да,
юлкя башчыларынын йцксяк сявиййяли эюрцшляри дя бу ъцр лентя алыныр, ишыгландырылыр, тящлил
едилир: бяс, няйя эюря бу тядбирлярин иштиракчыларында щямин щяйаъанлы гцрур щисси
йохдур. Мянъя сон дягигляшдирмянин мягамыдыр: чех алими юз ирадясинин яксиня
олараг, ади йох, мящз «Али актуал тарихин» эирдабына сцрцкляниб. Актуал тарих о вахт
али олур ки, сящнядя дайанан адам пярдя архасындан атышма, эцллябаран сяси ешидир,
йолларда юлцм мяляйинин долашдыьыны эюрцр.
Беляликля, сон фикримизи дейяк: Чех алими Танрынын ризасыйла Али Актуал тарихин
иштиракчысына чеврилдийиня эюря гцрур дуйур. Вя баша дцшцр ки, ону ятрафдакы
франсызлардан, норвечлилярдян, данимаркалылардан, инэилислярдян фяргляндирян ъящят
мящз будур.

18.

Призидиумун йанына трибуна гойулуб вя мярузячиляр бир-бирини явяз едир: о, щеч
кяся гулаг асмыр. Садяъя, юз нювбясини эюзляйяряк: арабир ъибиндяки мярузяни
йохлайыр. Онун фикринъя, бир парча каьызда йазылмыш бу мярузядя елми ъящятдян
ящямиййяти олан щеч ня йохдур. Ийирми ил мцддятиндя елмдян гырылдыьына эюря о,
йалныз эянъ йашларында йаздыьы бир мягалянин хцласясини тутмушду: щяля эянъ
тядгигатчы олдуьу вахтларда о, «MUSKA PRAGENSIS» адландырдыьы намялум
милчяк нювцнц кяшф едяряк елми тясвирини вермишди.
Нящайят, сядрин онун адына охшар сюзляри тяляффцз етдийини эюрян алим йериндян
галхыб трибунайа эялир. Онун, отурдуьу йердян трибунайа доьру ийирми санийялик
щярякяти заманы ящвалы гяфилдян дяйишир: щушуну итирмяк дяряъясиня гядяр
щяйаъанланыр. Аман Аллащ, бош-бошуна сярф едилян онилликлярдян сонра, о, йеня дя
щюрмят етдийи вя она щюрмят бясляйян инсанларын ичиндядир. Бяли, амансыз тале бир вахт
ону бу эюзял инсанларын ичиндян гопартмышды. Индии ися…
Трибунайа йахынлашан кими она гяфилдян гейри-ади бир ъясарят эялир: гярара алыр
ки, рискя эедяряк, кечирдийи щиссляри йад юлкялярдян олан коллегаларыйла бюлцшсцн.
- Цзр истяйирям, ханымлар вя ъянаблар. Мярузядян яввял мяни гяфил щаглайан
щяйаъанымы сизлярля бюлцшмяк истярдим. Ийирми иллик фасилядян сонра, нящайят ки, мян
юзцм кими дцшцнян, ейни проблемлярля мяшьул олан инсанлара мцраъият етмяк имканы
ялдя етмишям. Мян еля бир юлкядян эялмишям ки, орда бир заманлар инсан юз фикрини
ачыг дедийиня эюря щяйатынын мянасы олан елмдян мящрум едиля билярди. Йягин
билирсиниз ки, фаъияви 1968-ъи илдян сонра мяним минлярля ляйагятли щямвятянлярим юз
вязифяляриндян кянарлашдырылмышдылар. Щяля бир ил бундан яввял мян тикинтидя ади фящля
ишляйирдим. Бурда алчагдыъы щеч ня йохдур. Мян щямин мцддят ярзиндя бир чох
дяйярли инсанларла таныш олдум, чох шей юйряндим. Ону да анладым ки, биз алимляр,
яслиндя, чох имтийазлы бир зцмряйик – тикинти ишчиляриндян фяргли олараг, биз
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ещтирасымызын тяляб етдийи бир ишля мяшьул олуруг, бундан щязз алырыг. Мяни дцзэцн
баша дцшцн, кярпиъ дашымагдан, семент гарышдырмагдан щязз алмаг олмаз. Артыг
мян дя ийирми ил ярзиндя мящрум едилдийим бу имтийаза йенидян сащиб олмушам вя бу
сяадят мяним башымы шярабдан да чох думанландырыр, севиндирир. Мящз она эюря дя,
бир гядяр кядярли олмаьыма бахмайараг, бу мющтяшям эцн мяндян ютрц байрам
кимидир.
Сон сюзляри дейяркян, о, щисс етди ки, эюзляри йашарыб. Бу, ону бир гядяр
утандырды: гоъа вахтында щяр хырда шейдян ютрц щяйаъанланыб аьлайан атасыны
хатырлады. Сонра юз-юзцнц сакитляшдирди: Ейби йох, щеч олмаса биръя дяфя щиссляря
азадлыг вермяк олар, йягин ки, щамы тясирляниб. Гой бу да, онларчцн Прагадан эялян
бир щядиййя олсун.
О, йанылмамышды. Аудиторийа щягигятян дя, тясирлянмишди. Алим сон сюзцнц
битирмяйя маъал тапмамыш, Берк айаьа галхыб ял чалмаьа башлады. Гяфилдян щарданса
пейда олан кинокамера бирбаша чех алиминя тушланды. Бцтцн залдакылар айаьа галхыб
алгышлара гошулдулар. Бу, иштиракчыларын, дейясян, о гядяр хошуна эялди ки, щеч ъцр ял
сахлайа билмирдиляр. Нящайят, алгышлар йаваш-йаваш сакитляшди вя кюврялян чех алими
титряк сясля деди:
- Тяшяккцр едирям, достлар, сямими гялбдян миннятдарам – дейяряк тязим етди
вя юз креслосуна тяряф эетди.
О, баша дцшцрдц ки, бу саат щяйатынын ян мющтяшям аныны – шан-шющрят аныны
йашайыр. Щя, сюзцн ясл мянасында шющрят, бу сюздян горхмаг эяряк дейил. О, юзцнц
дащи, мяшщур щесаб едирди вя сямими гялбдян арзулайырды ки, отураъаьы креслойа
эедян йол чох узун олсун, бялкя дя цмумиййятля, бу йолун сону олмасын.

19.

О, юз йериня тяряф аддымладыьы мцддятдя зала сакитлик чюкмцшдц. Бялкя дя бу,
ващид бир сцкут йох, сцкутун мцхтялиф нювляринин топлусуйду. Чех алими ися,
бунлардан йалныз бирини – щяйаъан сцкутуну щисс едирди. Лакин о, баша дцшмцрдц ки,
сонатада бир тондан башга тона кечян модулйасийалар заманы олдуьу кими, щяйаъан
сцкуту да, тядриъян наращатлыг сцкутуна кечир. Щамы анлады ки, ады чятин тяляффцз
олунан бу ъянаб щяйаъандан йени нюв ъцъцнцн тясвириня щяср олунмуш мярузясини
охумаьы да унудуб.
Вя баша дцшцрдцляр ки, буну она хатырлатмаг ядябсизлик олар. Узун паузадан
сонра сядрлик едян алим нящайят ки, юскцрцб деди.
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- Мян ъянаб Чекошипийя юз дярин тяшяккцрцмц билдирирям. -О, буну дейиб бир
гядяр дя сусду ки, чех алими бялкя мярузя етмяли олдуьуну хатырлайа билсин. Лакин
беля олмады вя иъласын сядри нювбяти мярузячини трибунайа дявят етди.
Еля щямин анда да мющтяшя сцкут гяфилдян залын дяринлийиндян эялян боьуг бир
эцлцшля позулмуш олду.
Юз дцшцнъяляриня гярг олан чех алими ня бу эцлцшц, ня дя коллегаларынын
чыхышларыны ешидирди. Натигляр бир-бирини явяз едирдиляр вя нящайят, нювбя ъцъцлярля
мяшьул олан башга алимя – Белчикадан эялян профессора йетишди. Йалныз инди чех алими
хяйалатдан айрылды. «Аман Аллащ, мярузя йаддан чыхыб». О, ялини ъибиня салыб каьыза
тохунду -санки бцтцн бунларын йуху олмадыьына ямин олмаг истяйирди.
Йанаглары од тутуб йанмаьа башлады. Юзцнц неъя эцлцнъ вязиййятя
гойдуьуну йалныз индии щисс етдим. Эюрясян, вязиййяти ня йолласа дцзялтмяк
мцмкцндцрмц? Йох, артыг эеъдир.
Бир гядяр изтираб чякдикдян сонра, фикирляшди ки, ейби йох, юзцнц эцлцнъ
вязиййятдя гойса да, бурда рцсвайчы, биабырчы бир шей йохдур. Башына гяфил гар кими
йаьан бу эцлцнъ вязиййят онун меланхолийасыны бир гядяр дя артырыб, талейиня даща
кядярли бир рянэ верир, демяли, ону даща да вцгарлы, даща да мяьрур едирди.
Гцрур вя кядяр бу чех алиминин цряйийля ядяби щямдямя чевриляъяк.

20.

Щяр рясми тядбирдя бир гядящ ичмякчцн о бири отаглара сивишян дезертирляр
тапылыр. Ентомологларын чыхышларындан безян Венсанн о бири дезертирлярля бирэя барын
узун столунун архасынла дайаныб конйак ичир. Узун паузадан сонра бу йад
адамларла цнсиййятя эирмякчцн Понтевенин цсулларындан истифадя етмяк гярарына
эялир.
- Мяним мяшугям истяйир ки, онунла щямишя кобуд, сярт ряфтар едим.
Бу кялмяни дейяндя Понтевен кичик бир пауза верирди ки, ятрафдакылар
ниэаранлыг ичиндя эярэин бир сцкута гярг олсунлар. Венсанн да ону тяглид етмяк
истяди, лакин ятрафдакылар нядянся, гящгящя чякиб эцлдцляр. Бу гящгящя Венсанны бир
гядяр ъясарятляндирди. Эюзляри алышыб-йанмаьа башлады. Яллярини йеллядяряк эцлцшянляри
сакитляшдирмяйя чалышды, лакин гяфилдян фикир верди ки, онун ятрафындакы адамларын
щамысы барын о бири башында дайанан ики ъянабын кяскин мцбащисясиня, сюйцшмясиня
бахырлар.
Бир мцддят сонра о, йеня дя щямсющбятляринин диггятини ъялб етмяйя наил олур
вя чох сцрятля данышыр ки, щеч кяс онун сюзцнц кясмяйя маъал тапмасын.
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-Лакин мян кобудлуьа гадир дейилям, чох зяриф, йумшаг хасиййятли адамам –
дейиб гящгящя чякир, лакин бу дяфя юзцндян савайы щеч кяс эцлмцр. –Мяним таныш бир
макиначым вар, чох эюзял ханымдыр, мян она юз йазыларымы диктя едирям…
-О, компйутердя йазыр? –гяфилдян онун сющбятиня мараг эюстярян намялум
бир тип сорушур.
-Щя, -Венсанн ъаваб верир.
-Щансы маркалы компйутердир?
Венсанн марканы дейир. Щямсющбятиндя тамам айры моделдир вя о, юз
компйутериндян шикайятлянмяйя башлайыр ки, дейясян, ичиня вирус дцшцб, бцтцн
йазыларым бир-бириня гарышыб. Ятрафдакылар да шянлянир, арабир гящгящя чякиб эцлцрляр.
Венсанн кядярляниб, бир вахтлар фикриня эялян идейаны хатырлайыр. Адятян,
яввялляр, о, беля дцшцнцрдц ки, инсанын защири эюрцнцшц, гядд-гамяти, эюзллийи щяйатда
уьур газанмаьына гисмян дя олса, йардымчы олур.
Инди ися, баша дцшцрдц ки, бу, чох бюйцк йанлышлыгдыр. Щяр шейи йалныз сясин тону
щялл едир. Венсаннин сяси ися эащ щяддян артыг алчаг, йа да чох йцксяк олур. О,
сющбятя гошуланда сяси алчаг олдуьундан щеч ким ону ешитмир, сясинин тонуну
галдыранда ися, щамыйа еля эялир ки, о, гышгырыр.
Амма Понтевен чох сакит данышыр, бунунла беля, сяси о гядяр ъазибядар,
валещедиъи вя язямятли иди ки, о, сющбятя башлайан кими щамы сусуб гулаг асмаьа
башлайырды.
Лянятя эялмиш Понтевен! О, юз дястясийля бирэя бу тядбиря эялмяйя сюз верся дя,
сонрадан бу сярэцзяштя мараьыны тямамиля итирмишди – нейлямяли, онун да натурасы
белядир, ямялдян чох сюзя истигамятлянир. Эюзлядийинин яксиня олараг бурада тянща
олмасы Венсанны ясябляшдирся дя, устадынын тювсиййясини йериня йетирмяйи юзцня боръ
билирди. Дцнян Понтевен она демишди. «Сян орда бизим сялащиййятли нцмайяндямиз
кими чыхыш едяъяксян. Цмуми ишимизин наминя сяня бизим адымыздан чыхыш етмяйя там
сялащиййят верирям».
Венсаннын эюзц габаьына яввял Понтевенин енсиз цзц, сонра Машунун кянтой
сифяти эялди – онлар щяр икиси разылыгла эцлцмсцнцрдцляр. Венсанни щярякят етмяк
гярарына эялди: барын ятрафында вурнухан инсанлара нязяр йетириб цряйиня йатан бир
ханымы гаралады.

21.

Бу ентомологлар чох гярибя ингсанлардылар. Бу ъцр эюзял бир ханым эюзлярини
онларын аьзына дикиб, эяряк оларса эцлмяйя, эяряк олса, юзцня ъидди эюркям вермяйя
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там щазыр бир вязиййятдядир. Онларса бу ханыма щеч ящямиййят дя вермирляр. Щисс
олунурду ки, о, тядбир иштиракчыларындан щеч бири иля таныш дейил вя асудялик либасы
алтында чох утанъаг бир мяхлуг эизлянир.
Венсанн йериндян галхыб ханымын йанына эялир вя онунла таныш олур. Бир аздан
онлар кянара чякилиб узун вя сярбяст олаъаьы эюзлянилян бир сющбятя башлайырлар. Онун
ады Йулийайды, макинада йазырды. Конгресдя ися Ентомологлар Ассосиасийасынын
хырда-пара тапшырыгларыны йериня йетирирди. Онлар кичик столун архасына яйляширляр вя
Венсанн юз овъуну ханымын ялляринин ичиня гойуб дейир:
- Билирсян, щяр шей сясин эцъцндян асылыдыр. Бу, эюзял бир чющряйя малик
олмагдан даща йахшыдыр.
- Сянин ки, сясин чох ъазибядардыр.
- Доьрудан?
- Щя, мянъя белядир.
- Амма тону алчагды, щя?
- Сянин сясинин эюзяллийи дя еля бундадыр. Амма мяним сясим ейбяъяр,
дарыхдырыъы, ъырдыр. Гоъа гарьа кими гырылдайырам, сяня еля эялмирми?
- Йох, сян ня данышырсан. -Венсанн нявазишкар бир сясля деди. -Сянин сясиндян
мяним хошум эялир, чох ъазибядар вя зярифдир.
- Ола билмяз.
- Сянин сясин – сянин мащиййятинин яксидир. Ахы сян юзцн дя зяриф вя нявазишкар
мяхлугсан.
Венсаннын нитгини бяйянян Йулийа дейир:
- Йягин ки, сян щаглысан.
- Бу ятрафдакыларса, зир-зибилдян башга бир шей дейил.
- Ялбяття, - ханым разылашыр.
- Сян Берки эюрдцн? Сяфещин бириймиш...
Ханым тамамиля разы олдуьуну билдирир. Бу адамлар онунла еля
давранмышдылар ки, еля бил о, ъанлы мяхлуг йох, гуру кюлэя иди. Вя ялбяття ки, онлар
щаггында тящгирамиз сюзляр ешитмяк ханыма чох хош иди. Буна, юз гисасыны алырмыш
кими севинирди. Венсанн эетдикъя она даща ъазибядар эюрцнцрдц. Неъя дя садя,
щялим оьландыр, йохса бу буржуйлар...
- Мян артыг дюзя билмирям – Венсанн сюйляйир.
- Истяйирям бурда щай-кцй галдырым, араны гарышдырым.
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Бу фикир гийама чаьырыш кими чох язямятли бир шякилдя сяслянир. Йулийа
эцлцмсцнцр, бу тяклифи алгышламаг истяся дя, биртящяр юзцнц сахлайыр.
- Эедим сянинчцн виски эятирим – Венсанн буну дейиб айаьа галхараг бара
тяряф эетди.

22.

Бу вахт конгресин апарыъысы йыьынъаьы баьлы елан едир вя иштиракчылар залдан
дящлизя ахышырлар. Берк йубанмадан Чехийалы алимя йахынлашыр.
- Чыхышыныз мяни йаман тясирляндирмишди –бир гядяр пауза верир ки,
щяйаъанландыьыны щисс елятдирсин. -Бяли, биз кечирдийимиз бир чох аьрылары йаман тез
унудуруг. Инандырырам ки, сиздя баш верян щадисяляри биз дя цряк йаньысыйла
изляйирдик. Сиз Авропанын фяхри, гцруру идиниз.
Чех алими гейри-мцяййян бир етираз жести едяряк, юз тявазюкарлыьыны нцмайиш
етдирир. Берк ися давам едир.
- Йох, йох етираз етмяйин. Мян дцшцндцйцмц дейирям. Сиз, бяли мящз сиз -юз
юлкянизин интеллектуаллары язмкарлыг вя ъясарятля коммунист режиминя сяот етиразынызы
билдирдиниз. Сиз азадлыг йаньысы, азадлыг ещтирасы нцмайиш етдирмякля бизим щамымыза
нцмуня олмушдунуз. Ялавя етмяк истярдим ки... – Берк юз сясиня достйана бир
нявазиш гатараг сюзцнц давам етди... – Будапешт чох эюзял, ъанлы шящярдир. Ясл
Авропа шящяридир.
- Сиз йягин ки, Прага демяк истяйирдиниз – Чех алими утана-утана дцзялиш верди.
Лянятя эялмиш ъоьрафийа! Берк баша дцшдц ки, юзцнц чох ахмаг вязиййятя салыб.
Щямсющбятинин ядябсизлийиндян доьан гязябини боьуб деди.
- Ялбяття ки, Праганы нязярдя тутурдум. Лакин мян Кракова да, Софийайа да,
Санкт-Петербурга да ейни эюзля – ири конслаэердян азадлыьа чыхмыш шящярляр кими
бахырам.
- Мянъя сиз бир гядяр шиширтмяйя йол верирсиниз. Дцздц, бизи ишдян говурдулар,
башга тязйигляр дя олдурду. Лакин щеч вахт зорла бизи конслаэерляря долдурмайыблар.
- Язизим, Шярги Авропанын бцтцн юлкяляри конслаэерлярля юртцлмцшдц. Вя
онларын реал, йахуд хяйали олмаьынын щеч бир ящямиййяти йохдур.
- Шярги Авропа сюзцнц, цмумиййятля, дилинизя эятирмяйин. -Чех алими йеня дя
етираз етди. -Прага еля Парис кими ясл Авропа шящяридир. Он дюрдцнъц ясрдя тясис
олунмуш Карлова Университети бцтцн "Мцгяддяс Рома империйасы" тарихиндя илк елми
мяктяб олуб. Бюйцк кился реформатору Лцтерин сяляфи Йан Гус мящз орда дярс дейиб.
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Эюрясян, чех алимини эцн вурмушду, йа ня? Щяр ики кялмядян бир
щямсющбятиня етираз едирди, о, ися сясиндяки истилийи сахласа да, бцтцн бу дцзялишлярдян
ит кими гудузлашырды.
- Язиз коллега – Берк вязиййяти бярпа етмяйя ъящд эюстярди – шяргли
олмадыьындан утанмаг эяряк дейил. Франса щямишя шярг юлкяляриня ряьбят бясляйиб.
Бары он доггузунъу ясрдяки емиграсийанызы хатырлайын.
- Он доггузунъу ясрдя биздя щеч бир емиграсийа олмайыб.
- Бяс, Митскевич? Мян гцрур щисси дуйурам ки, о, Франсада юзцня икинъи вятян
тапыб.
- Ахы Митскевич чех дейилди, о, полйак иди – чех алими сакитляшмяк билмирди.
Бу ан Иммакулата щарданса пейда олуб юз опреатуруну да чаьырыр, сонра ися
бир гядяр сярт щярякятля чех алимини кянара чякиб Беркин йанында яйляшир вя она рясми
шякилдя мцраъият едир.
- Жан Ален Берк...

23.

Бир саат бундан яввял Берк конфранс залында Иммакулатаны эюряндя
гязябиндян аз галмышды ки, гурд кими уласын. Амма инди чех алиминин йаратдыьы мянфи
ящвал-рущиййя байагкы гязябдян даща эцълц иди вя бу екзотик педантдан ъаныны
гуртардыьы цчцн Брек, щятта Иммакулатайа инамсыз бир тябяссцм дя эюндярди.
Бундан щявяслянян Иммакулата шян вя йумшаг сясля цйцдцб тюкмяйя башлады.
- Жан Ален Берк, талейин щюкмцйля гатылдыьыныз бу ентомологлар конгресиндя
сиз дя щяйатынызын ян щяйаъанлы анларынызы йашадыныз... – микрофону мцсащибинин аз
гала аьзына сохур.
Берк нцмуняви шаэирд кими ъаваб верир.
- Бяли, биз елмля мяшьул олмаг явязиня бцтцн юмрцнц щябсханада кечирмяйя
мяъбур олан чех алимини бу мющтяшям залда саламламагдан гцрур дуйуруг. Онун
чыхышы бизим щамымызы тясирляндирди.
Кяндирбазлыг йалныз ещтирасын тязащцрц дейил, щям дя еля бир йолдур ки, бурдан
кянара чыхмаг мцмкцн дейил: Дцберкин ГИЧС дашыйыъыларыйла нащар етмяси иля, ону Берки палчыьа чырпандан сонра онун Сомалийя сяфяр етмяси тякъя шющрятпярястлийин
ашыб-дашмасындан иряли эялмирди. О, акробатик щярякятляри заманы дцчар олдуьу
уьурсузлуг лякясини силмякчцн бу аддымы атмышды.
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Индики вязиййятдя ися, о, юз данышдыьы кялмялярин сявиййясизлийини щисс едир,
анлайыр ки, сющбятиндя няся ясас бир шей – йени, эюзлянилмяз бир идейа чатышмыр. Она
эюря дя сюзцнц сахламыр, цфцгдя щягиги илщам эюрцняня гядяр данышыр.
- ...вя мян имкандан истифадя едяряк Франко-Чех Ентомологлар
Ассосиасийасынын йаратмаг барядя тяклиф вермяк истяйирям. – гяфил идейасындан юзц дя
диксинян Берк ичиндя илщам ахыны щисс едир – мян бу саат бу барядя прагалы
коллегамла данышырдым (чех алиминя тяряф чюнцб гейри-мцяййян бир жест едир). О, да
мянимля разыдыр. Биз гярара эялдик ки, бу Ентомологлар ассосиасийасына ики халг
арасында достлуг рямзи олараг дидярэин шаир, дащи Адам Мисткевичин адыны гойаг. Бу
шяхсин ады бизя даим хатырладаъаг ки, елмя, йахуд поезийайа аидлийиндян асылы
олмайараг, бизим эюрдцйцмцз щяр бир иш, яслиндя, мяняви гийамдыр.
Бу сюздян сонра о, артыг там щалда юз формасыны бярпа едир. бяли, ясл инсан
мащиййятъя гийамчыдыр. Инди Берк щягигятян дя, ъазибядарлыьын зирвясиндядир вя юзц
дя буну чох эюзял щисс едир.
-Еля дейилми, язиз коллега? -Берк йеня дя чех алиминя тяряф чюнцр, кинооператорлар да о саат камераларыны алимя тушлайыр. О ися, юз нювбясиндя Беркин дедийи
иля разылашырмыш кими башыны тярпядир.
- Бяли, сиз бцтцн бунлары юз щяйатынызла, изтирабларынызла, гурбанларынызла исбата
йетирмисиниз. Разылашын ки, инсан гийамчы адына лайигдир. О щямишя сыхынтылара гаршы
гийама галхыр. Сыхынты олмайанда ися – бу йердя Берк узун бир пауза верир: бу ъцр
узун вя чохмяналы паузаларын истифадя едилмясиндя йалныз Понтевен онунла йарыша
эиря биляр; нящайят ки, Берк сясини алчалдыб сюзцнц битирир – ...щеч бир сыхынты олмайанда
ися, биз юзцмцзцн сечмядийимиз инсан талейиня гаршы гийама галхырыг.
Юзцмцзцн сечмядийимиз талейя гаршы гийама галхмаг... бцтцн
импровизасийанын чялянэи олан сон фраза онун юзцнц дя щейрятя эятирир: ня дейясян,
кялам доьрудан да, мющтяшямдир. Бу ики-цч сюз Берки бир анлыг сийаси кешмякешляр,
интригалар аляминдян гопарыб юз юлкясинин дцщаларынын йанына галдырыр: беля кяламы
йалныз Камйу, Мюрл, йахуд Сартр йаза билярди.
Юзцнц хошбяхт сайан Иммакулата оператора ишаря едир вя камеранын чыггылтысы
кясилир. Бу вахт чех алими гяфилдян онлара йахынлашыб, байаг тутдуьу ирады тякрар едир.
- Дедикляриниз чох эюзялдир. Лакин Митскевич чех олмайыб.
Уьурлу чыхышы Беркин башыны думанландырыб. О йцксяк вя кинайяли бир тонда чех
алиминин сюзцнц кясир.
- Билирям, язиз достум, мян чох эюзял билирям ки, Митскевич ентомолог
олмайыб. Разылашын ки, шаирлярин бу елмя мейл етмяси эюрцнмямиш бир ишдир. Бу
чатышмазлыьа бахмайараг, онлар бцтцн бяшяриййятин фяхридирляр. Бяли, бцтцн
ентомологлар, сиз дя, мян дя бу бяшяриййятин бир щиссясини тяшкил едирик.
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Бу ан дящлиздя, машынын тямизляйиъисиндя йыьылыб галмыш тцстцнцн партлайышла
чыхмасына бянзяр гяфил гящгящяляр галхды: ентомологлар юз мярузясини унутмуш бу
ъянаба бахаркян, байагдан бяри эцлцшлярини эцъля сахлайырдылар. Беркин щяйасыз чыхышы
ися онлары щяр ъцр виъдан язабындан хилас етди вя онлар юз севинълярини эизлятмядян,
црякдян эцлмяйя башладылар.
Чех алими тяяъъцб ичиндядир: бу елм дайагларынын ики дягигя яввял она
эюстярдикляри ещтирам щара гейб олду? Бу, нядир, няйя эюря ону бу ъцр мясхяряйя
гойурлар? Бу ъцр сцрятля ещтирамдан икраща кечмяк мцмкцнмцдцрмц?
(Мцмкцндцр, мяним достум, чох эюзял мцмкцндцр). Доьруданмы, ряьбят бу гядяр
кювряк, давамсыз бир щиссдир (ялбяття ки, мяним достум).
Юз операторуна няся эюстяришляр верян Иммакулата ишини битириб йенидян Беркя
йахынлашыр. О инамла данышса да, сярхошмуш кими арабир дили долашыр.
- Берк, Берк, мяня бах, сян чох парлаг чыхыш етдин. Сян щяр шейя тцфцрмяйи
баъардын. Ащ, мян сянин кинайяни неъя дя баша дцшцрям. Амма гябул еля ки, мян дя
бу кинайядян аз чякмямишям. Берк, йадындадыр, сян мяни кяпяняк адландырмышдын?
Хащиш едирям, разылаш, биз мцтляг сянин щаггында бир филм чякмялийик. Инан ки, буна
йалныз мяним щаггым чатыр.
Берки мцкафатландыран гящгящяляр щяля дя гулаьында сясляндийи цчцн онун
сярхош тяхяййцлцнц гыъыгландырмагда давам едир: беля щалларда юзцндян разылыг щисси
апогейиня чатыр вя инсаны ъясарятли, лакин дцшцнцлмямиш щярякятляря вадар едир
(адятян, бу ъцр щярякятляр сонрадан адамын юзцнц дя дящшятя эятирир). Бу сябябдян
дя едяъяйи щярякятя эюря Берки эяряк яввялъядян баьышлайаг. О. Иммакулатанын
голуна эириб кянара чякир вя йад гулагларын ешидя билмяйяъяйи сясля пычылдайыр.
- Ял чяк мяндян, гоъа ганъыг. Эет, о камера дашыйанларынла ня истяйирсян еля,
йатагларын эир, бядянлярини йала, амма мяндян ял чяк, эеъя кяпяняйи, кцчя фащишяси,
бостан мцгяввасы, мяним сарсаглыьымын щейкяли, хатиряляримин унитазы, эянълийимин
сидик кисяси...
Ханым ону динляйир, лакин гулагларына инанмыр. Она еля эялир ки, бу ийрянъ
сюзляр Беркин йох, тамам айры адамын аьзындан чыхыр вя бцтцн бунлар садяъя,
щийляэяръясиня гурулмуш бир тялядир. Башыны галдырыб мясумлугла сорушур:
- Нийя бцтцн бунлары мяня дейирсян? Буну неъя баша дцшяк?
- Еля дедийим кими дя баша дцш. Щярфи мянада. Мящз ешитдийин кими. Фащишяни
фащишя кими, ганъыьы ганъыг кими, унитазы унитаз кими!..

24.
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Щямин вахт Венсанн барда отуруб юз нифрят обйектини мцшащидя едирди. Бцтцн
данышдыьымыз щадисяляр ондан тягрибян он-он беш метр аралыгда ъяряйан етдийиня
эюря, о, сющбятляри йахшы ешидя билмирди. Биръя шей там айдын иди: Берк онун эюзц
гаршысында мящз Пентевенин тясвир етдийи тялхяк, ъылыз бир актйор, авара бир кяндирбаз
вязиййятиндя дурмушду.
Айдын иди ки, телевизийа ишчиляринин ентомологлар конгресиня тяшриф буйурмасы
да онун хидмятидир. Венсанн диггятля Берки изляйирди ки, онун "кяндирбазлыг" сянятини
мцшащидя етсин. Бяс, бу сянят нядя тязащцр едирди? Камералара эизлинъя эюз
йетирмякдя, щямишя башгаларыны итяляйиб иряли сохулмагда вя гейри-мцяййян, лакин
диггят чякян жестлярдя вя саир.
Берк Иммакулатанын голуна эириб ону кянара чякяндя Венсанн юзцнц сахлайа
билмяйиб диллянди:
- Сиз бир она бахын. Телевизийадан эялян о ганъыгдан башга щеч кяс Берки
марагландырмыр. Хариъи коллегасынын щеч голуна да эирмямишди, ахы бу,
щюрмятсизликдир. Щамыйа тцпцрцб, ганъыьын бириндян йапышмаг. Йягин ки, бу инякдян
башга Беркин щеч бир гадыны да йохду. Бу, щям онун мяшугяси, щям аьасы, щям дя
кянизидир. Тякъя бу иняк вя башга щеч кяс. Башга ъцр ола да билмяз. Ахы Берк бцтцн
каинатын ян дащи импоментидир.
Гярибя дя олса, Венсаннын щямишя биабырчы дяряъядя зяиф сяслянян сяси бу дяфя
чох айдын, тямиз ешидилир. Еля вахт олур ки, ян зяиф сяс дя динляйиъилярин нязярини ъялб
едир. Бу, о заман баш верир ки, щямин сяс бизи гыъыгландыран идейалары сюйляйир.
Венсанн юз фикирлярини дейир, о, аьыллыдыр, кинайялидир, "кяндирбазлар" щаггында
данышыр, юлцм мяляйийля мцгавиля баьладыьыны сюйляйир вя юз гяфил натиглик
истедадындан щявясляняряк йаратдыьы щиперболаларын цстцйля аддымлайыб сямалара
галхыр.
Вя гяфилдян ейняк тахмыш костйумлу бир эянъ онун йанында пейда олуб,
щцъума щазрлашан вящши щейван позасыны алараг гулаг асыр. Венсаннин бялаьятли чыхышы
битяндян сонра ейнякли эянъ она мцраъият едир.
- Мсйо, йашадыьымыз епоханы сечмяк щцгугуна биз малик дейилик.
Заманямиздя растлашдыьымыз щяр щансы бир щадися ися кинокамераларын диггятли нязяри
алтында баш верир. Бу ъансыз апаратлар инди инсан мювъудлуьунун ян башлыъа
амилляриндян бириня чеврилиб. Щятта мцщарибядя дюйцшяркян беля, биз кинокамераларын
нязяриндян йайына билмирик. Щятта няйяся гаршы етираз да етсяк, кинокамералар
олмаса бизим етиразымызы щеч кяс ешидя билмяйяъяк. Бяли, сиз дцз дейирсиниз, биз
щамымыз кяндирбазларыг. Мян бу фикри бир гядяр дя инкишаф етдирмяк истярдим; биз йа
кяндирбазларданыг, йа да дезертирлярдян. Сиз, мсйо, мянъя, заманын дайанмадан
иряли щярякят елямясиня щейфслянирсиниз. Еля ися ону эери дюндярмяйя ъящд един. Лап еля
он икинъя ясря, еля дейилми? Лакин сиз ора гайыдан кими, яминям ки, кился
кафедраларыны, кешишлярин щюкмранлыьыны барбарлыг щесаб едяряк, буна юз етиразынызы
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билдиряъяксиниз. Бир аз да кечмишя эедин, ибтидаи иъма дюврцня, меймунларла
эизлянпач ойнамаьа. Орда, йцз фаиз, щеч бир мцасир дящшятляр сизи наращат етмяйяъяк.
Бу орангутанлар, макакалар ъяннятиндя юзцнцзц евиниздяки кими ращат щисс едя
билярсиниз.
Щяйасыз атмаъайа ъаваб тапа билмямякдян алчалдыъы шей йохдур.
Ятрафдакыларын мющтяшям гящгящяляриндян чашгынлыг вязиййятиня дцшян Венсанн
горхагъасына эери чякилмяйя мяъбурдур. Бир дягигялик чашгынлыгдан сонра Венсанн
Йулийанын ону эюзлядийини хатырлайыр. Ялиндя тутдуьу стяканы бир гуртума бошалдыб
барын витрининя йахынлашыр вя даща ики стякан виски сифариш верир: Бирини Йулийа, бирини дя
юзц цчцн.

25.

Ейнякли адамын образы Венсаннин гялбиня тикан кими йапышыб галмышды: щеч ъцр
ондан йаха гуртара билмирди. Ян писи ися бу иди ки, беля бяд ящвал-рущиййя ичиндя о,
щям дя гадын цнсиййятиня тящким олунмушду. Цряйиня тикан батан киши эюзял бир
гадыны неъя ширникляндиря биляр?
Йулийа онун ящвалындакы дяйишиклийи о саат щисс етди.
- Щарда итиб-батмышдын? Мян дцшцндцм ки, сян артыг эери дюнмязсян. Йохса,
мяни атмаг фикриндясян?
Венсанн баша дцшдц ки, бу гадын онунла мцнасибятин цстцндя неъя ясир. Бу,
тиканын вердийи аьрыны бир гядяр йцнэцлляшдирди. Бир аз рущланыб юзцня йеня дя
мяфтунедиъи эюркям вермяйя чалышса да, ханым сайыглыьыны итирмяди.
- Бясди, башымы пийлямя. Бир нечя дягигя ярзиндя сян тамам дяйишилмисян.
Таныш бир адама ряст эялмишдин ки?
- Йох, мясяля онда дейил – Венсанн етираз етди.
- Мянъя еля мящз бундадыр. Сян гадынла эюрцшмцсян. Хащиш едирям, яэяр онун
йанына дюнмяк истяйирсянся, ачыг де. Онсуз да биз ъями бир нечя дягигя бундан яввял
таныш олмушуг. Мянся щесаб едирям ки, биз щеч бир-биримизи танымырыг.
О данышдыгъа йаваш-йаваш кядярлянирди.
чякдирмякдян хейирли мялщям йохдур.

Кими

цчцнся

гадына

язаб

- Йох, сян сящв едирсян. Инан ки, щеч бир гадынла растлашыб елямямшям. Садяъя,
аваранын, щейвярянин бирийля сюзляшдим. Мяни ямялли-башлы юзцмдян чыхартды. Башга
еля бир шей йохдур. –буну дейян Венсанн щямсющбятинин йанагларыны еля бир нявазиш,
зярифликля сыьаллады ки, гадын байагкы бцтцн шцбщялярини унутду.
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- Щяр нядися, Венсанн, сян хейли дяйишмисян.
- Дур, эедяк бара – Венсанн буну дейиб айаьа галхды. Цмид едирди ки, барда
виски селинин кюмяйийля цряйинляки тиканы яридяр. Ейнякли тип щяля дя орда дайаныб
достларыйла сющбятляширди. Ятрафда щеч бир гадынын олмамасы Венсанни севиндирди.
Онун фикринъя, бу факт Йулийанын шцбщяляринин там даьылмасы цчцн бир ясас иди.
О бармендян ики стякан виски алыб стола йахынлашды, бирини Йулийайа узатды,
бирини дя юзц тез бошалдыб пычылдады.
- О ейнякли типи эюрцрсян?
- Щя, сяфещин бириди. Венсанн, щеч беля маймаьын да сюзцня эюря дилхор
олмаьа дяйярми?!
- Сян щаглысан, типик бир яблящдир. Антибитлик, импотент. – Венсанн бунлары
сюйляйяряк дцшцнцр ки, Йулийанын иштиракы байагкы мяьлубиййяти унутдурур. Бу
мянщус вя антиеротик ентомологлар мцщитиндя йеэаня щягиги гялябя бу сярхош
эюзялчянин фятщ едилмясидир.
- Сяни ямин едирям ки, сяфещин, маймаьын биридир – Йулийа тякрар едир.
- Дцз дейирсян, яэяр мян тезликля бу авараны фикримдян чыхартмасам, юзцм дя
тезликля онун кими маймаьа дюняъям.
Вя еля орда – бардаъа гызын додагларындан юпцр.
Бу, онларын илк юпцшцдцр.
Бир аздан парка чыхырлар, бир аз эязиширляр, йеня юпцшцрляр. Сонра ися гаршыларына
чыхан скамйалардан бириня яйляширляр. Узагдан чайын шырылтысы ешидилир. Сябябини юзляри
дя билмядикляри фярящ щисси онларын бцтцн вцъудуну бцрцйцб. Юзляри бунун сябябини
билмясяляр дя, мян чох эюзял билирям: Венсанн иля Йулийа мадам де Т.-нин ещтираслы
эеъяляринин сясини ешидирляр. Щязз, ещтирас ясри заманын пярдяси архасындан Венсанна
кювряк бир салам эюндярирди.
Вя Венсанн санки киминся онун гулаьына пычылдадыьы сюзляри дейир.
- Ня вахтса, бу гясрдя мяшщур ейш-ишрят мяълисляри тяшкил едилирди. Дягиг десяк,
он сяккизинъи ясрдя. Сад. Маркиз де Сад. "Йатаг фялсяфяси". Бу китабы охумусан?
- Йох.
- Охумаьына дяйяр. Верярям бахарсан. Бу китабда ики кишийля ики гадынын
кцтляви сексля мяшьул оларкян данышдыьы сющбятляр верилиб.
- Доьрудан? – Йулийа марагланыр. -Дюрдц дя чылпаг вязиййятдя сющбят едир?
- Щя...
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- Бяс, бу ъцр секс сянин дя хошуна эялярдими?
- Билмирям – гыз дейир.
Венсанн црякдяки тиканы там чыхартмаьа, дейясян, щяля наил ола билмир. Аьрыйа
галиб эялмяк, ону говмаг, фикир вермямяк юзц дя бюйцк бир сяй тяляб едир.
Венсаннин Маркиз де Сад щаггында бу ъцр ещтирасла данышмасы да, Йулийаны
ширникляндирмякдян чох ейнякли типин онун цряйиня вурдуьу йараны унутмаг
ъящдидир.
- Йох ахы, - Венсанн гызы инандырмаьа чалышыр – беля дейил. Чох эюзял билирсян
ки, бу, сянин хошуна эяляъяк.
Венсанн "Йатаг фялсяфяси" адланан бу фантастик китабдакы бир чох
сентенсийалары, ситуасийалары гыза данышмаьы дцшцнцр.
Сонра онлар айаьа галхыб йеня эязиширляр. Чох ири эюрцнян ай аьаъларын цзяриня
галхыр. Гяфилдян Йулийанын цзцня бахан Венсанн юзцнц тилсимлянмиш кими щисс едир:
сольун ай ишыьында гыз су пяриси кими эюрцнцр, юнун чющрясиндя, яввялляр Венсаннын
щисс етмядийи бир эюзяллик пейда олур. Бу эюзяллик кювряк, зяриф, мясум, саф вя
ялчатмаздыр. Вя еля щямин ан юзцндян асылы олмайараг, хяйалында Йулийанын йумшаг
йери ъанланды. Гяфилдян, эюзлянилмядян бу образ онун бцтцн варлыьына сащиб олур вя
Венсанн ондан щеч ъцр йаха гуртара билмир.
Шцкцрляр олсун, бу хиласедиъи эюрцнтцйя. Ейнякли типин Венсаннын фикриндян
гейб олмасы мящз бу ильымын хидмятидир. (нящайят ки...) виски селинин дя эцъц
чатмадыьы бир иши эюрмяк бу яъаиб ильыма нясиб олур.
Венсанн Йулийаны аьышына сыхыр, йумшаг синясини ялляшдирир, эюзяллийиндян щязз
алыр, лакин гызын йумшаг йери онун хяйалындан чыхмыр. Цряйиндян кечирди десин ки,
"язизим, мян сянин синяни юпсям дя фикрим-зикрим сянин йумшаг йериндяди". Лакин бу
сюзляри тяляффцз етмяйя ъцряти чатмырды, сюзляр боьазында илишиб галырды.
Йулийанын дону алтында эизлянян йумшаг йери барядя ня гядяр чох
дцшцнцрдцся, гыз онун нязяриндя даща да ишыглы, шяффаф эюрцнцрдц вя эетдикъя, мяляйя
чеврилирди. Она эюря дя Венсаннын фикриндякиляр еляъя дейилмямиш галды.

26.

Вера йатыб, мянся пянъярянин габаьында дайаныб бу айлы эеъядя гясрин
паркында эязишян хошбяхт ъцтлцйя бахырам.
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Гяфилдян фикир верирям ки, йатмыш Веранын синяси даща сцрятля гахыб етмяйя
башлайыр. Бир аз да беля эется дейясян гышгыраъаг. Гярибядир. Ахы о, щеч вахт дящшятли
йухулардан язаб чякмяйиб.
Ону йухудан ойадырам, дящшят долу эюзлярини эениш ачыб щяйаъанла мяня
бахыр сонра гыздырмалы адамлар кими тяляся-тяляся юз йухусуну мяня данышыр.
- Эюрдцм ки, бу отелин узун дящлизляриндян бирийям. Гяфилдян дящлизин башында
бир адам эюрцндц вя мяня тяряф гачды. Мяня чатмаьына он метр галмыш дайаныб
гышгырмаьа башлады. Тясяввцр еля ки, о чех дилиндя гышгырырды! Кялмяляри ися тамамиля
мянасыз иди. "Митскевич чех дейил! Митекевич полйакдыр". Буну дейиб щядяляйиъи
эюркям алараг мяня йахынлашмаьа башлады вя еля бу вахт сян мяни ойатдын.
- Баьышла мяни – дейирям – сян мяним сарсаг хяйалларымын гурбаны олмусан.
- Щеч ня баша дцшмцрям.
- Сянин йухуларын йазыларымын сяфещ, лазымсыз сящифялярини атдыьым зибил
гутусуна дюнцб.
- Инди няйи дцшцнцрсян? Йени романы? – О щяйаъанла сорушур. Мян разылыгла
башымы тярпядирям.
- Сян мяня щямишя дейирдин ки, ня вахтса ичиндя биръя ъидди эялмя дя олмайан
бир роман йазаъагсан. Шяхси яйлянъям цчцн Али Сарсаглыг. Лакин мянъя бунун щяля
вахты чатмайыб. Ещтийатлы ол, хащиш едирям.
Мян разылашырам. О ися давам едир.
- Йадындамы, анан сяня ня дейирди? Индийядяк мяним гулагларымда о сюзляр
ъинэилдяйир "Миланку, бясдир юзцнц ахмаглыьа гойдун. Сяни щеч ким баша
дцшмяйяъяк. Дцнйада щамынын хятриня дяйяъяксян, буна эюря дя щамы сяня нифрят
едяъяк". Йадындады бу сюзляр?
- Щя – дейирям.
- Мян сяни хябярдар едирям. Сянин хиласын ъиддиликдядир. Яэяр бу хцсусиййят
сяни тярк ется, ъанаварларын ичиндя ялийалын галаъагсан. Юзцн йахшы билирсян ки, онлар
еля бу мягамы эюзляйирляр.
Вера бу дящшятли сюзляри дейиб тязядян йухуйа эетди.

27.
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Тягрибян еля щямин вахт рущян сарсылмыш, сыныхмыш чех алими юз отаьына эялди.
Беркин сарказм долу чыхышларындан сонра залы бцрцйян гящгящялярин сяси щяля дя онун
гулагларындан эетмирди. Вя юзц-юзцня фасилясиз олараг щямин суалы верирди "неъя олур
ки, инсанларын мцнасибяти беля тез бир заманда гурудан икраща кечир?!".
Мян дя фикирляширям: Бяс Али Актуал Тарихин бу алимин бядяниндя гойдуьу
юпцш изи неъя олду?
Актуаллыьын тяряфдарлары йалныз биръя шейдя йанылырлар. Онлар билмирляр ки, тарих
сящнясиндя йаранан ситуатсийалар йалныз илк бир-нечя дягигя ярзиндя эцълц
ишыгландырылыр. Щеч бир ситуатсийа бцтцн мювъудлуьу бойунъа актуал олараг гала
билмяз, бу, йалныз гыса бир мцддятдя мцмкцн олур. Мяэяр минлярля тамашачынын сейр
етдийи Сомали ушаглары щяля дя аълыг вя хястялик ичиндя дейиллярми? Бу ушагларын агибяти
неъя олду, саьалдылармы, гарынларыны дойдура билдилярми: бу артыг щеч кяс цчцн
мараглы дейил. Бялкя Сомали адлы юлкя даща мювъуд да дейил? Ким билир.
Чех алими адят етдийи мелонхалийа ичиндя гярг олур; юзцня тяскинлик вермякчцн
дцшцнцр ки, щамынын беля тезликля унутдуьу "тикинтидяки гящряманлыг епопейасы"ндан
она, чох мадди бир йадиэар галыб; мющтяшям язяляляр, эюзял мускулатура.
Боьуг бир разылыг тябяссцмц онун цзцня йайылыр, чцнки о яминдир:
Бурадакыларын щеч бириндя бу ъцр рейефли, дямир кими мющкям мускулатура йохдур.
Инансаныз да, инанмасаныз да демялийям ки, бу фикир аьлына эяляндян сонра
чех алиминин кейфи ямялли башлы кюкялир. Кюйняйини сойунуб дюшямяйя узаныр вя жим
щярякятиня башлайыр. Дцз ийирми алты дяфя. Ишдян сонра тез-тез щямкарларыйла бирэя
тикинтинин йанындакы эюля чиммяйя эетмяйини хатырлайыр.
Дцзцня галса о, щямин вахтларда юзцнц бу гясрдякиндян мин дяфя артыг
хошбяхт щисс едирди. Фящлялярин она бюйцк ряьбяти варды, щамы она Ейнштейн дейирди.
Еля бу вахт онун башына даща бир ахмаг идейа эялир: Отелин мющтяшям
щовузунда цзмяк. (О, бу идейанын ахмаглыьыны дярк ется дя, бундан бир аз да
хошланырды). Ичиндяки шющрятпярястлик ону вадар едир ки, щовуза эедиб бу щийляэяр вя
мядяниййятсиз юлкянин биъбала интеллектуалларынын гаршысында юз гцввятли, язяляли
бядянийля ловьалансын. Хошбяхтликдян, юзцйля Парагадан чимярлик палтары эятирмишди.
(щара эется дя щямишя ону юзцйля дашыйыр).
Алим ону эейиб эцзэцнцн гаршысына кечир вя юз йарычылпаг яксини диггятля
сцзмяйя башлайыр. Голларыны гатлайыб битсепслярини шиширдир. "Яэяр кимся мяним
кечмишими инкар етмяк фикриня дцшся мяним мускулларыма бахмаьы кифайятдир. Бу ян
бюйцк дялилдир".
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Эюзцнцн габаьына ашаьыдакы мянзяря эялир: О щовузун кянарында гцрурла
эязишяряк франсызлара сцбут едир ки, дцнйада "мцкяммял бядян" адлы елементер бир
дяйяр вар ки, онлар бундан демяк олар ки, хябярсиздирляр.
Сонра аьлына эялир ки, отелин дящлизляриндя бу эюркямдя эюрцнмяк
ядябсизликдир. Онунчцн дя идман трикосуну яйниня кечирир. Йалныз айаггабы
мясялясини щялл етмяк галыр. Отелдя айагйалын эязмяк щовуза туфлийля эирмяк гядяр
эцлцнъ бир шейдир. Нящайят ъорабларла кифайятлянмяйи гярара алыр. Тяьйири-либас
оландан сонра йеня дя эцзэцйя бахыр. Ичиндяки меланхолийа гцрурла таразшалыр вя о,
юзцнц йеня щямишяки кими инамлы щисс едир.

28.

Йулийа халлун ишыглы пянъярясини эюстяриб Венсанна дейир.
- Демяк олар ки, щамы даьылыб.
Онлар бара гайыдырлар. Столларын архасында щягигятян дя ъями беш-алты эеъикмиш
гонаг яйляшиб. Ейнякли тип артыг щеч йердя эюзя дяймир.
Лакин онун йохлуьу да Венсанна бу щяйасызын сойуг, залым сясини вя залы
бцрцйян гящгящяляри хатырладыр. О, йеня дя хяъалятиндян йеря эирир. Ахы няйя эюря о,
бу типин гаршысында юзцнц бу ъцр итирмишди? Няйя эюря етираз етмяйя юзцндя эцъ тапа
билмямишди?
Венсанн онунла баьлы аъы хатиряляри цряйиндян сцпцрцб атмаг истяся дя, буна
наил ола билмир. Гулагларында йеня онун сюзляри сяслянир. "Биз щамымыз
кинокамераларын нязяри алтында йашайырыг. онлар инди инсан мювъудлуьунун айрылмаз
бир щиссясидир".
О, артыг Йулийаны да унудур вя фикри бу ики кялмянин цстцндя илишиб галыр.
Гярибяси одур ки, ейнякли типин аргументляри, Венсаннын Понтевенля мцбащисяляри
заманы иряли сцрдцйц идейаларла цст-цстя дцшцр: "Яэяр сян иътимаи конфликтляря бурун
сохараг ъямиййятин диггятини ядалятсизликляря йюнялтмяк истяйирсянся, йа эяряк
"кяндирбаз" оласан, йа да мцтляг юзцнц "кяндирбаз" кими эюстярясян".
Бялкя еля бу сябядян дя Венсанн о ейнякли типин гаршысындан эери чякилмяли
олмушду? Рягибин фикри онун юз дцшцнъяляри иля ейни олдуьуна эюря, онлары инкар едя
билмямишди. Йягин ки, биз щамымыз гяфилдян айаглармыз алтында сящняйя чеврилян бу
мярщямятсиз дцнйанын бизим цчцн гурдуьу тяляйя дцшмцшцк вя бурдан щеч бир чыхыш
йохдур. Онда беля чыхыр ки, Венсаннын дцшцндцйц иля ейнякли типин фикирляри арасында
щеч бир фярг йохдур.
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Йох, бу фикир дюзцлмяздир. Венсанн истяр Беркя, истярся дя о ейнякли типя
щягигятян нифрят едир вя бу нифрят, онун йанашмасына да тясир едир. Ялбяття ки, нифрят
олан йердя ядалятя йер галмыр. Венсанн диггятля дцшцняряк, онларла юз арасында аз да
олса, няся фярг тапмаьа чалышыр вя буна наил олур – онларын щамысы йалтаг, мискин
инсанлар кими кянардан сырынан щяйат тярзини гябул етмяк мяъбуриййятиндядирляр.
Бунлар юз талейи иля "Кяндирбазлар"дыр. Лакин о, - Венсанн ися щеч бир чыхыш йолунун
олмадыьыны анласа да, бу дцнйа иля разылашмайараг фярйад едир. Мящз еля бу ан
ейнякли типя ня ъцр ъаваб вермяк онун аьлына эялир. "Яэяр кинокамераларын нязяри
алтында йашамаг бизим мювъудлуьумузун айрылмаз щиссясиня чеврилибся, мян бу ъцр
щяйата гаршы гийама галхырам. Бу талейи мян сечмишям". Щя, бу ъаваб силлядян дя
бетярдир. Вя Венсанн Йулийайа тяряф яйилиб щеч бир изащат вермядян дейир:
- Бизим йеэаня чыхыш йолумуз юзцмцзцн сечмядийимиз мювъудлуг шяраитиня
гаршы гийама галхмагдадыр.
Венсаннын рабитясиз кялмяляриня артыг юйряшян гызы бу кялам да валещ едир вя
дюйцшкян бир тонда ъаваб верир:
- Ялбяття, чыхыш йолу йалныз гийамдыр – Вя «гийам» сюзц онун ичиндя бир
ъошьунлуг йаратдыьы цчцн ъялд айаьа галхыб дейир – Эедяк сянин отаьына.
Ейнякли тип йеня дя Венсаннын фикриндян гейб олур, гызын сон сюзляри онда
гцрур щисси доьурур.
Гыз да фярящлянир вя Венсаннын гулаьына пычылдайыр.
- Бунларын щамысы башдан айаьа антибитниклярдир – бу, Венсаннын ян чох
севдийи сюзлярдян биридир вя гыз бу термини дилиня эятирмякля, юзцнц тамамиля
Венсаннын ихтийарына вермяк ниййятиндя олдуьуну билдирмяк истяйир.
Гыз еля бил ки, ичиня ейфорийа долдурулмуш гумбараны Венсанна верир. О, бу
эюзялчянин йумшаг йерини дишлямякчцн еля бу саат ону юз отаьына сцрцйя биляр, лакин
щансыса намялум, узаг бир нюгтядян алдыьы ямря риайят едяряк, бурда
гатмагарышыглыг тюрятмяйи гярара алыр. Сярхош ещтирас ону юз аьушуна алыр:бу саат
онун хяйалында Йулийанын йумшаг йери, ейнякли типин сяси, Понтевенин силуети, бир
сюзля, йахын эцнлярин бцтцн хатиряляри бир-бириня гарышыб.
- Эедим щовуза баш вурум – Йулийайа елан едир вя бу ан онун эюзцня театр
сящняси кими эюрцнян щовуза енян пиллякянляря тяряф ъумур. Щовузун кянарына
чатанадяк артыг кюйняйини чыхарыр. Гыза – Сян дя сойун – дейиб юз шалварыны яйниндян
чыхарыр.

29.
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Беркин Иммакулатайа цнванладыьы бу ийрянъ нитг о гядяр аста, пычылтылы бир сясля
дейилмишди ки, щятта йахынлыгда дайанан адамлар да эюзляри гаршысында баш верян бу
драмын ясл мащиййятини дярк едя билмямишдиляр. Иммакулата юз сарсынтысыны щеч бир
щярякятля бцрузя вермямяйя наил ола билмишди. Берк чюнцб эедяндян сонра, о,
пиллякянля йухары галхды вя юз отаьына апаран дящлизин ортасында гяфилдян щисс етди ки,
башы фырланыр. Юзцнц чох чятинликля отаьына чатдыра билди. Йарым саатдан сонра онун
щеч нядян хябяри олмайан сон мяшугу – байаг щаггында данышдыьымыз щямин кино
хадими отаьа эириб Иммакулатанын цзц цстя йатаьа дцшяряк аьладыьыны эюрдц.
- Ня олуб ки?
Гыз ъаваб вермяди. Киши онун йанында отуруб башыны сыьаллады. Гыз илан кими
силкяляниб башыны чякди.
- Де эюрцм ахы ня олуб?
Гыз ону ъавабла мцкафатландырана гядяр киши юз суалыны беш-алты дяфя тякрар
етмяли олду.
- Сян ъанын, эет аьзыны йахала, чахыр чялляйи кими ий верирсян.
Онун няфяси щямишя тямиз иди. Щяр эцн чимир, дишлярини йуйурду, цмумиййятля,
чох тямизкар адам иди.

ххххххххххххх

Бунунла беля, о, аьзыны йахаламагчцн ванна отаьына сцрцндц.
Аьзындан ий эялмяк мясялясини Иммакулата юзцндян фикирляшмямишди. Байаг
Беркин аьзындан эялян пси гоху гызы о гядяр гыъыгландырмышды ки, бцтцн щирсини
мяшугунун цстцня тюкмяси дя тябии иди. Беркин тящгирляриня гулаг асаркян, гыз еля
сарсылмышды ки, бу гохуйа бир о гядяр дя фикир вермямишди. Лакин онун ичиндяки
эюзяэюрцнмяз мцшащидячи бу пис гохуну щисс етмякля бярабяр, щям дя чох эюзял бир
фикир иряли сцрмцшдц; аьзындан бу ъцр ий эялян кишинин мяшугяси ола билмяз, щеч бир
гадын бу ъцр гохуйа дюзмяз. Романтик вя ейни заманда, практик адам олан кино
хадими аьзыны йахалайыб фикирляшди ки, мяшугясинин агрессив ящвалыны дяйишмяйин
йеэаня цсулу йубанмадан онунла сексля мяшьул олмагдыр. Ванна отаьында
пижамасыны эейяряк, йатаг отаьына кечир вя чарпайынын йанында отурур. Гыза
тохунмаьа ъясаряти чатмадыьына эюря, артыг нечянъи дяфя ейни суалы верир.
- Ахы, бир сюйля, эюряк ня баш вериб?
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Гыз яъаиб бир рущ дцшэцнлцйц иля ъаваб верир.
- Сян яэяр бу ахмаг суалы тякрар етмякдян йорулмасан, бизим сющбятимиз
чятин ки баш тута.
Буну дейиб айаьа галхыр, шифонеря йахынлашыб гапысыны ачыр вя бир мцддят орда
асылмыш палтарлара бахыр. Палтарлар гадынын ичиндя сящняни кюнцллц сурятдя тярк
етмямяк ещтирасы ойадыр. Бу ещтирас щям эцълц, щям дя думанлыдыр. Иммакулатанын
цряйиндян кечир ки, мяьлубиййятля барышмасын, сящняни тярк етмяздян яввял юз
мяьлубиййятини мющтяшям бир тамашайа чевирсин вя язилмиш эюзяллийи иля бир даща
парлайараг юз гийамчы гцруруну бцрузя версин.
- Нейлирсян? Щара эетмяк истяйирсян?
- Бунун щеч бир фярги йохдур. Тяки бурда, сянинля бирликдя галмайым.
- Ахы бир де эюряк ня олуб, нийя гудуз итя дюнмцсян?
Иммакулата эюзцнц палтарлардан чякмяйяряк, дцшцнцр. «Алты, о, бу суалы
алтынъы дяфядир ки, верир».
Сизи инандырым ки, гадын юз щесабатында йанылмайыб.
- Сян бу эцн щягигятян дя, юз усталыьынын зирвясиндяйдин – гадынын ящвалыны
дяйишмяйи гяти гярара алан мяшугу ону тярифлямякля севиндирмяк истяйир. -Демяк олар
ки, истядийиня наил олмусан. Берк барядя филм щазырламаг пройектин, мянъя, артыг
реаллашмыш кимидир. Бу уьуру гейд етмякчцн шампан шярабы сифариш вермишям. Инди
эятиряъякляр.
- Сян ня истясян, киминля истясян ичя билярсян.
- Ахы ня олуб ки? Няйя эюря мяндян эизлядирсян?
- Йеддинъи дяфя. Сян ейни шейи йеддинъи дяфядир ки, сорушурсан. Арамызда щяр
шей битди. Щямишялик. Сянин аьзынын ийи мяни артыг бездириб. Сян мяним щяйатымын
хорасы, мяним горхулу йухумсан. Ийрянирям сяндян. Бах, буну демяк истяйирдим.
Ачыг вя сярт. Тяряддцдляря сон гоймаг цчцн, бу ахмаг мцнасибятляря сон гоймаг
цчцн, баша дцшцрсян? Мян сяндян ийрянирям.
О, цзц асылгана, архасы мяшугуна дайанараг, бу сюзляри дейир, щям дя
тялясмядян, арамла, чох сакит бир тярздя. Сонра ися йаваш-йаваш сойунмаьа башлайыр.
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О, илк дяфядир ки, мяшугунун гаршысында бу ъцр щяйасызлыгла, биэаняликля
сойунур. Бу проседурдан беля бир нятиъя чыхыр; сянин бурда, мяним йанымда
олмаьынын, сюзцн щягиги мянасында, щеч бир ящямиййяти йохдур, сян артыг йох
кимисян. Сянин ещтираслы бахышларын даща мяним рущумун бир щиссяъийини беля
титрятмяк, гыъыгландырмаг игтидарында дейил. Мян сянин гаршында щяр шей едирям:
сойунарам да, гулагларымы да тямизляйярям, гусарам да, бир сюзля, башгаларынын
гаршысында мяни утандыра биляъяк бцтцн щярякятляри сянин эюзцнцн габаьында едя
билярям. Сянин ня гулаьын, ня эюзцн, ня дя цмумиййятля, башын вар. Сян цмумиййятля,
бош бир шейсян.
Иммакулата артыг аь палтарыны эейиб, истяйир ки, ашаьы дцшцб щям Беркин, щям
дя о бирилярин эюзц гаршысында бир даща пейда олсун. Чох мямнундур ки, той рямзи
олан аь палтарыны юзцйля эятириб. Она еля эялир ки, инди, щягигятян дя, онун той
мярасимидир. Лакин бу той фаъияви сцрятдя тярсиня чеврилмиш бир тойдур. Аь либасын
алтында ядалятсизлийин вурдуьу йара эизляниб вя о, анлайыр ки, бу ядалятсизлик, щагсызлыг
онун варлыьыны бязяйир, эюзялляшдирир: мцхтялиф фялакятлярин фаъия персонажларына йарашыг
вердийи кими.
Иммакулата гапыйа тяряф эедир вя билир ки, золаглы пижама эеймиш мяшугу садиг
ит кими сакитъя онун далыйъа эяляъяк. Севинир ки, онлар мящз бу вязиййятдя гясрин
ичиндя долашаъаглар. Траэикомик ъцтлцк; Кралича вя ону мцшайият едян ъинссиз,
ейбяъяр бир ит.

31.

Лакин юз фикриндя ит няслиня аид етдийи мяшугунун эюркями нядянся
Иммакулатаны чашдырыр. О, гапынын гаршысыны кясдириб, цзц ися гязябдян яйилмиш бир
вязиййятдядир. Ичиндяки сядагят гяфилдян тцкянмиш кими эюрцнцр. Щисс олунур ки, ону
щагсыз олараг алчалдан бу эюзялчяйя гаршы гийама галхмаг ниййятиндядир. Гадыны
шилляляйиб язишдирмяйя, йатаьа йыхыб зорламаьа ъясаряти чатмадыьына эюря, она гаршы
няся агрессив, кобуд, сярт бир щярякят етмяк ниййятиндядир.
Иммакулата истяр-истямяз гапынын гаршысында дайаныр.
- Гой кечим.
- Йох, щеч йеря эетмяйяъяксян.
- Сян артыг мяним цчцн мювъуд дейилсян. Буну баша дцшмяк мяэяр чох
чятиндир?
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- Неъя йяни мювъуд дейилям?
- Мян сяни танымаг беля истямирям.
Киши боьуг бир тябяссцмля эцлцр:
- Сян мяни танымырсан? – о сясини галдырыр. -Бяс, бу эцн сящяр кимин алтында
инилдяйирдин?
- Бясдир. Мян беля данышмаьы сяня гадаьан едирям.
- Яъябдир, бяс сящяр юзцн демирдинми ки, зорла мяни, гышгырт мяни, йеня, йеня.
- Онда мян щяля сяни севирдим – о, азъа утанараг ъаваб верир.- Инди ися бу
сюзляр мянимчцн ийрянъликдян савайы бир шей дейил.
- Щяр щалда, сян мяним алтымда гышгырырдын.
- Бясди.
- Еля эеъя дя гышгырырдын, та сящяря гядяр. Сясин бцтцн мяртябяни бцрцмцшдц.
- Сус, кяс сясини.
- Беля чыхыр ки, дцнян сяни оргазма чатдыран бядяним бу эцн артыг сяня лазым
дейил?
- Мян сянин кобудлуьундан безмишям. Еля сянин юзцн дя мяни бездирмисян,
чцнки ийрянъсян, мурдарсан – гадын гышгырыр.
- Демяли, сян ийряндийин адамын алтына эирирдин? Ганъыг. Бу ъцр щярякят едян
гадын ясл фащишядир, ганъыгдыр...
Сящяр Беркдян ешитдийи сюзляри Иммакулата тязядян динлямяли олур. Мяшугу ися
эетдикъя даща чох гязяблянир. Йаваш-йаваш Иммакулатанын цзцнцн ифадясиндя горху
яламятляри эюрцнцр.
Горху? Эюрясян, о, доьруданмы, бу кишидян горхур? Мянъя йох; цряйинин
дяринлийиндя баша дцшцр ки, бу гийамын ящямиййятини шиширтмяйя ещтийаъ йохдур.
Мяшугунун сядагяти она мялумдур вя щятта дейярдим ки, о, бу сядагятя чох
архайындыр. О, щяр шейи чох эюзял баша дцшцр: мяшугу бу кобуд сюзляри она эюря
йаьдырыр ки, гадынын диггятини чяксин, онун эюзцня эирсин. О, гадыны она эюря тящгир
едир ки, зяифдир, гцввя бахымындан мяшугясинин гаршысына кобуд, вулгар сюзлярдян
башга щеч ня гойа билмир.
Яэяр гадын ону аз да олса севирся, бу, ещтираслы эцъсцзлцйцн партлайышындан
тясирлянмялидир. Лакин тясирлянмяк явязиня, Иммакулата юз мяшугуна даща чох
изтираб вермяк истяйир. Она эюря дя кишинин бцтцн кобудлуьуну, эуйа, олдуьу кими
гябул едир вя горхмуш эюркям алыр.
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Мяшугу Иммакулатанын цзцндяки горхуну эюрцб бир аз юзцня эялир. Адятян, о
юзц щямишя бу гадынын гаршысында ясир, цзр истяйир, эцзяштя эедир. Лакин инди щяр шей
тярсинядир: мяшугунун гязябляндийини эюрян Иммакулата гярибя дя олса, горхур, эери
чякилир. Гадынын тезликля юз эцъсцзлцйцнц бойнуна алыб тяслим олаъаьыны дцшцнян киши,
сясинин тонуну бир гядяр дя галдырыр вя ян агрессив, сярт, кобуд сюзляри мяшугясинин
цстцня сяпяляйир. Бичаря киши баша дцшцр ки, гадын, щямишяки кими юз ойунуну ойнайыр.
Гяфил ойанан гязяби она эцъ вериб, асудялийини гайтарса да, о, йеня дя гадынын ялиндя
ирадясиз бир ойунъаг кимидир.
- Мян сяндян горхмаьа башлайырам – гадын дейир. -Сян агрессивсян,
ийрянъсян.
Садялювщ киши щяля дя баша дцшмцр ки, бу ъцр иттищамлар онун алнына вурулмуш
йцнэцл вя садиг тялхяк дамьасыны силмяк игтидарында дейил.
- Мян сяндян горхурам – гадын бир дя тякрар едяряк, мяшугуну йолдан
кянарлашдырыб, дящлизя чыхыр.
Сусталмыш кино хадими гадыны байыра бурахыб, краличасынын ардыйъа сцрцнян
ъинссиз ит кими ону мцшайият етмяйя башлайыр.

32

Чылпаглыг. Мян «NOUVEL OBSERVATEUR»-ун 1993-ъц ил октйабр
нюмрясини индийяъян сахламышам: Гязет ящали арасында мараглы бир сорьу кечириб.
Юзцнц солчу сайан йцзлярля инсана сорьу вяряги эюндярилиб вя вярягдяки сюзлярин
ичиндян онларын хяйалыны гыъыгландыран, ъазибядар вя романтик эюрцнян, црякляринин
сары симиня тохунан мяфщумлардан бир нечясини сечмяк хащиш олунуб. Ейни сорьу ики
ил бундан яввял вя бу ил дя тякрар кечирилиб. Гярибядир ки, ейни сюзлярин ичиндян йалныз
цчц сорьуларын щамысында ян чох сяс газаныб. Бяс, эюрясян, бу цч сюз щансылардыр?
Диггятля охуйун; гийам, гырмызы вя чылпаглыг. Солчуларын «гийам» вя «гырмызы»
сюзлярини сечмяйиндя гейри-ади щеч ня йохдур. Лакин бу ики сюздян сонра, йалныз
«чылпаглыг» сюзцнцн онлары тясирляндирмяси, цряклянинин сары симиня тохунмасы, мянъя,
чох гярибядир. Доьруданмы, сон ики йцз илин щадисяляри, Бюйцк Франса ингилабы онлара
йалныз бу мяняви дяйяри, йяни чылпаглыьы мирас гойуб?! Доьруданмы, Ребоспйерин,
Донтонун, Роза Лцксембургун, Ленинин, Арагонун, Че-Геваранын ингилаби ирсинин
ясл мащиййяти йалныз «чылпаглыг»дыр? Чылпаг гарынлар, синяляр, омбалар, айаглар?
Доьруданмы, солчу гцввялрин сон нцмайяндяляри ясрляри йарыб кечян йцрцшлярини бу
байраг алтында щяйата кечирирляр?
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Бяс, няйя эюря мящз чылпаглыг? Эюрясян, иътимаи ряйин юйрянилмяси институтунда
тяртиб олунмуш сорьуда алтындан хятт чякдикляри бу сюз онлар цчцн ня мащиййят
дашыйыр?
Йетмишинъи иллярдя алман солчуларынын митинг – йцрцшлярини хатырлайырам: онлар
щансыса щадисяйя (мцщарибя, еколоэийанын корланмасы, «пул кисяляри»нин щакимиййяти
вя унутдуьум бир чох башга щадисяляр) етираз яламяти олараг чылпаг сойунур вя
шящярин ичиндя вящши чыьыртыларла мцшайият олунан йцрцш кечирирдиляр.
Онларын чылпаглыьы няйи ифадя етмялийди? Биринъи щипотеза: чылпаглыг онлар цчцн
азадлыгларын ян гиймятлиси, дяйярлярин ян аъизи характери дашыйырды. Алман солчуларынын
юз ъинси органларыны нцмайиш етдиряряк шящяр кцчяляриндя йцрцш етмясини, бир вахтлар
тягиб олунан христианларын чийинляриндя ири, тахта хач тутараг юлцмя эетмяляриня
бянзятмяк олар.
Икинъи щипотеза: алман солчулары щансыса дяйярлярин символу щесаб етдикляри
органларыны, садяъя, нцмайиш етдирмяк ниййятиня олмайыблар. Онларын мягсяди нифрят
етдикляри публиканы тяяъъцбляндирмяк, шок вязиййятиня салмаг олуб. Шока салмаг,
ващимяляндирмяк, алчалтмаг, няъасятя гярг етмяк, каинатдакы бцтцн канализасийа
йолларынын ичийля сцрцмяк...
Эцлцнъ дилеммадыр; Эюрясян, чылпаглыг али дяйярлярин рямзидир, йохса дцшмян
дцшярэясиня атылан няъис долу габларын? Али мяняви дяйяр, йохса али ийрянълик?
Бяс, эюрясян, Йулийайа «Сойун. Бу яблящляри башга ъцр ифша етмяк мцмкцн
дейил» сюйляйян Венсаннын вя итаятля «нийя дя йох?» дейиб палтарыны яйниндян чыхаран
Йулийанын нязяриндя чылпаглыг нядир? Щансы мащиййяти, мянаны дашыйыр?

33

Венсанн артыг лцт-анаданэялмядир. Онун бу вязиййяти юзцнц бир гядяр
тяяъъцбляндирся дя, эцлцмсцнцр вя бц эцлцш, йанындакы гыздан чох еля онун юзцня
цнванланыб, чцнки бу шцшялянмиш залын ортасында там чылпаг вязиййятдя дайанмаг
Венсанна о гядяр гейри-ади эялир ки, дцшдцйц вязиййятин екссентриклийиндян савайы щеч
бир шей барядя дцшцня билмир. Йулийа да артыг там сойунуб, лакин Венсанн санки ону
щеч эюрмцр. Даща доьрусу, гызын чылпаг вязиййятдя онун гаршысында дурмасыны,
ялбяття ки, эюрмяйя билмяз, лакин думанланмыш шцуру бир шей дярк етмяйя чятинлик
чякир. Хатырлайаг ки, бир нечя дягигя бундан яввял Йулийанын йумшаг йеринин образы
онун хяйалына зяли кими йапышмышды вя беля бир суал веряк: бяс, эюрясян, инди бу
йумшаг йер артыг алт палтарын ипяйийля юртцлмямиш бир щалда онун габаьында
дайананда Венсанн ня дцшцнцр? Йох, хяйалындакы образ артыг гейб олуб. Вя
эюзцнцн юнцндяки бу чылпаг гадын бядяниня аъэюзлцкля зиллянмяк, йахынлашыб
нявазишля сыьалламаг явязиня, о, биэаняликля цзцнц чевириб щовуза тулланыр.
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Яъяб оьландыр бу Венсанн. О, «кяндирбазлар»а саташыр, ай барядя сайыглайыр,
юзцнц аьыллы эюстярмяк истяйир – бунунла беля, мащиййятъя о, ясл идманчыдыр. Суйа баш
вуруб цзмяйя башлайан кими юз чылпаглыьыны да, Йулийаны да, ейнякли типи дя унудуб
йалныз юз кролуну (крол – ян ити цзмя цсулу – тяръ.) дцшцнцр. Онун архасында ися суйа
баш вурмаьы баъармайан Йулийа дямир пиллякянлярдян тутуб ещтийатла щовуза енир.
Венсанн она бахмагчцн, щятта эери дя чюнмцр. Чох тяяссцф, ахы Йулийа хейли
ъазибядардыр. Онун бядяни санки ишыг сачыр: Йох, бу, ядяб-яркан ишыьы дейил, ондан да
эюзял олан башга бир шейдир: бу, онун юз ихтийарына верилмиш чылпаглыьындан доьан
наращатлыьын парылтысыдыр. Суйа баш вурмуш Венсанна бахан гыз яминдир ки, онлары щеч
ким эюрмцр. Сойуг су дизляриня гядяр галхыр, гыз о саат баш вурмаг истяся дя, буна
ъясаряти чатмыр. Дайаныр, бир гядяр тяряддцд кечирир, сонра ещтийатла бир ики пилля дя
ашаьы дцшцр, су артыг эюбяйиня чатыр. О, яллярини суйа салыр, синясини исладыр. Бцтцн бу
просеся тамаша етмяк доьрудан да, чох мараглыдыр. Садялювщ Венсанн бцтцн
бунлардан хябярсиздир, лакин мян юзцм бцтцн али мяналардан хали олан бу саф, тямиз,
шяффаф чылпаглыьы сейр етмякдян доймурам.
Нящайят, гыз цзмяйя башлайыр. Тябии ки, Венсанн кими сцрятля цзя билмир. Башыны
судан йухарыда сахламаьа чалышыр: бу да цзэцчцлцк сянятиндя онун нашылыьынын бир
сцбутудур. О, щовузун бу башындан о бири башына чатанадяк Венсанн бу мясафяни
артыг цч дяфя гят едя билиб. Йулийа дямир нярдиванла щовуздан чыхыр, Венсанн да
онун ардыйъа йухары галхыр.
Холлдан щовуза енян башга адамларын сяси ешидиляндя гызла оьлан артыг
щовузун кянарында дайанмышдылар.
Намялум, йад адамларын йахынлыьындан щявяслянян Венсанн гыза чюнцб аьлыны
итирмиш кими чыьырыр.
- Мян садомит олмаг истяйирям. Мян сянин шящвят мювгеляриня архадан
щцъум чякяъяйям.
Эюрясян, неъя олур ки, бирэя эязинти заманы гыза биръя кялмя дя олсун кобуд
сюз сюйлямяйя ъясаряти чатмайан Венсанн инди бу ъцр ийрянъликляри щамынын ешидя
биляъяйи бир сясля гышгырыр?
Мящз она эюря ки, Венсанн юзц дя щисс етмядян интимлик зонасынын сярщяддини
кечмишди. Кичиъик мцщитдя дейилян ейни сюзляр амфитеатрдан сясляняндя тамам башга
мяна дашымаьа башлайыр. Бу, артыг йалныз йанындакы гызын гцлаьы цчцн нязярдя
тутулан сюзляр йох, ятрафда гайнашан вя эюзлярини онлардан чякмяйян публикайа
едилян бир етираф иди. Амфитеатрда, яслиндя, щеч кяс олмаса да, тясяввцр едилян виртуал
публика щеч йеря эетмямишди, бурада, онларын лап йахынлыьындайды.
Беля суал олуна биляр ки, бяс, бу публика кимлярдян ибарятдир? Инанмырам ки,
Венсанн сящяр конфрансда эюрдцйц инсанлары бу групун ичиндя тясяввцр етсин. Инди
ону ящатя едян кцтля даща чохсайлыдыр, щяйасыздыр, тялябкардыр, щай-кцйлцдцр вя ейни
заманда гейри-мцяййяндир. Бяс, онда беля чыхмырмы ки, Венсаннын тясяввцр етдийи
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бу публика "кяндирбазлар"ын арзуладыьы пярястишкарлар кцтлясиндян фярглянмир? Йяни,
эюзяэюрцнмяз адамлардан ибарят бир публикадыр. Бу, щямин публикадыр ки, Понтевен
она ясаслыныб юз нязяриййялярини йарадыр. Бяли, эюзяэюрцнмяз кцтля. Бцтцн дцнйа.
Сонсузлуг. Тямиз Абстраксийа.
Амма... Ахы бу аноним кцтлянин ичиндя Понтевенин вя онун достларынын
конкрет сифятляри дя эюрцнцр. Онлар да щамы кими сящнядя баш верянляри диггятля
изляйир, эюзлярини Венсаннла Йулийадан чякмир.
Бяли, Венсаннын бяркдян дедийи кобуд сюзляринин щамысы, яслиндя, онлара
цнванланыб, Венсанн онларын ряьбятини газанмаьа ъан атыр.
- Йох, мян буна имкан вермяйяъяйям – Йулийа ъаваб верир. Ялбяття ки, о,
Понтевен адлы шяхсин щеч адыны да ешитмяйиб вя о да, бу кялмяни юзляри эюзя
эюрцнмясяляр дя, бу метофорик амфитеатрда мювъуд олан публикайа ешитдирмяк
истяйир. Бялкя, Йулийа да онларын ряьбятини газанмаг ещтирасындадыр? Ялбяття, о да
истяйир ки, бу эюзяэюрцнмяз публика ону алгышласын вя мящз бу йолла, бу эеъя кяшф
етдийи инсанын эюзцндя бир аз да бюйцсцн. Ким билир, бялкя бу ъцр эеъялярин щеч сону
олмады?
Венсаннын тягиб етдийи Йулийа гачараг щовузун дюврясиня доланмаьа
башлайыр, йумшаг мямяляри йцнэцллцкля саьа-сола йеллянир.
Венсаннын сюзляри эетдикъя даща чох сяртляшир вя йалныз метафорик цслуб бу
сюзлярдяки кяскин ийрянълийи пярдяляйир.
- Мян сянин ичини дешиб, цзццстя дивара мисмарламаг истяйирям.
- Дешя билмязсян.
- Мян сяни щовузун дибиндя чармыха чякяъяйям.
- Чякя билмязсян.
- Мян сянин йумшаг йерини ортадан бюлярям.
- Баъармазсан.
- Бцтцн каинат сянин икийя бюлцнмцш йумшаг йерини эюряъяк.
- Щеч ким щеч ня эюрмяйяъяк – Йулийа гышгырыр.
Бу вахт йахынлыгда йеня дя инсан сясляри ешидилир. Венсанн, гейри-ихтийари юз
аддымларынын сцрятини азалдан Йулийайа чатыб ону отлуьун цстцня йыхыр. Гыз яввял
зорланма тящлцкясийля цзляшибмиш кими дящшят ичиндя чыьырыр. Лакин бир ан сонра юзцня
эяляряк эюзлярини эениш ачыр вя басгын эюзляйирмиш кими Венсанна бахыр. Мцгавимят
эюстярмямяйи гяти гярара алан гыз айагларыны аралайыр, башыны йцнэцлъя йана чевириб
эюзлярини йумур.
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Басгын баш тутмады. Чцнки Венсаннын сещрли чубуьу гурумуш мешя чийяляйи
гядяр, нянясинин тикиш цскцйц гядяр хырдадыр.
Бяс, эюрясян, о, няйя эюря хырдадыр?
Мян бу суалы Венсаннын сещрли чубуьуна верирям. О ися тяяъъцбляняряк сямими
гялбдян ъаваб верир.
- Няйя эюря дя хырда олмайым? Мян бюйцмяйя щеч бир ещтийаъ щисс етмирям.
Инан ки, беля бир фикир щеч аьлыма да эялмяйиб. Венсаннын разылыьыйла мян бу
щовузятрафы говщаговда иштирак едирдим ки, ишин ня иля гуртараъаьыны эюрцм.
Башгаларыны дейя билмярям, лакин мян ямялли-башлы яйляндим. Инди ися сиз Венсанны
импотенсийада эцнащландырырсыныз. Мян юзцмц эцнащкар щисс едирям. Бу ися бизим
щяр икимизя гаршы бюйцк щагсызлыгдыр. Чцнки биз цлви бир вящдятдя йашайырыг. Сизи
инандырырам ки, биз щеч вахт бир-биримиздян наразы галмамышыг. О, мянимля фяхр едиб,
мян дя онунла.
Сещирли чубуг сящв етмирди. Щярчянд ки, онун бу щалы Венсанны бир о гядяр дя
кядярляндирмямишди. Яэяр беля иш юз отаьында онун башына эялсяйди, щеч вахт сещрли
чубуьуну баьышламазды, яфв етмязди. Бурда ися Венсанн юз язасынын бу ъцр
реаксийасыны ядяб-ярканлы бир щярякят кими гаршылады, щяр шейи олдуьу кими гябул
етмяйи гярара алыб ъинси ялагяни симулйасийа етмяйя башлады.
Гярибя дя олса, бу ан Йулийа цмидляри сынмыш, алдадылмыш гадына охшамырды.
Цстцня чыхмыш Венсанны юз ичиндя щисс етмямяси она гярибя эялся дя, бунун, щялялик,
нормал бир щал олдуьуну дцшцндц вя тязя танышына, онун бу гярибя шылтаглыьына уйьун
бядян щярякятлярийля ъаваб вермяйя башлады.
Байаг ешитдийи сясляр еля бил онлардан бир гядяр узаглашмышдылар. Лакин
щовузун йанында инди башга бир сяс – севишянлярин лап йахынлыьындан кечян гачышчынын
айаг сясляри якс-сяда верди. Венсаннын цряйи даща да бярк дюйцндцкъя, няфяси
сцрятлянир; о, нярилдийир, хырылдайыр, Йулийа ися инилдяйиб, щычгырырды. Яслиндя, Венсаннын
йаш бядянинин алтында сыхылыб язилмяк она бир о гядяр дя щязз вермирди. Садяъя, тязя
танышынын нярилтисиня ня йолласа реаксийа вермяйи ваъиб сайырды.

35.
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Фикирли олдуьуна эюря, чех алими севишян ъцтлцйц йалныз сон анда – артыг онлара
лап йахынлашандан сонра эюрдц. Она эюря дя гачышыны сахлайыб эери дюнмяйя маъал
тапмады, садяъя, щеч няйи эюрмцрмцш кими йолуна давам етди. Ялбяття ки, о, бу ан
юзцнц чох наращат щисс едир; чцнки гярб щяйатынын инъяликляриня бяляд дейил.
Коммунист дюняминдя отелдяки щовузун кянарында сексля мяшьул олмаг
аьласыьмаз бир иш иди.
О, артыг щовузун о бири тяряфиндя олса да, дюнцб али щяззин асиманында пярваз
едян бу ъцтлцйя бахмагдан юзцнц эцъля сахлайыр. Ону йалныз бир суал марагландырыр;
эюрясян, щямин кишинин дя бядяни онунку кими язялялидир, йа йох? Щям дя бядянин
инкишафы цчцн щансы даща хейирлидир, секс, йохса физики ямяк?
Лакин юзцнц щяйасыз эюстярмямякчцн чех алими ичиндяки ещтирасы дяф едир, йяни
биръя дяфя дя чюнцб эери бахмыр, еляъя щовузун о бири башында дайаныб идман
щярякятляриня башлайыр: яввялъя дизлярини йухары галдырыр. Сонра йериндя гачыр, нящайят,
ялляри цстя галхыб айагларыны йухары галдырыр. Вя дцшцнцр ки, эюрясян, бурда растлашдыьы
франсыз алимляриндян щансы бирися онун гядяр пластик, чевик ола билярми? Таныш олдуьу
алимляри бир-бир эюзцнцн юнцня эятирир вя щамысыны башы цстя дайанмыш вязиййятдя
тясвир едир. Нятиъядян ялбяття ки, разы галыр. Фикриня эятирдийи адамлар щамысы онунла
мцгайисядя зяриф вя ъылыз эюрцнцр. Бир балаъа севинъяк олан алим йеря узаныб жим
щярякятляри етмяйя башлайыр.

36.

Ня Венсанн, ня дя Йулийа ятрафда баш верянлярин фяргиндя дейилдиляр. Щярчянд
ки, онларын щяр икиси ексгибисионизмдян чох узаг инсанлар идиляр вя кянар инсанларын
бахышлары, диггяти онлары ещтираса эятирмирди. Вя еля бу дяфя дя онлар шящвани бир
оргийа йох, мящз тамаша тяшкил етмишдиляр. Актйорларса, адятян, тамаша заманы
тамашачыларла эюз-эюзя эялмякдян горхурлар. Йулийа да Венсанн кими ятрафа щеч бир
ящямиййят вермямяйя чалышырды. Лакин байаг чылпаг бядяниня сцртцлцб кечян йад
бахыш о гядяр аьыр иди ки, ону щисс етмямяк мцмкцн дейил.
Йулийа эюзлярини ачан кими башларынын цстцндя дайаныб онлара зиллянмиш аь
палтарлы гадыны эюрцр; бахшлары гярибядир. Сойугдур вя ейни заманда, аьырдыр, чох
аьырдыр. Цмидсизлик гядяр, тянщалыг гядяр аьырдыр. Бу аьырлыг Йулийаны сыхыб язир, о,
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юзцнц ифлиъ вурмуш кими щисс едир. бядянинин щярякятляри йавашыйыр, сюнцр. Даща бир
нечя инилтили чырпынмадан сонра о, сусуб щярякятсиз галыр.
Аь палтарлы гадын ися ичиндя йаранмыш вя защиря чыхмаьа ъан атан «вящши
щейван кими уламаг ещтирасы»йла мцбаризя апарыр. О, бу уламаг истяйиндян щеч ъцр
йаха гуртара билмир. Щярчянд ки, ону уламаьа мяъбур едян инсан бу щайгыртыны
ешитмяйяъяк. Юзц дя буну баша дцшцр. Нящайят, юзцнц сахлайа билмяйян аь палтарлы
гадынын синясиндян дящшятли бир чыьырты гопур.
Йулийа санки йухудан айылараг тез айаьа галхыб алт палтарыны эейир вя ятрафа
сяпялянмиш о бири палтарларыны да йыьмаьа башлайыр. Венсанн ися бир о гядяр дя
дирибашлыг эюстярмир. Лянэ щярякятля айаьа галхыб шалварыны вя кюйняйини йердян
эютцрцр, лакин алт палтарыны щеч ъцр тапа билмир. Онлардан бир нечя аддым архада ися
пижамалы бир шяхс юз йериндя донуб галыб. Щеч кяс ону эюрмцр. Еля о да, щеч кяси
эюрмцр, биръя аь палтарлы гадындан савайы.

37.

Беркин, онун цзцня тцфурмясийля щеч ъцр барышмаг истямяйян Иммакулата
дящшятли бир ещтирасла онунла кялля-кялляйя эялмяйи, яля салмаьы, алчалтмаьы, юз
эюзяллийинин бцтцн язямятини эюстярмякля ондан йухарыда олдуьуну сцбут етмяйи
арзулайырды. Лакин отеля чеврилмиш гясрин холлары, дящлизляри бойу эязишян гадын юз
истяйиня чатмады. Берк щеч йердя эюзя дяймирди. Явязиндя ися, байагдан ону садиг ит
кими сакитъя изляйян кечмиш мяшугу тез-тез кобуд вя мющкям сясля она атмаъалар
атыр, гыъыгландырмаьа чалышырды. Она эюря дя Иммакулата аддымларыны йейинтялмяк
мяъбуриййятиндя галыр. Беляъя, аз гала гачараг онлар щовузун кянарында
псевдосексля мяшьул олан ъцтлцйцн йанына чатырлар. Вя Иммакулатадан дящшятли бир
чыьырты гопур.
Бу чыьырты ону гисас долу хяйаллардан айырыр. Тялядя олдуьуну анлайыр. Ирялидя
щовуз, архада пижамалы тягибчи, саь тяряфдя ися ися бу екстровагант Адям-Щявва.
Иммакулата айдын шякилдя баша дцшцрдц ки, вязиййяти цмидсиздир, йеэаня чыхыш йолу ися
сярсямлик, дялилик ийи верир. Бу ан она гярибя бир ъясарят эялир вя о, мцмкцн олан
йеэаня щярякяти едир -бцтцн ирадясини топлайыб палтарларыны беля сойунмадан щовуза
атылыр.
Онун бу щярякяти чох курйоз бир тясир баьышлады. Йулийадан фяргли олараг
Иммакулата цзэцчцлцк сащясиндя чох бюйцк баъарыьа сащиб олса да, мящз бу дяфя
чох яъаиб бир шякилдя – айагларыны иряли узадыб ейбяъяр бир жестля яллярини йеллядяряк
юзцнц щовуза туллады.
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Мясяля ондадыр ки, щяр бир жест юз практик функсийасындан ялавя, ону эюстярян
инсанларын ниййятляриндян дя артыг олан мцяййян мяналар кясб етмяйя башлайыр.
Кимся, яэяр чимярлик палтарында суйа атылырса, бу щярякятдя ъошьунлуг вя севинъ даща
чох эюзя чарпыр. Цст палтарыны сойунмадан суйа тулланан адам ися, чох эцман ки,
интищар етмяк ниййятиндядир. Юзцнц юлдцрмяк истяйян адам да тябии ки, гарангушвари
тулланыша мейл етмяйяъяк, жестрлярин дилиня уйьун олараг долу кися кими суйа
чырпылаъаг.
Мящз буна эюря дя эюзял цзэцчцлцк баъарыьы олан аь палтарлы Иммакулата бу
ъцр кянтюй шякилдя суйа тулланды. Суйа атылан гадын тез дя айаьа галхыр, щовузун бу
йери дайаздыр су, онун йалныз белиня гядяр чатыр, бир гядяр дя синясини исладыр. Юзцня
эялян гадын цзцнц чевириб щовузун дярин йериня тяряф цзмяйя башлайыр. Бу ан аь, ипяк
шярфи бойнундан ачылыб суйун цзцня йайылыр вя мейитлярин далынъа цзян хатиряляр кими
Иммакулатанын ардынъа цзцр..
Щовузда цзяряк башыны суйа салыб чыхаран Иммакулата щансыса мифик бир
юрдяйя охшайыр. Бу ъцр цзмяк цсулу онун сямаларда юмцр сцрцб, океан
дяринликляриндя юлмяк ещтирасындан хябяр верир.
Щовузун кянарында дайанан пижамалы адам ися гяфилдян диз цстя чюкцб
щюнкцрмяйя башлайыр.
- Гайыт, эери дюн. Мян яълафам, ъанийям, йалварырам, гайыт эери, атма мяни.

38.

Щовузун дярин тяряфинин кянарында дайаныб идман щярякятляри иля мяшьул олан
чех алими тяяъъцб ичиндя бу тамашаны сейр едирди: яввялъя фикирляшди ки, тязя эялян
ъцтлцк дя отлуьун цстцндяки севишянляря гошулаъаг вя инди о, пуритан коммунист
империйасынын тикинти мейданчаларында щаггында данышылан "кцтляви секс"ин шащиди
олаъаг. Бу ан цряйиндя кечмиш дюврдян мирас галмыш щяйа, абыр кими хцсусиййятляр
ону, бу яхлагсызлыьы эюрмякчцн ъялд юз отаьына эетмяйя вадар едирди. Лакин аь
палтарлы гадынын дящшятли чыьыртысы ону фикирлян айырды. Ялляри еля эюйдяъя гуруйуб галды,
щейрятдян донмуш щейкяля чеврилди.
Аь палтарлы гадын щовузун кянарында бир ан дурухдугдан сонра суйа йыхылды.
Онун шярфи суйун цзцня йайылды вя парчанын цстцндяки мави, чящрайы эцл шякилляри су
занбаьы кими арамла йырьаланмаьа башлады.
Мярмяр щейкяля чеврилян чех алими, нящайят, дярк едир ки, бу гадын интищар
етмяк ниййятиндядир. Башыны суйун алтында сахламаг истяся дя, ирадяси чатмадыьындан
тез-тез сифятини судан чыхарыб няфяс алыр. Алим щеч хяйалына беля эятирмядийи интищар
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сящнясинин иштиракчысына чеврилир. Бу гадын йа хястя, йа да йаралыдыр, йахуд тягибдян
йаха гуртармаьа чалышыр. Дейясян, щеч цзмяйи дя баъармыр. Су ону даща дяринлийя
чякир, бир аздан щовузун кянарында дайаныб аъизликля щюнкцрян пижамалы адамын аъиз
бахышлары алтында су, бу гадынын аьзыны долдуруб ону боьаъаг.
Чех алими сон тяряддцдлярини дя кянара гойур. Щовузун кянарына йерийиб
суйун цзяриня яйилир, яллярини бирляшдиряряк иряли узадыр, бир сюзля, суйа тулланмаьа щазыр
бир вязиййят алыр. Пижамалы киши артыг гадына бахмыр. О да, Иммакулата кими тяяъъцбля
эюзлярини он беш-ийирми метр аралыдакы бу язяляли, шах гамятли кишийя зилляйиб.
Идманчыйа бянзяйян бу киши ися, дейясян, она щеч бир аидиййаты олмайан бу драма
мцдахиля етмяк ниййятиндядир. Онун бу истяйи пижамалы адама чох пис тясир едир. О,
бу драмы сырф юзцнцнкц щесаб едир вя киминся мцдахилясини истямир. Йягин, щеч кимин
шцбщяси галмады ки, о, Иммакулатаны бцтцн варлыьы иля севир вя байаг тязащцр едян
гязяби ися ютяри бир шейдир. Бу гадын она изтираб верся дя, пижамалы адам мяшугясиня
щягигятян нифрят бясляйя билмир. Баша дцшцр ки, гадынын буэцнкц чыльынлыьы, гязяби
иррасионал щиссиййатдан доьуб. Байаг юз мяшугясини кобудлугла тящгир ется дя,
яминдир ки, гадын эцнащсыздыр, бцтцн бунларын сябябкары айры бир адамдыр. Пижамалы
киши бу мянщус адамын кимлийини, йерини, йурдуну билмяся дя, онун боьазыны
чейнямяйя дя щазырдыр.
Бяли, о, мящз бу ящвал-рущиййядя дайаныб щовузун о бири тяряфиндя суйа
атылмаьа щазрлашан кишийя бахыр. Онун язяляляриня, гцввятли бядяниня вя гадынвари ири
омбасына нязяр салыб дцшцнцр – абсурд бядян, ядалятсизлийин тяъяссцмц.
Пижамалы киши бу идманчыны танымыр, лакин юз дярдиндян эюзляри тутулдуьуна
эюря бу ейбяъярлик тяъяссцмц онун нязяриндя чякдийи изтирабларын рямзи кими ъанланыр
вя о, бу язяляли шяхся нифрят етмяйя башлайыр.
Чех алими йубанмадан суйа баш вурур вя бир нечя санийядян сонра аь палтарлы
гадына чатыр.
- Ял вурма она – пижамалы адам да гышгырыб суйа атылыр.
Алим гадынын ялиндян тутур. Пижамалы адам цзя-цзя гышгырмаьына давам едир:
– Ял чяк ондан, ял вурма.
Чех алими гадыны гуъаьына эютцрцр, гадын щейрятдян юзцнц итирмиш щалда бу
намялум кишинин гуъаьында донуб галыр. Алим гадынла бирэя щовузун дайаз йериня
тяряф цзцр вя тезликля айаглары щовузун мярмяр дибиня тохунур. Пижамалы адам онлара
чатыб йеня баьырыр.
- Бурах ону, йохса юлдцрярям.
Эюзлярини су дамъылары иля эюз йашлары тутдуьу цчцн о, юз гаршысында формасыз
силуетдян савайы бир шей эюрмцр. Силуетин чийинляриндян тутуб вар гцввясийля
силкялямяйя башлайыр. Чех алими бцдряйиб гадыны гуъаьындан салыр. Кишилярдян щеч бири
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даща гадына фикир вермир вя о, сакитъя щовузун кянарына доьру цзцб дямир пиллякянля
судан чыхыр.
Гязябини ъиловлайа билмяйян пижамалы адам чех алиминин сифятиня мющкям бир
йумруг илишдирир.
Щеч ня анламайан алим аьзында кяскин аьры щисс едир. Дилийля габаг дишлярини
йохлайыб, онлардан биринин лахладыьыны мцяййян едир. Бу, Прагадакы диш щякиминин
гойдуьу йивли сцни диш иди. Щяким демишди ки, ятрафдакы о бири сцни диш гапаглары мящз
бу азы дишя бяркидилиб вя яэяр ортадакы бу сцни диш лахласа, о бири гапаглары да
чыхартмаг, протез дамаг гоймаг лазым эяляъяк. Протез дамагдан ися чех алими
оддан горхан кими горхурду.
Йивли дишини бир дя йохлайыб, мящз онун лахладыьына ямин олан алимин рянэи
яввял горхудан, сонра ися гязябдян аьармаьа башлайыр.
Бир анда бцтцн щяйаты эюзцнцн юнцндян кечир, рящмсиз зяманя щяр шейи
ялиндян алмышды. Она галан биръя бу язяли, мющкям, саьлам бядяни иди вя инди мялум
олур ки, щеч бу да ящямиййятли бир шей дейилмиш. Бу тяяссцф, цмидсизлик онун язямятли
йайа охшар эярилмиш бядянини щярякятя эятирир. О, йумруьуну сыхыб гаршысындакы
адамын сифятиня дящшятли дяряъядя гцввятли – сцни дамаг гаршысындакы горху гядяр,
франсыз щовузларынын кянарындакы йарым ясрлик сексуал азьынлыглар гядяр мющкям бир
зярбя вурур.
Пижамалы адам суйун алтында йох олур. Гаршысындакы кишинин йыхылмаьы еля
сурятля баш верир ки, чех алими яввял ону юлдцрдцйцнц эцман едир. Бир анлыг
тяряддцддян сонра яйилиб яллярини суйа сохур, гурбанынын бойнундан тутуб судан
чыхарыр вя йцнэцлъя силлялямяйя башлайыр. Пижамалы адам эюзлярини ачыб йеня дя
формасыз силцлети эюрцр, сонра мянасыз бахышларыны алимин цзцндян чякиб пиллякяня –
ону эюзляйян мяшугясинин йанына цзцр.
39.

Щовузун кянарында отуран гадын мяшугунун вурушмасыны, суйа йыхылмасыны
диггятля изляйир. Пижамалы киши щовуздан чыхан кими гадын айаьа дуруб эери бахмадан
холла галхан пиллякянляря тяряф эедир. Арамла аддымлайыр ки, мяшугу эялиб она чата
билсин. Биръя кялмя дя данышмадан, сюзцн щярфи мянасында суйу сцзцлян бу ъцтлцк
артыг бошалмыш холлу кечиб дящлизя дюнцр вя юз отагларына дахил олур. Йаьышдан чыхмыш
ъцъя кими исланыблар, сойугдан титряйирляр. Щяр икисинин гызынмаьа ещтийаъы вар.
Бяс, сонра?
Неъя йяни – бяс, сонра? Инди онлар сексля мяшьул олаъаглар, башга нейляйя
билярляр ки? Бу эеъя онлар юзлярини гузу кими сакит апараъаглар. Йалныз гадын
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кимдянся инъимиш кими йцнэцлъя инилдяйяъяк. Беляликля, щяр шей юз давамыны тапаъаг
вя бу эцн онларын ойнадыьы пйес йахын щяфтялярдя, эцнлярдя йеня тякрар олунаъаг.
Ону ящатя едян ийрянъ, боз дцнйадан цстцн олдуьуну сцбут етмяк истяйян
гадын йеня дя мяшугуну алчалдаъаг, диз чюкцб аьламаьа мяъбур едяъяк, бундан
сонра даща чох гязябляняряк она хяйанят едяъяк, буну кишинин эюзцня сохаъаг.
Бядбяхт кино хадими ися бунун мцгабилиндя гышгырыб баьыраъаг, кобудлуг едяъяк,
сюйяъяк, щядяляйяъяк, гадыны горхутмагчцн хорузланаъаг, мясялчцн, щансыса бцллур
вазы сындыраъаг, манитафону пянъярядян ашаьы атаъаг. Гадын да юзцнц еля эюстяряъяк
ки, эуйа горхур, мяшугуну кобудлугда, зоракылыгда тягсирляндиряъяк. Бундан сонра
киши йеня диз чюкцб аьлайаъан, цзр истяйяъяк. Ян нящайят, гадын мяшугуна ону
зорламаг иъазяси веряъяк вя... гапалы даиряйя бянзяйян бу мцнасибятляр эцнлярля,
айларла, иллярля давам едяъяк... та ябядиййятя гядяр. Ня яввяли, ня дя сону олан бу
ябядиййятя доьру эедян спиралвари йол.

40.

Бяс, чех алими неъя олду? Дилийля лахламыш дишини сыхыб юз-юзцня дейир: щя, бу
узунлугда щяйатдан йалныз ики шей мирас галыб – сыныг диш вя протез дамаг
гаршысындакы ващимя – башга щеч ня. Мцкяммял бир бошлуг. Гяфил ягли ойаныш
нятиъясиндя онун бцтцн щяйаты эюзляри гаршысында бу гябилдян йеэаня олан драматик
щадисялярля зянэин гящряманлыг золаьы кими йох, планети гыса бир мцддятдя сарсыдан
вя дцзэцн дярк едилиб гиймятляндирилмясиня имкан вермяйян бир сцрятля узаглашан
тясадцфи фактлар бурульанындан гопан мискин бир гум дяняси кими ъанланды.
Ялбяття ки, Беркин ону полйак, йахуд маъар кими гябул етмясиндя гейри-ади
щеч ня йохдур. Ня дейясян, бялкя о, щягигятян дя, еля маъардыр, полйакдыр, щятта
истисна олунмур ки, тцркдцр, русдур, йахуд Сомалидя ъан верян ушагдыр. Заманын бу
ъцр сцрятля щярякят етдийи бир шяраитдя щеч кяс щеч нядян, щятта юз кимлийиндян беля
архайын ола билмяз.
Ханым де Т.-нин ещтирас эеъясини юз хяйалымда ъанландыраркян екзистенсиал
рийазиййат дярслийинин илк сящифясиндяки беля бир тянлийи хатырладым; сцрятин тяъили
унутганлыьын интенсивлийи иля дцз мцтянасибдир. Бу тянликдян бир нечя нятиъя чыхармаг
олар; бизим заманя мящз сцрят иблисиня асанлыгла тяслим олдуьу цчцн юз-юзцнц, юз
мащиййятини, мянлийини итириб. Лакин мян бу ряйин тярсиня чеврилмиш версийасыны даща
уьурлу сайырам: бизим заманяни унутганлыг ещтирасы бцрцйцб вя бу ещтирасы тямин
етмяк цчцн заманямиз юзцнц сцрят иблисинин ихтийарына вериб. Эетдикъя сцрятини даща
чох артырыр. Санки бизи ямин етмяк истяйир ки, ону хатырламаьымыза щеч зярря гядяр дя
ещтийаъы йохдур, о, артыг юз-юзцндян йорулуб, безиб, ийряниб вя ичиндяки кичиъик
йаддаш кюзцнц дя сюндцрмяк истяйир.
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Ей мяним язиз щямвятяним, Чехийанын мяшщур алими. Гящряманлыг тикинтисинин
фящляси, мян даща сяни суйун ортасында донуб галмыш вязиййятдя эюряряк, изтираб
чякмяк истямирям. Чох дайансан, сятялъям ола билярсян, щяйатын тящлцкяйля цзляшя
биляр. Язиз достум, гардашым. Юзцня язаб вермя. Чых щовуздан, эет йат. Севин ки,
щамы сяни унудуб.
Цмумбяшяри, исти йаддашсызлыг йорьанына бцрцн, сяня язаб верян гящгящяляри
хатириндян чыхарт. Бу гящгящяляр сянин гящряман щяйатынын, тикинтидя кечирдийин
иллярин, азадлыг мцъащиди тяк газандыьын шющрятин кими артыг эеридя галыб.
Гясрдя сакитликдир. Юз отаьына галхыб, пянъяряни ач, аьаъларын ятри ичяри долсун.
Ону ъийярляриня чяк. Бу, цч йцз иллик шабалыд аьаъларынын ятридир. Мадам де Т. юз
бирэцнлцк кавалери иля бир вахтлар сянин пянъяряндян эюрцнян щямин шцшяли павилйонда
севишяркян, бу шабалыд аьаъларын йарпагларынын хышылтысы онларын ещтираслы инилтилярини
мцшайият едирди. Яфсус, сян о павилйону эюря билмяйяъяксян – данышдыьымыз севэи
маъярасындан он беш ил сонра, 1789-ъц ил франса ингилабы заманы бу павилйон
даьыдылыб. Ондан йадиэар галан ися Девонун сянин охумадыьын вя йягин ки, даща щеч
вахт охумайаъаьын новелласындакы ики-цчсящифялик бир щиссядир.

41.

Юз алт палтарыны тапа билмяйян Венсанн шалварыны вя кюйняйини ъялд яйниня
кечириб Йулийанын ардыйъа эютцрцлцр. Гыз чох сцрятли, оьлан ися астаэял иди. Венсанн
отелин дящлизляриня эиряндя артыг Йулийаны эюздян итирмишди. Гызын отаьынын йерини,
нюмрясини билмяся дя, бир мцддят дящлизляри эязди. Цмид едирди ки, гапылардан щансы
бирися ачылаъаг вя Йулийа ону сясляйяъяк. «Бура эял Венсанн, бура...» лакин дейясян,
артыг щамы йатмышды. Сакитлик гулаьы деширди.
«Йулийа, Йулийа» - Венсанн яввял пычылтыйла, сонра ади данышыг сясийля, нящайят,
гышгырыгла гызы чаьырмаьа башлады. Лакин юлц сцкутдан башга она ъаваб верян олмады.
Венсанн яввял гызын ай ишыьында аьаран сифятини, сонра да йумшаг йерини хатырлады.
Лянятя эялмиш гыз. Щара итиб-батды.
Отаьына гайыдыб юзцнц креслойа йыхан Венсанн щисс едир ки, Йулийайа олан
ещтирасы ону щюрмцчяк тору кими тяпядян дырнаьаъан сарыйыб.
О, гызы йенидян юзцня гайтармагчцн щяр шейя щазыр олса да, ня етмяйи юзц дя
билмирди. Сабащ сящяр Йулийа йеня дя отелин йемякханасына сящяр йемяйиня эяляъяк,
лакин о вахт Венсанн артыг юз Парис офисиндяки кабинетиндя олмалыдыр. О, тязя
танышынын ня цнваныны, ня телефонуну, ня дя иш йерини билмир. Бяли, Венсанн юз кишилик
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алятинин дящшятли дяряъядя артмыш щяъминдя маддиляшян бу нящайятсиз тянщалыьы иля
тякбятяк галмышды.

42.

Вера йеня йухудан ойаныр.
- Йеня нийя радиойа бу гядяр сяс вермисян? Йатмаьа гоймурсан...
- Мян радиону чохдан сюндцрмцшям. Эюрмцрсян, ятрафда неъя юлц бир
сакитликдир?!
- Йох, сян радиойа гулаг асырдын, мян дя йата билмирдим. Бу, чох ядябсиз бир
щярякятдир.
- Анд ичирям ки...
- Ахы бу сарсаг «сяадят щимни»ня мян неъя гулаг аса билярсян?
- Баьышла, дейясян, йеня мяним хяйалларым сяня мане олуб.
- Хяйалларын бура ня дяхли вар? Мяэяр доггузунъу симфонийаны сян йазмысан?
Йохса юзцнц Бетховен щесаб едирсян?
- Йох, мян башга шейи нязярдя тутурдум.
- Яввялляр щеч вахт бу симфонийа мяня беля дюзцлмяз, йерсиз, шиширдилмиш,
ахмаг вя вулгар бир ясяр тясири баьышламамышды. Йох, мян даща дюзя билмирям.
Сябримин касасы ашыб-дашыр. Мян бу тилсимлянмиш гясрдя даща гала билмярям. Эял
чыхыб эедяк. Артыг сящяр ачылыр.
Вя о, йатагдан галхыб эейинмяйя башлайыр.

43.
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Эцняшли бир сящярдир. Мян Вивиан Денонун новелласынын финал сящнясини
дцшцнцрям. Гясрин эизли отаьында кечирилян ещтирас долу эеъя графинийанын
гуллугчусунун эялиб сящярин ачылдыьыны севэилиляря хябяр вермясийля баша чатыр. Эянъ
кавалер ъялд эейиняряк, отагдан чыхса да, гясрин дящлизляриндя азыб галыр, юз отаьыны
тапмыр. Шцбщя ойатмамагчцн парка дцшцр, юзцнц сящяр эязинтисиня чыхмыш кими
эюстярир. Башы йаман аьырлашыб, чятинликля дя олса, эеъя маъарасынын мащиййятини дярк
етмяйя чалышыр. Эюрясян, графинийа юз севимли маркизи иля ялагяни кясмяк
ниййятиндядирми, йохса щансыса хошаэялмяз щярякятиня эюря бу кичик хяйаняти иля ону,
садяъя, ъязаландырмаг истяйиб? Сона йетмиш бу мящяббят эеъясинин давамы
олаъагмы?
Бу суалларын ичиндя чабалайан кавалер гяфилдян мадам де Т.-нин мяшугу олан
щямин маркизля растлашыр. Гясря йениъя эялян маркиз эянъ кавалери эцляр цзля
саламлайыр.
- Щя, неъя кечди ещтирас эеъяси? – сябирсизликля сорушур.
Бундан сонракы диалог, нящайят ки, эеъя сярэцзяштинин мащиййятини эянъ
кавалер цчцн ачыр – бу тамаша мадам де Т.-нин яринин диггятини сахта мяшугун
цстцня йюнялдяряк, маркизин шцбщядян кянар галмасы мягсяди дашыйырмыш.
- Бир о гядяр дя алиъянаб рол дейил, сахта мяшуг ролу – маркиз разылашыр. -Щятта
мян дейярдим ки, эцлцнъдцр. -вя кавалеря миннятдарлыг яламяти олараг, она етираф
едир – мадам де Т. чох ъазибядар, эюзял вя сядагятли гадындыр. Лакин биръя зяиф ъящяти
вар. Бядяни чох сойугдур.
Онлар бирликдя гясря гайыдыб, ев сащиби иля саламлашырлар. маркизля исти тярздя
эюрцшян гоъа граф эянъ кавалеря кяскин мцнасибятини эизлятмяйяряк, она тезликля
гясри тярк етмяйи мяслящят эюрцр. Нязакятли маркиз Парися дюнмякчцн эянъ кавалеря
юз каретасыны тяклиф едир.
Сонра маркизля эянъ кавалер графинйа де Т.-нин щцзуруна тяшриф буйурурлар.
Сющбятин сонунда графинйа имкан тепыб эянъ кавалерин гулаьына бир нечя мещрибан
сюз пычылдайыр. Бу сон вида сюзляри новеллада беля верилиб: «Щягиги севэилиниз артыг сизи
сясляйир. Шцбщясиз ки, о, сизин эюзял щиссляринизя лайигдир. Бир даща ялвида. Сиз чох
ещтираслы идиниз... мянимля юз мяшугянизин арасыны вурмаьа ъящд етмяйин».
«Мянимля юз мяшугянизин арасыны вурмаьа ъящд етмяйин» - мадам де Т.-нин
кавалеря цнванладыьы сон кялмя бу иди. Вя новелла бу ъцр баша чатыр – «Мян
ихтийарыма верилян каретайа отуруб бу маъаранын мащиййятини дярк етмяйя
чалышырдым... лакин щеч бир шей анлайа билмядим».
Мащиййят, ялбяття ки, мбвъуддур вя бу мащиййят мадам де Т.-нин юзцндядир.
О, щям ярини, щям мяшугуну, щям дя эянъ кавалери алдадыб. Бу ъящятдян ону
Епикцрцн ян баъарыглы тялябяси щесаб етмяк олар. Щяззин мещрибан, зяриф, рийакар бир
ряфигяси. Хошбяхтлик гапыларынын ачары.
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44.

Новелла тящкиййя цсулу иля цчцнъц шяхсин дилиндян йазылыб. Эянъ кавалер
мадам де Т.-нин, яслиндя ня дцшцндцйндян хябярсиздир вя юз щисслярини, дцшцнъялярини
сюйляйяркян хяъалят чякир. Щяр ики персонажын дахили алями гаранлыг, йахуд
йарымгаранлыг галыр.
Сящяр тездян маркиз мадам де Т.-нин сойуглуьундан данышаркян, эянъ
кавалер цряйиндя бу сюзя йягин ки, эцлцрдц, чцнки гадын еля бу эеъя дейилян фикрин
яксини сцбут етмишди. Лакин бу инамдан башга о, щеч няйя малик дейил. Мадам де
Т.-нин онунла йатмасыны ня иля изащ етмяк олар. Эюрясян, ондан ютрц бу эцъя
эцндялик яталятин бир щиссисяйди, йохса йеэаня маъара? Эюрясян, онун зяриф гялбини
тясирляндирмяйя кавалер наил олубму? Онун пычылдадыьы сон сюзляр сямими идими?
Кавалерин эедиши ону кядярляндирдими?
Бяс, кавалер юзц сящяр гясри тярк едяряк ня дцшцнцрдц? Щансы щиссляри кечирирди?
Юзцнц галиб, йа мяьлуб щесаб едирдими? Хошбяхт, йа бядбяхт сайырдыми?
Башга сюзля, щяззин ичиндя вя йалныз щязз цчцн йашйан инсан юзцнц хошбяхт щисс
едя билярми? Гедонизмин идеалына чатмаг мцмкцндцрмц? Буна эцман,йахуд щеч
олмаса цмид ишартысы вармы?

45.

Венсанн дящшятли дяряъядя йорулмушду. Йатаьа йыхылыб дойунъа йатмаг
истяйир, лакин горхур ки, ону вахтында йухудан ойада билмясинляр. Ян эеъи бир
саатдан сонра йола чыхмалыдыр. Креслода отуруб мотосиклетчи шлемини башына кечирдир,
цмид едир ки, онун аьырлыьы йухуну йахына бурахмаз. Лакин баша аьыр шлем кечириб,
креслода отурмаг мянасыз бир иш олдуьу цчцн о айаьа галхыб йола щазырлашмаьы
гярара алыр.
Йоха чыхмаг мяъбуриййяти онун йадына Понтевени салыр. Лянятя эялмиш
Понтевен. Шцбщясиз ки, эюрцшян кими суаллар йаьдырмаьа башлайаъаг. Яэяр Венсанн
щяр шейи олдуьу кими данышса, бу, щям Понтевени, щям дя бцтцн компанийаны йахшыъа
яйляндиряъяк. Рявайятчинин юз рявайятиндя комик рол ойнамасы щямишя эцлмяли
эюрцнцр. Яслиня галса, буну щеч кяс Понтевендян йахшы баъармыр. Мясялян, онун
макиначы гызын сачындан тутуб йатаьа сцрцмясийля баьлы сющбяти… лакин, Понтевен
щийляэярдир. О, еля данышыр ки, щамы бу комик щадисянин ичиндя бюйцк щягигятин
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эизляндийини эцман едир. Щамы онун макиначы танышыны тясяввцр етмяйя чалышыр, она
шяфгятля йанашыр. Лакин Венсанн щовуз кянары сярэцзяштини данышса, щамы онун
сящвини, диггятсизлийини, гызы ялдян бурахмасыны йалныз ади гящгящя иля гаршылайаъаг.
Венсанн юз отаьында вар-эял едяряк, данышаъаьы щадисяйя щансы ялавяляр,
дцзялишляр етмяйи, неъя тясирли штрихляр артырмаьы дцшцнцр. Илк олараг, щовуз
кянарындакы сахта секси щягигисийля явяз етмяк лазымдыр. Йахшы, тяхминян беля
данышмаг лазымдыр. Щовузун йанына эялян башга ъцтлцкляр отлугда севишян Венсанн
вя Йулийаны эюръяк щейрятлянирляр, ещтирас онлары бцрцйцр, щамысы сойунуб онлара
гошулур. Кцтляви секс сящняси башлайыр. Бир мцддят сонра ися Венсанн вя Йулийа
айаьа галхыб ятрафдакы оргийаны бир мцддят сцзяндян сонра, йени дцнйа йаратмыш
Демиурглар кими гцрурла узаглашырлар. Онларын айрылыглары да эюрцшляри кими гейри ади
бир шякилдя олур – щяряси бир тяряфя цз тутур ки, бир даща щеч вахт эюрцшмясинляр.
Лакин "бир даща эюрцшмясинляр" ифадяси Венсаннын фикриндян кечян кими
байагкы ещтирасы йеня ойаныр вя о, гязябдян аз галыр ки, башыны дивара чырпсын.
Нящайят, бу кичиъик порнофилмин чохсайлы хяйали мяшгляриндян сонра Венсанн бир
гядяр ращатлашыр. "Гаскон кафеси"ни, она диггятля гулаг тутан достларыны тясяввцр
едир. Машунун цзц сарсаг бир тябяссцмдян парылдайыр, Гужер юз ерудусийасыны
нцмайиш етдирир.Сющбятин сонунда ися Венсанн достларына беля дейяъяк "Мяним язиз
достларым, мян сизин щамынызын явязиня дя сексля мяшьул олдум. Мян сизин
нцмайяндяниз, сяфирини, сексуал депутатыныз ролундайдым".
О, отагда вар-эял едяряк, усанмадан сон сюзц тякрар едир "сексуал депутат".
Ня эюзял тапынтыдыр. Щамы бу сюзя валещ олаъаг. Нящайят йол чантасыны чийниня
кечириб отагдан чыхыр.
46.

Вера отелин щесабыны юдямяйя эетди, мянся кичик чамоданымы эютцрцб
щяйятдяки машынымызын йанына дцшдцм. Носталэийа щисси иля ятрафы эюздян кечирдим.
Гясрин пиштаьы. Мящз бурада нязакятли яри мадам де Т. иля эянъ кавалери гаршылайыб.
Он-он ики саат сонра ися щямин бу гапыдан чыханда ися кавалер артыг тяк,
мцшайиятсиздир. Мадам де Т.-нин апортоментинин гапысы онун архасынъа чырпылан
кими о, маркизин эцлцшцнц ешидир, сонра мадам де Т.-дя бу эцлцшя гошулур. О, бир
анлыг дурухур: онлар няйя эцлцрляр? Йохса ону лаьа гойурлар? Кавалер онларын
сющбятини гапы архасындан динлямяйи шяниня сыьышдырмыр. Гятиййятля пиллякянляри дцшцб
щяйятя чыхыр. Лакин бу эцлцшляр узун мцддят онун гулаьындан эетмир. Бундан йаха
гуртармаг мцмкцн олмур.
"Щятта дейярдим ки, эцлцнъ бир ролдур, бу сахта мяшуг ролу". Маркизин бу
сюзляри онун цряйини тикан кими ъызыб даьыдыр. Сящяр бу аъы атмаъа сясляняндя кавалер
юзцнц чох сакит апармышды, цзцндя биръя язяля дя тярпянмямишди. Чцнки маркизин юзц
дя буйнузлардан хали дейилди. О, ямин иди ки, мадам де Т. маркизля ялагяляриня сон
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гоймаг ниййятиндядир. Демяли, бу эеъяки маъаранын давамы олаъаг. Йахуд, бу
хяйаняти иля мяшугуну ъязаландырмаг истяйиб. Бу щалда да кавалерля мадам де Т.нин йенидян эюрцшмяк ещтималы сахланылыр. Бяли, эянъ кавалер беля дцшцнцрдц. Лакин
мадам де Т.-нин вида сюзляриндян сонра эянъ кавалеря щяр шей айдын олду. бу эеъяки
маъяранын давамы мцмкцнсцздцр. «Щеч бир "сабащ" олмайаъаг».
О, гясрдян чыхыб сойуг сящяр тянщалыьы иля цзляшир. Фикирляшир ки, бу ещтираслы
эеъядян она йадиэар галан йалныз маркизин гапы архасындан ешидилян эцлцшцдцр.
Ялбяття ки, бу щадисядян бцтцн ъямиййят хябяр тутаъаг вя о, комик бир персонажа
чевриляъяк. Бу ъцр тялхякля щеч бир гадын йахнлыг етмяк истямяйяъяк. Санки юзцндян
щеч иъазя дя алмадан тялхяк папаьыны онун башына кечирибляр. Дахилиндян эялян бир
сяс ону бу вязиййятя гаршы гийама галхмаьа сювг едир. Лакин эянъ кавалер ону да
анлайыр ки, бу гийама щеч вахт ъясаряти чатмайаъаг.

47.

Венсанн гясрин арха гапысындан кечиб парка чыхыр. О, усанмадан
"щовузкянары сексуал оргийа" барядя уйдурдуьу щадисяни юз фикриндя тякрар едир,
садяъя, щеч бир деталы унутмамагдан ютяри йох, мящз Йулийайла баьлы хатиряляри
боьмаг цчцн. Анлайыр ки, йалныз уйдурулмуш щадися реал вя аьрылы кечмиши унутдура
биляр. Венсанн еля бу саат, бу дям тябиллярин вя шейпурларын мцшайияти алтында юз
уйдурдуьу маъараны данышмаг истяйир ки, Йулийаны итирмясиня сябяб олан сахта
севишмякля баьлы хатирялярин юлдцрцъц тясирини щечя ендирсин.
"Мян сизин сексуал депутатыныз идим" тякрар едир вя достларынын гящгящялярини
ешидир.
Понтевенля Мошу ъавабында дейирляр. "Биз бундан сонра сяни мящз бу ъцр
чаьыраъаьыг. Бизим сексуал депутатымыз".
Бу идейа Венсаннын цряйиня йатыр, о, эцлцмсцнцр. Щяйятин о бири башында
сахладыьы мотосикля тяряф эедяркян, гядим либас эеймиш эянъ бир кавалерля растлашыр.
Венсанн щейрятля эюзлярини бярялдир. Йухусуз эеъядян сонра еля бир щала дцшцб ки,
гаршысында бу ильымын пейда олмасыны щеч ъцр изащ едя билмир. Бялкя бу, телевизийада
ишляйян щямин гадынла ялагяси олан актйордур, щансы чякилишя эюряся тарихи костйум
эейиб. Бялкя еля дцнян ахшам бурада тарихи мювзуда няся бир верилиш чякибляр.
Лакин Венсанн гаршысына чыхан шяхсин эюзцндя юз ичиндякиндян дя артыг бир
щейрят, тяяъъцб эюрдц. Бу ъцр тябии щейряти йаратмаьа щеч бир актйор гадир дейил
48.
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Эянъ кавалер бу гярибя эейимли кишийя бахыр. Намялум шяхсин баш эейими онун
диггятини даща чох ъялб едир. Кавалер дцшцнцр "бу ъцр шлемляри ики-цч яср яввял
ъянэавярляр башларына гойуб мцщарибяйя эедярдиляр".
Лакин намялум шяхсин яъаиб эейимли шлеминдян даща гярибя эюрцнцр. Бу ъцр
енли, узун вя формасыз шалварлары йалныз касыб кяндлиляр эейя биляр, йахуд ращибляр.
Кавалер юзцнц чох йорьун щисс етдийиня эюря тяяъъцбдян аз галыр ки, щушуну
итирсин. Бялкя ону гара басыр, йахуд йуху эюрцр?
Намялум адам ися кавалерин ики аддымлыьында дайаныб, онун тяяъъцбцнц бир
гядяр дя артыран бир суал верир.
- Мяня бах, сян мяэяр он сяккизинъи ясрдянсян?
Курйоз вя абсурд суалдыр. Лакин суалын тону даща гярибядир. Кавалер
тяяъъцблянир. Бу ня интонасийадыр? Санки бу шяхс щансыса узаг краллыьын сакинидир вя
франсыз дилини йалныз китаблар васитясийля юйряниб.
Бу яъаиб тяляффцз кавалери инандырыр ки, щямсющбяти щягигятян дя башга
замандан эялиб.
- Бяли, мян он сяккизинъи ясрдяням. Бяс сиз?
- Мян? Ийирминъидян – сонра дягигляшдирир. -Ийирминъинин сон илляриндян. Бу
эеъя башынма чох гярибя щадисяляр эялиб.
Бу кялмя кавалери сарсыдыр.
- Еля мяним дя – ъаваб верир.
Кавалер буну дейян кими мадам де Т. онун хяйалында ъанланыр вя
миннятдарлыг щисси ону бцрцйцр. Аман Аллащ, неъя олуб ки, маркизин эцлцшцня бу
гядяр ящямиййят вериб. Мяэяр ютян эеъянин ясл мащиййяти индийядяк онун хяйалындан
чыхмайан мадам де Т.-нин мющтяшям эюзяллийи дейилми? Бяли, мящз бу эюзяллик ону
сярхош вязиййятдя сахлайыр, эюзцня кабуслар эюрцнцр, йуху иля эерчяклийи гарышдырыр.
Юзцнц зяманясиндян кянар щисс едир. шлемли адам ися еля щямин яъаиб интонасийа иля
йенидян тякрар едир.
- Бу эеъя мяним башыма чох гярибя щадисяляр эялиб.
Кавалер разылыгла башыны тярпядир. Санки демяк истяйир ки, "Щя, мяним достум,
мян сяни баша дцшцрям. Сяни мяндян башга щеч ким даща йахшы баша дцшя билмяз!"
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- Сян щягигятян дя, ийирминъи ясрдянсян?
- Ялбяття , сяня дейим ки, бу ясрдя чох яъаиб щадисяляр баш верир. Мяняви
азадлыг щюкм сцрцр. Сяня дейирям ки, бу эеъя шяхсян мяним башыма чох гярибя
щадисяляр эялиб.
- Еля мяним дя – тякрар едян кавалер эеъя маъярасыны санки данышмаг истяйир.
- Яъаиб, эюрцнмяз, гярибя щадисяляр -шлемли адам эюзлярини кавалеря зилляйиб,
йеня дя ейни сюзц дейир.
Кавалер юзцндя гяфилдян дящшятли бир йорьунлуг щисс едир. эюзлярини
овушдуранда, мадам де Т.-нин онун бармагларында гойдуьу ещтирасын ятрини
дуйур. Бу ятир онда нослалэийа дуйьулары ойадыр. Юз хяйаллары иля тякбятяк галмаг
цчцн тезликля Парися эедян каретада олмаг истяйир. Гядим костйумлу бу адам
Венсанна лап эянъ эюрцнцр. Еля бу сябябдян дя юзцндян бюйцклярин сюзцнц
динлямяйя борълудур. Венсанн башына гярибя щадисяляр эялдийини дейяндя,
щямсющбятинин цзцндя мараьа бянзяр бир шей щисс етди. Лакин тез бир заманда бу
мараг ловьа бир биэаняликля явяз олунду. Интим ачыгламалара эятириб чыхара биляъяк
достлуг атмосфери ян чоху бир дягигя чякди. Сонра ися рящмсизъясиня ярийиб эетди.
Венсанн ясябиликля щямсющбятинин костйумуну сцзцр. Ахы бу клон кимдир?
Кцмцш готазлы башмаглар, аь рянэли тарым калготка вя онун синясини юртян
аьласыьмаз сачаглар, кружевалар, зярбафталар.
О, кавалерин бойнуна доланмыш лентин бир уъуну ялиня эютцрцб диггятля эюздян
кечирир вя пародик бир кинайяйля эцлцр.
Бу жестин фамилйарлыьы онун щямсющбятини ъин атына миндирир. Сифяти гязябдян
яйилир. Саь ялини ясябиликля йеллядир. Венсанн ленти ялиндян бурахыб ики аддым эери
чякилир. Нифрят долу бахышыны щямсющбятиндян чякян эянъ кавалер цзцнц чевириб
каретайа тяряф аддымлайыр. Онун бу кобуд бахышы Венсанны йеня чашгынлыг думанына
бцрцйцр. Йеня юзцнц чох зяиф щисс етмяйя башлайыр. Гяфилдян баша дцшцр ки,
щовузкянары оргийа барядя уйдурдуьу щадисяни щеч кяся даныша билмяйяъяк. Йалан
данышмаьа, садяъя, эцъц чатмайаъаг. Эопа басмагчцн о, щяддиндян артыг
кядярлидир. Инди йалныз бир арзусу вар: бу корланмыш эеъяни тезликля йаддашындан
силмяк, позан эютцрцб бу йазыны позмаг, итирмяк, мящв етмяк вя мящз бу ан ону
гаршысы алынмаз бир сцрят ещтирасы бцрцйцр.
Гяти аддымларла мотосиклетиня тяряф эедир. Бяли, онун гялби бу ан бу сцрят
машынына севэийля долуб. Чцнки онун белиня галхыб сцряти артыран кими щяр шейи
унудаъаг.
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Вера машынын гапысыны ачыб мяним йанымда яйляшир.
- Бир ора бах – дейирям.
- Щара?
- О тяряфя. Бу ки, Венсанндыр. Танымадын?
- Щя, амма горхурам ки, педалы вар эцъцйля сыхмагла, гязябини сойутмаьа
чалышсын. Гязайа дцшмяся йахшыдыр.
- О да, сцрят хястясидир?
- Щямишя йох. Амма бу эцн дяли кими сцряъяк.
- Бу гяср тилсимляниб. Щамыйа йалныз бядбяхтлик эятирир. Сцр эедяк, йалварырам.
- Бир дягигя сябр ет, инди тярпянирик.
Мян аста аддымларла каретайа тяряф эедян кавалери бир дя диггятля эюздян
кечирмяк фикриндяйям ки, онун аддымларынын ритминдян бир даща щязз алым.
Каретайа йахынлашдыгъа щярякяти даща чох йавашыйыр. Мянъя бу тялясмязлик ясл
сяадятин тязащцрцдцр.
Мещтяр ону саламлайыр. Кавалер ися каретайа минмямишдян яввял юз
бармагларыны бир дя ийляйир, чюнцб сон дяфя гясря бахыр. Нящайят, ичяри кечиб бир
кцнъя сыхылыр. Асудяликля айагларыны иряли узадыр. Карета щярякятя эялир. Тезликля о,
мцрэцляйяъяк, сонра ойанаъаг вя бцтцн йолбойу эцн ишыьында ярийян эеъяйя даща чох
йахын олмаьа чалышыр.
Щеч бир сабащ олмайаъаг.
Щеч бир динляйиъи.
Хащиш едирям, язиз дост, хошбяхтлийини ялдян вермя. Мяня еля эялир ки, сянин
тялясмязлийиндян доьан бу хошбяхт олмаг баъарыьы бизим йеэаня цмидимиздир.
Карета думана эириб йох олур вя мян педалы басырам. Машын йериндян
тярпянир.

1999
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Milorad Paviç
Xəzər sözlüyü
Roman-leksion

(Kişi versiyası. İxtisarla)
Tərcümə edəni: İlqar Fəhmi

"Хязяр сюзлцйцнцн" йаранма тарихи

Бу сюзлцкдя тясвир олунан щадисяляр ерамызын 8-9 ясриндя баш вериб (Бялкя дя бир
нечя бу жцр щадися олуб) вя елми ядябиййатда "Хязяр полемикасы" адыйла таныныр. Азад вя
гцдрятли тайфа олан вя хцсуси дюйцшкянлийи иля сечилян хязярляр гызмар сцкутун тязйиги
алтында тарихин намялум дюврцндя Шяргдян пейда олуб, 7-10 ясрлярдя Хязяр дянизийля
Гара дяниз арасындакы дцзлярдя йашайыблар.
Хязярлярин тарих сящнясиндя юзлярини бцрузя вермяйи онларын 627-жи илдя Бизанс
императору Щераклит иля иттифаг баьлайыб Ярябляря гаршы вурушмасы иля башлады. Бунунла беля
хязярляри инди щансы халгын ичиндя вя щансы ад алтында тапмаьымыза йардым едяжяк излярин
щамысы итдийиня эюря онларын мяншяйи дя гаранлыг галыр. Щал-щазырда онлардан йалныз Дунай
сащилиндя бир гябиристанлыг (щалбуки бу гябирлярин мящз хязярляря мянсуб олдуьу да щяля
там дягиг мцяййян олунмайыб) щабеля тутажаьына гызыл вя эцмцш сиккяляр гайнаг
олунмуш бир баьлама ачар галыб - Даубманусун фикринжя бу сиккяляр Хязярлярин
истещсалыдыр. Хязяр дювлятинин тарих сящнясиндян эетмяйи бящс едяжяйимиз щадисялярдянйяни онларын юз илкин, намялум инанжларыны тярк едиб щям о вахт, щям дя инди мялум олан
цч бюйцк диндян-йящуди, христиан вя мцсялман динляриндян бириня цз тутмасындан сонракы
дювря тясадцф едир. Щесаб олунур ки, мящз юз илкин инанжларыны тярк едяндян сонра
мющтяшям Хязяр чарлыьы даьылыб. 10-жу ясрдя йашамыш рус сяркядяси Свйатослав юз атындан
дцшмядян гыса вахт ярзиндя Хязяр чарлыьыны алма кими йейиб гуртарды. Хязярлярин Волга
чайынын мяншяйиндя йерляшян пайтахтыны руслар 943-жц илдя 8 эежяйя даьытдылар, 965-жи
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илдян 970-жи иля гядяр бцтцн Хязяр дювлятинин ахырына чыхдылар. Шащидляр йазыр ки,
хязярлярин евляри даьыдыландан сонра щяля узун мцддят бу евлярин кюлэяляри йох
олмурмуш. Бу кюлэяляр кцляйя вя Волга суларына синя эяряряк юз мювжудлуьуну давам
етдирирмиш.
Хязяр мядяниййятинин мадди изляри чох аз галыб. Ижтимаи вя шяхси характерли щеч бир
мятн, Щалявинин дедийи хязяр китабларындан щеч бир нцсхя дя дюврцмцзя эялиб чатмайыб.
Щятта онларын дили щагда да щеч бир мялумат йохдур, щярчянд Кирилл гейд едир ки, онлар юз
илкин инанжларына бийят етдикляри вахтлар хязяр дилиндя дуа едирдиляр. Археолоъи газынтылар
заманы да хязярляря аид щеч бир тапынты гейдя алынмайыб. Дювлятляри даьыландан сонра
хязярлярин ады тарих хроникаларында йалныз бир нечя дяфя чякилир. 10-жу ясрдя мажар
тайфаларындан биринин башчысы хязярляря юз торпагларында мяскунлашмаьы тяклиф едиб. 1117жи илдя намялум хязярляр Кийевдя, кнйаз Владимир Монамахын щцзурунда олублар.
1309-жу илдя Пресбургда католикляря хязярлярля никаща дахил олмаьы гадаьан едян ганун
гябул олунуб вя 1346-жы илдя Рома папасы тяряфиндян тясдиг олунуб. Бунлардан башга
даща щеч йердя хязярлярин ады чякилмир.

***

Хязярлярин юз илкин инанжларыны тярк елямяси ися бу жцр баш вериб. Гядим
хроникаларда гейд олунур ки, бир дяфя хязяр Хаганы гярибя йуху эюрцр вя бу йухуну
йозмаьа мцхтялиф юлкялярдян цч философ чаьырыр.
Мясяля щям дя она эюря ящямиййятли иди ки, Хаганын гярарына эюря щансы философ
йухуну даща дцзэцн йозса, о, юз халгыйла бирэя щямин философун динини гябул едяжякди.
Бязи мянбяляр гейд едир ки, Хаган бу гярары гябул едян кими онун башындакы бцтцн
тцкляр бир анда юлдц вя о бунун сябябини анлады, амма артыг эерийя йол йох иди. Беляликля,
Хаган юз йай игамятэащында йящуди, христиан вя мцсялман миссионерляри - раввин, ращиб
вя дярвишля эюрцшдц…
Бу щикмят сащибляринин цч диня ясасланан нязяр нюгтяси, мцбащисяляри "Хязяр
полемикасы"на бюйцк мараг доьуруб, бу щадисянин нятижяляри, ящямиййяти, полемиканын
галиб вя мяьлублары щаггында мцхтялиф зиддиййятли фикирлярин йаранмасына сябяб олду.
Ясрляр бойу бу щадисяйя ислам, йящуди вя христиан дцнйасында мцхтялиф сайсыз
дискусийалар щяср олунуб вя индийядяк давам едир, щярчянд ки, хязярляр чохдан итиб
эедибляр. 17-жи ясрдя эюзлянилмядян хязярляря мараг артыр вя хязярляр щаггында
топланмыш материаллар системляшдирилиб 1691-жи илдя Пруссийада чап олунур. Щансыса бир
полйак нашири Ионес Даубманус, йахуд онун ейни адлы щансыса хяляфи гулагларына ляляк
тахан, додагларына мцряккяб сцртянлярин ясрляр бойу топлайыб-итирдикляри материаллары йыьыб
системляшдиряряк бу кцллиййаты йеэаня мцмкцн олан формайа салды. Беляликля, хязярляря
аид олан тарихи материаллар сюзлцк щалына салыныб, "Лехикон Жоспи" ады алтында чап олунду…
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Сюзлцкдян истифадя гайдалары

Мцяййян дяйишиликляря бахмайараг, бу китаб юз илкин нясиринин-йяни Даубманус
няшринин бир чох мязиййятлирини сахламышдыр. Бу ачыг китабдыр, ня вахт баьланса, ардыны
йазмаг олар. Бу китабын кечмишдя вя щал-щазырда юз лексикографлары олдуьу кими,
эяляжякдя дя мцяййян шяхсляр пейда ола биляр ки, онун цзцнц кючцрцб ялавяляр едяряк,
ардыны йазсынлар. Бир сюзля, охужу бу китабдан юз истядийи кими истифадя едя биляр. Бязиляри
башга лцьятлярдяки кими бурда да ону марагландыран щансыса сюзц ахтаражаг, бязиляри ися
"Хязяр полемикасы" иля баьлы щадисяляр, шяхсляр, яшйалар щаггында даща ятрафлы мялумат
алмаг цчцн бу лцьяти ади китаб кими бир отурума башдан айаьа охуйажаг. Охужу бу китабы
истяр саьдан сола, истяр солдан саьа вярягляйя биляр, нежя ки Пруссийада чап олунмуш илкин
варианты (Гырмызы вя Йашыл китаблары) - охужу юз цряйи истядийи гайдада охуйа билир.
Мясялян, китабы ачанда гаршына щансы сящифя чыхарса, еля ордан да башламаг олар.
Бу инструксийалар охужуну бездирмясин. Охужу ращатлыгла бцтцн бу гайдалары кянара
гойуб бу китабы хюряк йедийи кими сярбяст шякилдя охуйа биляр. Йяни саь эюзцндян
чянэял, сол эюзцндян бычаг кими истифадя едиб, сцмцкляри дя архайа туллайа биляр. Дцздцр,
беля дя ола биляр ки, охужу бу китабдакы сюзлярин ичиндя азыб-итсин. Нежя ки, бир вахтлар бу
сюзлцйцн мцяллифляриндян бири - Мясуди юзэя йухуларында долашыб йолу итирмиш, эери гайыда
билмямишдир. Яэяр беля бир щадися баш верярся, охужу сящифянин ортасындан истянилян
истигамятя цз тутуб юзцйчцн йол ачмалыдыр.
Бундан ялавя, бу китабы там охумаг щеч дя важиб дейил. Башга сюзлцклярдя олдуьу
кими, бу китабын да мцяййян щиссясини охуйуб - кифайятлянмяк мцмкцндцр. Ким ня
гядяр чох ахтарса, о гядяр дя чох тапажаг. Хошбяхт арашдырыжы китабдакы адлар арасындакы
бцтцн ялагяляри изляйя биляжяк. Галанлары ися галанлар цчцндцр.

"ГЫРМЫЗЫ КИТАБ"ДАН

Хязяр мясялясиня даир христиан мянбяляри

Атех - Хязяр шащзадяси. Хязярлярин хач суйуна чякилмясиня даир полемикада
иштиракы щялледижи олуб. Онун ады хязярлярин дюрд рущани щалынын рямзи кими изащ олунур.
Эежяляр о, щяр эюз гапаьында атларын йарышдан габаг эюз гапагларына йазылан щярфлярдян
эяздирирмиш. Бу щярфляр ону охуйан адамы о дягигя юлдцрдцйцня эюря гадаьан олунмуш
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эизли хязяр ялифбасынын щярфляри иди. Щярфляри щяр ахшам кор катибляр йазырмыш вя щяр эцн
сящяр шащзадя ял-цзцнц йуйанда гуллугчу гызлар эюзлярини йумуб силирмиш. Бу йолла да о
йухуда икян, йяни хязярлярин фикринжя инсанын ян зяиф вахтында юзцнц эизли дцшмянлярин
суи-гясдляриндян горумуш олурду. Атех чох эюзял вя иманлы иди. Щярфляр дя она чох йахшы
йарашырды. Столунун цстцндя ися щямишя йедди нюв дуз оларды. Щяр дяфя балыг тикясини ялиня
эютцрмямишдян габаг бармаьыны бцтцн нюв дузлара батырарды. О, бу жцр ибадят едирмиш.
Дейирляр ки, онун дуз нювляринин сайы гядяр, йяни йедди жцр чющряси вармыш вя о, щяр
сящяр чющрясини тязяляйярмиш. Бязиляри ися дейир ки, Атех щеч дя эюзял дейилди, садяжя,
олараг эцзэц гаршысында юз чющрясиня еля ифадя верир, жизэилярини еля идаря едирди ки, онун
эюзял олмасы тяяссцраты йаранырды. Бу сцни эюзяллийи йаратмаг о гядяр гцввя вя эярэинлик
тяляб едирди ки. шащзадя тяк галыб юз щиссляринин жиловуну бурахан кими онун эюзяллийи дуз
кими даьылырды.
Шащзадя Атех щаггында о да мялумдур ки, о, щеч вахт юля билмирмиш. Бунунла
беля, хырда дяликлярля бязядилмиш бир бычаьын цзяриндя онун юлцмц барядя бир йазы тапылыб.
Бу йеэаня вя там сящищ олмайан рявайяти Даубманус шащзадя Атехин юлцмцнцн сцбуту
кими йох, онун цмумиййятля, юля билмяси барядя дцшцнжяляр кими тягдим едиб. Шярабдан
сачлар аьармадыьы кими, бу рявайятин дя щеч кимя бир зийаны олмайажаг. Рявайят ися беля
адланыр.
Сцрятли вя лянэ эцзэц
Бир дяфя йазда шащзадя Атех деди: "Мян юз дцшцнжяляримя либасларыма юйряшян
кими юйряшмишям. Белдян щамысы ейни юлчцдядир вя мян онлары артыг щяр тинбашы эюрцрям.
Ян писи одур ки, онларын ужбатындан артыг щеч тинляр дя эюрцнмцр"
Шащзадяни яйляндирмяк цчцн гуллугчулар она ики эцзэц эятирирдиляр. Бунлар башга
хязяр эцзэцляриндян щеч ня иля фярглянмирдиляр.
Бу эцзэцляр ири дуз парчаларындан дцзялдилмишди. Бири сцрятли, о бири ися лянэ эцзэц
иди. Сцрятли эцзэц дцнйаны санки эяляжякдян борж алмыш кими эюстярирдися, явязиндя лянэ
эцзэц онун боржуну гайтарырды. Йяни икинжи эцзэц биринжинин тялясдийи гядяр лянэийирди.
Эцзэцляри шащзадянин гаршысына гойанда о, щяля йатагда иди вя эюз гапагларындакы
юлцм сачан щярфляри щяля йудуздурмамышды. Эцзэцдя о, юзцнц эюзцбаьлы вязиййятдя
эюрдц вя еля о ан да юлдц. Шащзадя юз эюз гапагларында йазылмыш юлцмсачан щярфляри илк
дяфя охуйан кими ики эюз гырпымында йох олду. Чцнки эцзэцляр онун юлцмдян габаг вя
юлцмдян сонра эюзцнц йуммаьыны якс етдирмишди. Ону ейни вахтда щям кечмишдян, щям
дя эяляжякдян олан щярфляр юлдцрмцшдц.
Бранкович Аврам (1651-1689). Бу китабы йазанлардан бири. Дипломат.
Енсиклопедист. Чох ерудисийалы бир шяхс кими таныныб. Ядирнядя Османлы дювлятинин
хидмятиндя. олуб, Австрийа-Тцркийя мцщарибяляриндя сяркярдя кими иштирак едиб.
Бранковичин портретиндя гярибя бир сяксякя щисс олунур. Еля бил ки, бу сяксякя онун
гялбиня атылан даш кими еля щей ашаьы дцшцр вя йалныз эежяляр дашла бирэя гялби дя
дцшяндя щяр шей сона чатырды. Сонралар бу йуху онун бцтцн щяйатына щаким кясилир вя о,
йухуда эерчяк щяйатындан ики дяфя жаван олурду. Онун йухуларындан бирйоллуг, ябяди
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олараг яввял гушлар, сонра гардашлары, сонраса видалашыб атасы вя анасы итди. Бунун ардынжа
ятрафында вя йаддашында олан бцтцн инсанлар вя шящярляр бирдяфялик йох олду. Нящайят,
тамамиля йадлашмыш дцнйадан юзц дя итди. Еля бил ки, о, эежя йары гяфилдян тамам башга
адама чеврилмишди. Вя бу адамын эцзэцдя бир анлыг эюрцнян сифяти ону еля горхутмушду
ки, санки юз анасыны, бажысыны саггал басмыш вязиййятдя эюрмцшдц. Щям дя гырмызы
эюзляри, шцшя дырнаглары вя бир тяряфи аь олан быьлары Бранковичи даща чох
ващимяляндирмишди.
Бу йухуларда Бранкович ятрафдакыларла худащафизляшяндя ян чох мярщум бажысыны
эюрцрдц. Амма щяр дяфя бажысынын она чох таныш олан сифятиндя щансыса жизэилярин итдийини,
явязиндя тамам йени жизэилярин ямяля эялдийини сезирди. Еля бил щансыса намялум шяхс
онун бажысына юз сясини, сачларынын рянэини, дишлярини, бир сюзля щяр шейини вермишди. Йалныз
щяр дяфя Бранковичи даща ещтирасла гужаглайан ялляри бажысынын иди. Йердя галан ися артыг
башгасынынкы дейилди. Бир эежя (эежя о гядяр зяриф иди ки, бир няфяр чяршянбя ахшамында,
бир няфяр ися чяршянбя эцнцндя дайансайды ращатжа ял узадыб бир бирийля саламлаша
билярдиляр) бажысы там дяйишилмиш щалда онун йанына эялди. О гядяр эюзялляшмишди ки,
ятрафда щяр шей донуб галды. Бажысы щярясиндя ики баш бармаг олан яллярийля ону
гужаглады. Бранкович ися аз галмышды ки, бу йухудан гачсын. Амма биртящяр юзцнц
сахлайыб бажысынын дюшляриндян бирини шафталы кими гопарды. Бундан сонра о, аьаждан мейвя
дярирмиш кими щяр ютян эцнцнц бажысындан сойундурурду, о ися Бранковичя щяр дяфя йени
вя яввялкиндян дадлы мейвяляр бяхш едирди. Беляжя о, юз бажысыйла эцнляр бойу мцхтялиф
йухуларда башгаларынын бир эежялик кянизлярля йатдыьы кими йашайырды. Амма Бранкович
бажысынын гойнунда оларкян щеч вахт мцяййян едя билмирди ки, бу эюзялликдя жцт
башбармаьы олан яллярин щансы бири ону сыьаллайыр. Чцнки бу ялляр щеч ня иля бир-бириндян
фярглянмирди. Йухулардакы бу мящяббят ону тцкядирди вя о, щяр дяфя йатаьында йухудан
айыланда юзцнц лимон кими суйу сыхылмыш вязиййятдя щисс едирди.
Онда бажысы онун йанына эялиб деди:
- Ким цряк аьрысыйла лянятляйирся, ону мцтляг ешидяжякляр. Бялкя дя биз щансыса
башга щяйатда бир дя эюрцшдцк.
Бранкович билмяди ки, бажысы бу сюзляри она дейир, йохса йухуда икян чеврилдийи
гырмызы эюзлц, шцшя дырнаглы вя йарымбыьлы охшарына. Чцнки о, артыг чохдан бяри йухуда
юзцнц Абрам Бранкович йох, тамам башга адам щисс едирди. Эерчяк щяйатындан фяргли
олараг йухуларда артыг узун мцддят иди ки, ахсамырды. Ахшамлар Бранковичя еля эялирди ки,
киминся йорьунлуйу ону йатмаьа гоймур, эцндцзляр ися киминся эцмращлыьындан ону
йуху басырды. Щарадаса киминся эюзляри ачылан анда онун эюз гапаглары аьырлашырды.
Бранковичи бу намялум кимся иля ган вя эцж дамарлары бирляшдирирди вя бу эцж нювбя иля
бириндян о бириня еля ахырды ки, санки гыжгырмамагчцн шярабы дайанмадан бир гядящдян
башга гядящя тюкцрляр. Биринин жаны эежя ня гядяр динжялиб эцж, гцввя йыьырдыса, о биринин
жаныны бир о гядяр гцввя тярк едир, йерини йорэунлуьа вя щалсызлыьа верирди. Ян горхулусу
ися о бири кимсянин гяфил ойанышынын тясирийля кцчядя, йахуд башга намцнасиб йердя
йухуйа эетмяси иди.
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"Мяня еля эялир ки, жянаб Бранковичин бу икиляшмяси билаваситя онун вя бизим садиг кюмякчиляринин иллярдян бяри мяшьул олдуьумуз мясяля иля ялагядардыр. Сющбят
"Хязяр сюзлцйц" адланан бир ялифбадан эедир. Бу "Сюзлцк" цзяриндя о щансыса намялум
мягсядляря эюря йорулмадан чалышыр. Бранкович цчцн Тсарграда Заранд вилайятиндян вя
Вйанадан китабларла йцклянмиш сяккиз дявя, бунун ардынжа дайанмадан йениляри эялирди.
Нящайят, иш о дяряжяйя чатды ки, о, юзцйля дцнйа арасында гядим китаблар вя кющня
ялйазмалардан ибарят чяпяр чякмиш олду. Шяхсян мян рянэляр вя мцряккябляря о гядяр
юйряшмишям ки, рцтубятли эежялярдя юз йатаьымда узанмыш щалда отагда, тавана гядяр
галагланмыш китабларын ачылмамыш сящифялярини щяр бир щярфин ийини дуйараг охуйа билирям.
Устад Аврам Бранкович ися сойугда биржя кюйнякдя отуруб титряйя-титряйя охумаьы севир
вя охудугларынын ичиндян йалныз йадда сахламаьа лайиг оланлар онун диггятини жялб едир
ки, бу йерляри о, щямишя нишанлайыр. Онун китабханасына мяхсус каталог мцхтялиф
мювзулара щяср олунмуш минлярля ялйазма вярягляри ящатя едирди. Бурда щяр мювзуйа аид
йазылар варды. - Гядим славйан дуаларындакы ащларын вя нидаларын изащындан тутмуш чай вя
дуз нювляринин сийащысына гядяр. Устад щятта мцхтялиф иргляря мянсуб юлмцш вя саламат
инсанларын саггал, быь тцкляриндян нцмуняляр дя топламышды ки, онлары бош шяраб
шцшяляринин цстцня йапышдырыб бир нюв тцк музейи тяшкил етсин. Юз тцкляри бу музейдя
тямсил олунмамышды, амма о, ямр елямишди ки, бунлардан узун сап дцзялдиб дюшлцйцнцн
цстцня онун бир эюзлц гарталдан вя "щяр жянаб юз юлцмцнц севир" сюзляриндян ибарят
эербини тиксинляр.
Бранкович юз китаблары вя ялйазмалары иля щяр эежя мяшьул олса да ясас диггяти
чохдан итиб эетмиш тайфа олан хязярлярин сцгутуна щяср едилмиш китабын - даща доьрусу,
сюзлцйцн тяртиб олунмасына йюнялмишди. Хязярляр Гара дяниз сащилляриндя йашайыр вя юз
юлцлярини гайыгларда дяфн едирмишляр. Ады чякилян сюзлцк хязярлярин христиан динини гябул
етмясиндя билаваситя иштирак едян вя сонралар бу щадися барясиндя арашдырмалар апаран
шяхслярин биографийаларындан ибарят бир каталог олмалыйды. "Хязяр сюзлцйцнцн" тяртиб
едилмяси чох мяхфи сурятдя щяйата кечирилир, ялйазмалара Бранковичдян башга йалныз биз мян вя о бири катиб-теоктист Николски йахынлаша биляр. Бу мяхфилик йягин онунла баьлыдыр
ки, Бранкович бу щадисялярля баьлы мцхтялиф тяригятлярин - щям йящуди, щям христиан, щям
дя ислам тяригятляринин фяалиййятини арашдырыр. О, эцман едир ки, хязярляр вя онларын йени
дин гябул етмяси барядя христиан мянбяляриндян ялавя йящуди вя мцсялман мянбяляри дя
мювжуддур. Амма еля бил ня ися бир сябяб бцтцн бунлардан мялуматы олан инсанлара
билэилярини бир йеря топлайыб арашдырылан щадисялярин мащиййятини даща ятрафлы юйрянмяйя
мане олур.
- Анлайа билмирям - щярдян дейинирди - Бялкя мян фикирлярими щярякятдян чох тез
сахлайырам. Онунчцн дя онлар мяним ичимдя там йетишя билмяйиб йалныз гуршаьа гядяр
байыра чыхыр.
Устад Аврамын бу защирян ящямиййятсиз эюрцнян ишя бу жцр мараьы мянжя
тяяжжцблц дейил. Ону бу ишя вадар едян сырф егоист ниййятляридир. Бу йолла о мящбусу
олдуьу йухулардан гуртулмаг, истяйир. Йухуларындакы о бири кимся дя хязяр мясялясийля
марагланыр вя устад буну биздян йахшы билир. Онун цчцн йухуларын мящбясиндян
гуртулмаг щямин намялум кимсяни тапмагла мцмкцн ола биляр ки, бунун йеэаня йолу
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хязяр сянядляриндян кечир. Бу сянядляр ону мягсядиня доьру апаран йеэаня издир. Мяня
еля эялир ки, о бири намялум кимся дя мящз бу жцр дцшцнцр. Бу сябябдян дя онларын
эюрцшц гачылмаздыр. Беляликля, устадын сон заманлар юз хянжяройнатма мцяллимийля даща
жидд жящдля мяшг елямяси тяяжжцблц дейил…"
Катиб Никон Севастин Аврам Бранкович щаггында йаздыьы мялуматлар бу жцр
тамаланыр. Юз аьасынын сон эцнляри щаггында ися Никон Севаст щеч бир мялумат веря
билмяйиб, чцнки аьасы о бири катибийля бирэя чяршянбялярин бириндя Валахийа думанларынын
ичиндя юлдцрцлмцшдц. Бу щадися барядя ися Бранковичин башга бир досту- йухарыда ады
чякилян хянжяройнатма мцяллими Аверкий Скиланын мцяййян мялуматлары галыб. Бу
мялуматлары охуйанда адама еля эялир ки, мцяллиф хянжяринин ужуну йердяки мцряккяб
габына батырыб, ясэяр чякмясийля тутдуьу каэызын цстцня йазыб. Мялумат белядир:
"Тсарграддан эедяжяйимиз эцнцн ахшамы устад Аврам бизим щамымызы цч дянизя
пянжяряси ачылан бир отагда топламышды. Кцляк ясирди - Гара дяниздян йашыл, Еэей
дянизиндян шяффаф мави, Ионик дянизиндян ися гуру вя ажы кцляк эялирди. Биз ичяри дахил
оланда аьамыз дявя йящяринин йанында дуруб няся охуйурду. Дейясян йаьыш йаьажагды,
щяйасыз анадолу милчякляри щямишя йаьышдан габаг олдуьу кими, адамы дишляйирдиляр вя о,
юз гамчысыйла бу милчякляри говурду. Щям дя о, щяр дяфя гамчыны чырпанда ужу мящз
милчяйин дишлядийи йеря дяйирди.
Биз дюрдцмцз дя отурдуг. Мян, онун ики катибы вя сяфяр лявазиматыны артыг йашыл
кисяйя йыьмыш хидмятчи Мясуди. Аврам Бранкович бизим щамымыза боржлу олдуьу
мяважиби вериб деди ки, ким истяся Тсарградда гала биляр. О бириляр ися онунла бирэя
Дунайа - австрийалыларла дюйцшмяйя эедяжяк.
Гяфилдян Мясуди иля Никон Севаст арасында бу вахта гядяр жидди жящдля
эизлядилмиш нифрят шимшяйи парлады. Мясуди цзцнц Аврам Бранковичя тутуб деди:
- Мяним аьам, айрылмамышдан габаг мян бцтцн щядиййяляря эюря сянин
хяжалятиндян чыхмаг истяйирям. Мян инди сяня севиндирижи бир сирр ачажаьам, чцнки сян
бу сирри чохдан билмяк истяйирдин. Узун мцддят сянин йухуларына эирян адамын ады
Самуел Кеондур.
- Йаландыр-гяфилдян Севаст Никон баьырды. Мясудинин йашыл кисясини эютцрцб йанан
ожаьа атды. Мясуди эюзлянилмяз сакитликля устад Аврама тяряф дюндц, Севаст Никону
эюстяриб деди:
- Она диггятля бах, мяним аьам, онун бурнунун йалныз бир дешийи вар, ифразаты ися
гуйруьунун ужундан тюкцлцр. Ейнян Сатана кими.
Аврам Бранкович дырнагларыйла фяняри сахламыш тутугушуну эютцрцб дюшямяйя
тутду. Фянярин ишыьында биз щамымыз эюрдцк ки, Никон Севастын бурнунда, шяр гцввялярдя
олдуьу кими йалныз бир гара дялик вар, щеч бир аракясмя йохдур. Устад Аврам она деди: Демяли сян дя онлардан - щеч вахт айаггабыларыны дяйишмяйянлярдянсян?
- Бяли, мяним аьам. Амма мян айы хястялийиня тутулмушлардан дейилям. Бяли,
бойнума алырам ки мян Сатанайам. - О, тяряддцдсцз етираф етди.- Амма билдирмяк
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истяйирям ки, мян христиан дцнйасынын жящянняминя мяхсусам. Башымызын цстц Иегова,
Аллащ вя Танры-ата арасында бюлцндцйц кими йералты гаранлыг дцнйа да Асмодей, Сатана
вя Иблисин арасында бюлцнцб. Тясадцф еля эятириб ки, мян тцрк империйасынын яразисиндя ифша
олунмушам, амма бу Мясудийя вя ислам дцнйасынын башга нцмайяндяляриня мяни
мцщакимя етмяк щцгугу вермир. Бунун цчцн христиан килсясисинин иштиракы лазымдыр, йалныз
онларын щюкмц щцгуги жящятдян мягбул сайылар. Якс тягдирдя йящуди вя христиан
щакимляри дя ялляриня кечян мцсялман жящяннями нцмайяндялярини мцщакимя едя
билярляр. Гой бизим Мясуди бу мясяля ятрафында йахшы-йахшы фикирляшсин.
Устад Аврам она беля жаваб верди:
- Мяним атам - мярщум Ионикий Бранкович сянин кимилярля чох растлашыб. Бизим
Валахийадакы щяр евимиздя шяхси дамдабажалар, хортданлар, жинбалалар вар иди ки, биз
щямишя онларла бир йердя шам йемяйи йейир, онларын цстцня мцщафизячи рущлары эюндярир,
пянжярянин бармаглыьындакы дешикляри саймаьа мяжбур едир, щярдян дя щяйятин кцнжбужаьында онларын гопуб дцшмцш гуйругларыны тапырдыг. Бир ахшам Жуладакы
маликанямиздя атам айагйолуна эиряндя дешийин цстцндя саллаьы отурмуш гар адамы эюрдц
вя фянярля ону вуруб юлдцрдц. Сонра да шам йемяйи цчцн евя эялди. Анам ахшама габан
ятийля кялям шорбасы биширмишди. Атам шорбайа еля бир-ики гашыг вурмушду ки, бирдян башы
шыппылтыйла шорба нимчясиня дцшдц. Нимчядян она бахан яксийля юпцшцб шорбанын ичиндя
боьулду. Биз бир шей анлайана гядяр о, артыг юлмцшдц. Атамы дяфн едяндян сонра онун
чякмялярини Муреш чайына атдыг ки, вампиря чеврилмясин. Яэяр сян доьрудан да
Сатанасанса де эюрцм, атамын юлцмцнц нежя изащ едя билярсян?
- Сиз буну мянсиз дя биляжяксиниз - Севаст жаваб верди.- Амма мян сизя башга
шей дейяжяйям. Атаныз юлян заман онун гулагларында сяслянян сюзляри билирям: "Биз аз
шяраб верин, яллярими йумаьа". Даща бир нечя кялмя демяк истяйирям ки, мяним щяр шейи
уйдурдуьуму дцшцнмяйясиниз. Сиз нечя иллярди ки, хязяр мясялясийля мяшьулсунуз, еля
ися эялин мян дя сизин арашдырмаларыныза мцяййян ялавяляр едим.
Антик гаранлыг дцнйанын цч чайы - Ахеронт, Пирифлегетон вя Котсит - инди ислам,
христиан вя йящуди Ахирятиня мянсубдур. Хязяр юлкясинин яразиси бу цч жящяннямин
сярщяди цстцндя йерляшир. Щяр цч жящянням щаггында сизин тясяввцрляриниз йанлышдыр,
чцнки бунун цчцн тяжрцбяниз йохдур. Мясялян, йящудилярин жящянняминдя щеч дя
дцшцндцйцнцз кими йящудиляр йанмыр, ора йалныз мцсялман вя христианлар дцшцр. Ейни
заманда христиан жящянняминдя дя христианлары дейил йалныз йящудиляр вя мцсялманлар
язиййят чякир. Мцсялман жящянняминдя дя ися тцрклярдян, яряблярдян ясяр-яламят беля
йохдур.
Мяслящят эюрцрям ки, мяним сюзлярими чох жидди хябярдарлыг кими гябул едясиниз,
мяним аьам, ян дярин бир щикмят кими. Бурда - бу дцнйада цч динин-исламын, йящудилийин
вя христианлыьын кясишяжяйи щеч бир ишля мяшьул олмайын. Йохса щяр цч динин жящяннями
сизин йолунузу эюзляйяжяк. Бир-бириня нифрят едянлярин бу дцнйада щеч вахт проблеми
олмур. Онлар щямишя бир-бириня бянзяйир. Дцшмянляр ейни жцрдцр, йахуд йаваш-йаваш
ейниляшир, якс щалда онлар дцшмян гала билмяздиляр. Ян тящлцкялиляр щягигятян бирбириндян сечилянлярдир. Онлар щямишя бир-бирини анламаьа чалышыр, чцнки араларындакы фярг
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онлара мане олмур. Мящз бунлар щамыдан горхулудурлар. Биздян фярглянмядиклярини
сакитжя гябул едянлярля бизим щагг-щесабымыз сонра олажаг. Биз щятта юз дцшмянляримизля
гцввяляримизи бирляшдириб цч тяряфдян онларын цстцня щцжума кечяжяйик.
Бу йердя устад Аврам деди ки, она щеч ня айдын олмады вя сорушду:
- Бяс няйя эюря щяля индийя гядяр ня сян, ня дя сяндян даща бюйцк вя
тяжрцбялилярин дедийини етмямисиниз.
- Биз щяля ки эюзляйирик, мяним аьам, щяр шейин юз вахты вар. Бир дя ки биз
шейтанлар йалныз сиз инсанлар юз аддымынызы атдыгдан сонра щярякят едя билярик. Бизим щяр
аддымымыз сизин изляринизин цстцня гойулмалыдыр. Биз щямишя сиздян бир аддым эери галырыг.
Биз щямишя сиздян сонра нащар едирик вя сизин кими эяляжяйи дя эюря билмирик. Демяли,
яввялжя сиз, сонра биз. Ону да дейим ки, мяним аьам, сиз щяля еля бир аддым
атмамысыныз ки, она эюря сизи тягиб едяк. Яэяр беля бир иш олса, биз сяни, йахуд сянин
хяляфлярини йерин дешийиндя дя олса тапыб чыхаражаьыг. Амма щяля ки, щяр шей
гайдасындадыр. Чцнки сян йухуларындакы гырмызы эюзлц, шцшя дырнаглы охшарынла щеч вахт
эюрцшя билмяйяжяксян, щятта о бура-Тсарграда эялся беля. Сян йухуда ону, о ися сяни
эюрцр. О, юз йухуларында сизин, сизся йухуда онун эерчяклийини йарадырсыныз. Бу сябябдян
дя сиз щеч вахт бир-биринин эюзцнцн ичиня баха билмяйяжяксиниз. Инанын мяня, бурда
отуруб сюзлцйц тяртиб етмяк тцрклярля австрийалыларын дюйцшдцйц Дунайа эетмякдян гат-гат
асандыр.
- О ки галды о бири мясяляйя - Севаст сюзцнц тамамлады- Сиз йягин ки, мяни
христиан рущани идаряляринин ялиня веря билярсиниз ки, онлар мяни жадуэар вя йахуд шяр
гцввялярин нюкяри кими жязаландырсынлар. Амма бундан яввял ижазя верин сизя йалныз
биржя салла мцражият едим. Сиз яминсиниз ки, сизин христиан килсяси 300 илдян сонра да ейнян
индики кими мювжуд олуб, мцщакимя елямяк щцгугуна малик олажаг?
- Ялбяття яминям-устад Аврам гятиййятля жаваб верди.
- Онда сцбут един. Дцз 293 илдян сонра илин еля бу фяслиндя, бурда Тсарградда
сящяр йемяйи архасында мян сизинля эюрцшяжяйям. Онда да сиз мяни индики кими
мцщакимя етмяйя жящд эюстяряжяксиниз.
Устад Аврам эцлцмсцняряк разылыг верди вя гамчысынын ужуйла даща бир милчяк
юлдцрдц.
Сящяр тездян биз йола чыхдыг-эямийля Гара дянизи кечиб Дунайын мянсябиня
чатдыг, ордан да чайла цзц йухары галхдыг. Бешинжи эцн Кладова йахынлыьындв бизим
гаршымыза Трансилванийадан олан атлы дястя чыхды.
Сящяр ачыланда эежя дюйцшцндян йорулмуш Аврам Бранкович юз чадырынын
габаьында йухуйа эетди. Мясуди иля Никон Севаст ися ашыг-ашыг ойнамаьа отурдулар.
Никон артыг цч эцн иди ки, фасилясиз удузурду, Мясуди ися ойуну сахламырды. Йягин ки,
онларын- йатмыш Бранковичин вя ики кюмякчинин эцлля вя мярми йаьышы алтында, бу жцр ачыг
йердя отурмаьынын чох жидди сябяби вар иди. Мян ися беля йердя дурмаьыма щеч бир сябяб
эюрмядийимдян тящлцкясиз йердя эизляндим. Мялум олду ки, мян лап вахтында бу гярары
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гябул етмишям. Чцнки мян эизлянян кими бизимкилярин чадыр гуруб отурдуьу ачыглыьа
тцрклярин дястяси дахил олуб щамыны гылынждан кечирмяйя башлады. Бунларын ардыйжа ися
дириляря йох, юлцляря бахан Требинйалы Саблйак паша пейда олду. Пашайла бирэя дюйцш
мейданына гырмызы эюзлц, шцшя дырнаглы, биртяряфли быьы олан оьлан да дахил олуб эюзлярийля
кимися ахтармаьа башлады. Еля бу вахт тцрк атлыларындан олан бири низяни йатмыш
Бранковичин синясиндяки эербя батырды.
Щям дя ясэяр, низясини эербин цстцндяки гартала еля бир гцввяйля саплады ки,
Банковичин дюш гяфясини сындырыб онун алтындакы дашы парчалайан дямирин сясини щамы
ешитди. Юз юлцмцня ойанан Бранкович чятинликля бир яли цстя бядянини дикялтди вя эюрдцйц
сон адам гырмызы эюзлц, шцшя дырнаглы вя биртяряфли эцмцшц быьы олан оьлан олду. Еля бу
ан устад Аврамы тяр басды. Эижэащларындан ики дамжы су из салараг ашаьы сцрцшцб
боьазында дцйцн дцшдц. Бирдян онун яли еля бярк титрямяйя башлады ки, о бядянинин бцтцн
аьырлыьыны ялинин цстцня салса да, алятляринин сими кими титрядикдян сонра гяфил щярякяти
дайанды вя о, сяссиз-сямирсиз ялинин цстцня салса да титрямяни кяся билмяди. Бранковичин
яли бир аз беляжя чальы алятляринин сими кими титряйяндян сонра дайанды вя о сяссизсямирсиз ялинин цстцня йыхылыб жаныны тапшырды. Щямин андажа гырмызы эюзлц, шцшя дырнаглы
оьлан да Бранковичин бахышларыйла бичилмиш кими дцз юз кюлэясинин цстцня йыхылды,
чийниндяки щейбя ися кянара эиллянди.
- Доьруданмы Коен юлдц - паша диллянди. Тцркляр ися еля билдиляр ки, оьланы ашыгашыг ойнайанлардан бири эцлляляйиб вя бир анда овжунда атмаг цчцн ашыглары сыхмыш Севаст
Никону доьрадылар. Сонра Мясудийя тяряф дюндцляр, лакин Мясуди пашайа ярябжя деди ки,
оьлан юлмяйиб, садяжя йухуйа эедиб, бу Мясудинин юмрцнц бир эцн узатды. Паша ямр
еляди ки, ону щямин эцн йох, ертяси эцн доьрасынлар.
Мян гылынж дюйцшцнцн устасыйам - Аверкий Скиланын Аврам Бранкович щаггында
йазысы беля баша чатыр.- Онунчцн дя дягиг билирям ки, щяр дяфя кимися юлдцряндя инсан
тамам айры-айры щиссляр кечирир. Нежя ки, щяр дяфя айры гадынла йатагда оланда тамам
фяргли зювг алырыг. Амма бязиляри сонра йаддан чыхыр, бязиляри ися йаддаша ябяди щякк
олур. Сянин унутмадыьын юлцмляр ейнян гадынлар кими сяни дя щямишя юз йадында сахлайыр.
Устад Аврам Бранковичин юлцмц дя унудулмайан юлцмлярдян юлдц. Щадися беля баш
верди: низя йарасы ону юлцмжцл йараласа да о, щяля саь иди. Пашанын нюкярляри щарданса бир
тас исти су тапды вя устад Аврамы йуйуб бир гожайа вердиляр. Бу гожа бойнундан щямишя
цчцнжц айаггабы асарды ки, онун да ичи мцхтялиф мялщямляр, дярман отларыйла долу оларды.
Мян еля билдим ки, бу гожа устад Аврамын йараларыны саьалдажаг. Амма гожа устадын
цзцнц гырхды, сачыны сялигяйля дарады вя сифятиня янлик-киршан сцртцб ону Саблйак пашанын
чадырына апармаьы ямр еляди. Ертяси эцн еля чадырдажа устад Аврам Бранкович жаныны
тапшырды. Устад жаныны тапшыран ан Саблйак паша чадырдан чыхды вя яллярини йумаг цчцн
шяраб истяди. Бу 1689-жу илдя олмушду".

Столпник (Бранкович Гргур) (1676-1701) - "Столпник" сюзц шярги христианлыьда тювбя
едяряк дцнйадан ял чякян вя юмрцнцн сонунажан узун бир гцлля (столп) башында ибадят
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етмяйи ниййят етмиш ращибляря шамил едилир. О ки, галды Гргур Бранковичя, онун "Столпник"
ады алмасынын тамам башга сябябляри вар.
О, Ерделдян олан Бранковичляр няслиня мянсуб йцзбашы иди вя атасы Абрам
Австрийанын дипломатик идаряляриндя хидмят едирди.
Гргур Бранкович атасынын юлцмцндян сонра жями он ики ил йашады. Онун щаггында
сюйляйирляр ки, леопард кими халлыйды вя эежя дюйцшляриндя щямишя галиб эялярди. Дейиляня
эюря Гргур Бранковичин йетмиш полад тябягядян дцзялдилмиш хянжяри варды вя дямирчи бу
хянжяри щазырлайаркян йетмиш дяфя "Бизим илащи атамыз" дуасыны охумушду. "Столпник"
лягябини о, юзц щеч биржя дяфя дя ешидя билмяди, чцнки бу тяхяллцсц Гргур Бранкович тцрк
ясирлийиндя ишэянжяйля юлдцрцлдцкдян сонра алмышды.
Топ дцзялдян уста Кичик Щясян Ягрибирди онун юлцмцнцн тяфяррцатыны халга
чатдырмышды, халг няьмякарлары да бу мювзуда эюзял мащны бястялямишдиляр. Гргур
Бранкович юзц ися алдыьы тяхяллцсдян сонра христианларын ян бюйцк ювлийаларын жярэясиня
дахил олмушду.
Дейиляня эюря Гргур Бранковичин щяйатла видалашмасы бу жцр баш вериб:
Ятрафындакы беш-алты сцварийля бирэя о, Дунай йахынлыьында тясадцфян тцрклярин
силащлы дястясиня туш эялир. Тцркляр тязяликжя сащиля йахынлашмышдылар вя щеч атлардан да
дцшмядян сидиклярини чайа сяпялямякля мяшьул идиляр. Онлары эюрян Бранкович тез атынын
цзцнц дюндяриб гачмаьа жящд етди. Тцрклярин дястя башчысы онун гачмаьыны эюрся дя юз
ишини йарыда кясмяди, йалныз сидик кисясиндяки суйу сон дамласына гядяр чайа бошалдандан
сонра Бранковичин далыйжа эютцрцлдц вя тезликля ону ясир алды. Тябиля дяйян нал сядалары
алтында Бранковичи тцрклярин ордуэащына эятирдиляр. Тцркляр ону йунан сцтунларындан
биринин йухарысына баьладылар вя цч охчу фасилясиз олараг ону охламаг ямри алды.
Бранковичя сюз вердиляр ки, яэяр о, бешинжи охдан сонра саь галса яфв едиляжяк вя ялиня
каман вериляжяк ки, ашаьыдакы цч охчуну атяшя тутсун. Буну ешидян Бранкович хащиш етди
ки, охлары жцт-жцт атмасынлар, чцнки о атяшляри саймалыдыр, охлары йох". Беляликля щямин цч
охчу ону нишанэаща эютцрдцляр, о ися охлары саймаьа башлады. Илк ох онун гарнына санжылды
вя бцтцн юмрц бойу ичиндя йыьылмыш аьрыны ойатды. Икинжи оху ялля тутмаьа мцвяффяг олду.
Цчцнжцсц гулаьындан кечиб сырьа кими асылы галды, о ися саймаьына давам етди.
Дюрдцнжц ох ондан йан ются дя бешинжиси бир дизиня сцртцлцб кечяряк о бири айаьына
санжылды. О ися саймаьындайды. Алтынжы да йан кечди… Доггузунжу онун овужуну
омбасына мыхлады, он икинжи ох онун гасыьына батды. Бранкович щяля дя сайырды. Он
йеддийя гядяр сайандан сонра о, нящайят жаныны тапшырыб сцтунун цстцндян йеря йыхылды.
Онун дцшдцйц йердя жыр цзцм мейняси битди - бу цзцмц щеч ким сатмыр, щеч ким дя
алмыр. Бу щярякят ян бюйцк эцнащ щесаб олунур.

Хаган - Хязяр щюкмдары. Хязяр дювлятинин пайтахты Итил шящяри иди. Хяганын
Сямяндяр адлы йай игамятэащы ися Хязяр дянизи сащилиндя йерляширди. Щесаб олунур ки,
йунан миссионерляринин гябулу щансыса сийаси зярурятдян доьмушду. Щяля 740-жы илдя
хязяр Хаганларындан бири Тсарград щюкцмятиндян хащиш етмишди ки, онлара христиан динини
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эюзял билян миссионер эюндярсинляр. 9-жу ясрдя цмуми тящлцкя гаршысында йунан-хязяр
достлцьцнц мющкямлятмяк зяруряти йаранды-руслар артыг юз галханларыны Тсарград
дарвазаларына сюйкятмиш вя хязярляри Кийевдян говмушдулар. Хязяр дювляти цчцн башга
бир тящлцкя дя йаранмышды. Щямин дюврдя щюкмранлыг едян Хаганын вариси йох иди. Бир
дяфя Хаганын йанына йунан тажирляри эялмишди вя о да гонаглары гябул едиб бу
мцнасибятля йахшы бир кеф мяжлиси гурмушду. Тажирляр гарайаныз, алчагбойлу вя о гядяр
тцклцйдцляр ки, щятта башларында айырдыглары таь синяляриня гядяр эедиб чыхмышды. Сцфря
архасында Хаган онларын йанында нящянэ див кими эюрцнцрдц. Мяжлисдян сонра гонаглары
йола салан Хаган эери гайыданда тясадцфян эюзц сцфряйя саташды. Йунанларын касасында
галан йемякляр нящянэ, Хаганын габаьындан галанлар ися хырда иди. О, тез сарай ящлини
чаьырыб йунанларын байаг ня данышдыгларыны хатырламаьы тяляб етди. Амма щеч ким бир шей
хатырлайа билмяди.
Цмуми ряй беля олду ки, йунанлар гонаглыьын чох щиссясини сусурдулар. Еля бу вахт
сарай ящлинин ичиндян бир йящуди чыхыб хагана кюмяк елямяк истядийини билдирди.
- Эюряк нежя кюмяк едяжяксян-Хаган буну дейиб мцгяддяс дуздан бир аз йалады.
Йящуди бир гул эятириб ямр еляди ки, кюйняйинин голуну йухары гатласын. Гулун яли
Хаганын саь яли иля ейни иди.
- Ону сахла-Хаган деди- Ахтарышларыны давам еля. Сян дцз йолдасан.
Беляликля, хязяр дювлятинин щяр тяряфиня гасидляр эюндярилди. Цч айдан сонра щямин
йящуди Хаганын щцзуруна эянж бир оьлан эятирди. Мялум олду ки, бу оьланын айаг пянжяси
Хаганын айаг пянжяси иля там ейнидир. Сонра Хаганла ейни олан диз, чийин, гулаг вя с.
тапылды. Беляликля, Хаганын сарайында хейли эянж топлашды ки, бунларын ичиндя ясэярляр,
гуллар, ипчиляр, йунанлар, йящудиляр, хязярляр, ярябляр вя с. варды. Бу эянжлярин щярясинин
мцяййян бир язасыны кясиб эютцряряк бирляшдирмяк мцмкцн олсайды инди Итилдя щюкмранлыг
едян Хаганын эянж охшары йаранарды. Йалныз баш чатышмырды. Хаганын башына охшайаны щеч
йердя тапа билмядиляр. Нящайят, бир эцн Хаган щямин йящудини юз щцзуруна чаьырыб
ондан тяляб еляди ки, йа тяжили онун башынын охшарыны тапсын, йа да юз башыйла
худащафизляшсин. Йящуди зярря гядяр дя горхмады вя Хаган бунун сябибини сорушду.
- Сябяби одур ки, йящуди-жаваб верди-мян инди йох, бир ил бундан габаг
горхмушдум. Мян щямин башы бир ил яввял тапмышам вя артыг нечя айдыр ки, бурда-сарайда
сахлайырам.Амма эюстярмяйя жясарятим чатмыр.
Хаган башы эюстярмяйи тяляб етди, йящуди дя эюзял бир гызы онун йанына эятирди.
Гыз щяля чох эянж иди вя онун башы Хаганын башына о гядяр охшайырды ки, кимся онун
эцзэцдяки яксиня бахсайды еля билярди ки, Хаганын эянжлийини эюрцр. Хаган йящудийя ямр
еляди ки, о бириляри дя йыьыб эятирсин, онлардан йени Хаган дцзялтсин. Бядянляринин мцхтялиф
щиссяляри йени Хаган дцзялтмяк цчцн истифадя олунан бядбяхтляр ябяди шикяст олуб щяряси
бир тяряфя сцрцняркян гожа йящуди йени йаранмыш мяхлугун алнына няся йазды вя эянж
варис йатагдан галхды. Инди ону сынаьа чякмяк лазым иди вя йящуди ону Хаганын севэилиси,
шащзадя Атехин йатаг отаьына эюндярди. Сящяриси эцн шащзадя тапшырды ки, ясл Хагана
десинляр:
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- Дцнян мяним йатаьыма эюндярилян адам сцннят олунмушду, Хаган ися сцннят
олунмайыб. Демяли йа дцнян эялян адам Хаган дейилди, йа да Хаган йящудилийи гябул
едиб, юзцнц сцннят елятдириб вя тамам башга адам олуб. Беляликля, юзцн фикирляш, эюр ня
баш вериб.
Онда Хаган гожа йящудидян сорушду ки, бу фярг нядян галыб. Йящуди она беля
жаваб верди-Ахы сян юзцнц щягигятян сцннят елятдирсян, арада щеч бир фярг галмайажаг.
Хаган бир гярар гябул едя билмяди вя йеня дя мяслящятчцн шащзадя Атехя мцражият етди.
Шащзадя Хаганы юз сарайынын зирзямисиня апарды вя охшарыны она эюстярди. Атехин
ямрийля онун голларыны буховлайыб бу зиндана салмышдылар. Амма хаганын охшары
голундакы бухову гырмышды вя инди дямир бармаглыьы дящшятли бир гцввяйля силкяляйирди. О,
бир эежяйя еля бюйцмцшдц ки, сцннят олунмайан хаган онун йанында ушаьа охшайырды.
- Истяйирсян ону азад едим? - шащзадя сорушду. Амма Хаган бирдян еля горхду ки,
бу сцннят олунмуш нящянэ охшарыны юлдцрмяйи ямр еляди. Шащзадя Атех нящянэин алнына
тцпцрдц вя о йеря йыхылыб жаныны тапшырды.
Хаган гялбинин цзцнц йунанлара чевирди, Бизансла иттифаг баьлайыб онларын динини
гябул еляди.
Кирил (Константин Солунски, йахуд философ Константин 826.27-869)- Проваслав
ювлийасы, хязяр полемикасынын йунан иштиракчысы, славйан ялифбасынын йарадыжыларындан бири…
Славйан ялифбасынын йаранмасына даир Даубманус беля бир рявайят йазыр.
"Варварларын дилини щеч жцр рам елямяк мцмкцн олмурду. Цч щяфтялик сцрятли пайызлардан
бириндя щяр ики гардаш (йяни Кирил вя Мефоди) эяляжякдя Кирилл ялифбасы адыны алажаг
щярфляри йаратмаьа, йазмаьа чалышырдылар. Иш щеч жцр йериндян тярпянмирди. Щцжрянин
пянжярясиндян октйабрын ортасы вя онун ичиндя узунлуьу бир саат, ени ики саатлыь инсан
йериши олан сцкут эюрцнцрдц. Бирдян Мефодий гардашынын диггятини щцжря пянжярясинин
байыр тяряфиндя, бармаглыьын архасында дурмуш дюрд бардаьа йюнялтди.
- Яэяр гапы баьлы олса, сян бу бардаглары эежя эютцря билярсян? - сорушду.
Константин щяр ики ялини бармаглыьын арасындан байыра чыхарыб бардагларын бирини
сындырды вя щисся-щисся пянжярядян ичяри кечиртди. Сонра ися бу щиссяляри юз тцпцржяйи вя
йердяки эилин кюмяйи иля йапышдырды вя бардаг яввялки шяклини алды.
Славйан ялифбасыны да онлар беля йаратдылар. Латын ялифбасыны сындырыб юз
бармаглыгларындан кечиртдиляр, сонра да юз тцпцржякляри вя айаглары алтындакы йунан эилийля
йапышдырдылар. Беляликля, Кирил ялифбасы йаранды".
Еля щямин ил Бизанс императору 3-жц Михаилин йанына Хязяр хаганынын эюндярдийи
елчиляр эялди. Онлар императора чатдырдылар ки, Хязяр хаганы онун йанына христианлыьын
мащиййятини дярин билян бир миссионер эюндярилмясини хащиш едир. Император мяслящят цчцн
мцшавири Фотийя мцражият етди. О, юз йетирмяси вя тялябяси Константини эюндярмяйи
мяслящят билди. Беляликля, Философ Константин вя гардашы Мефодий "Хязяр миссийасы"
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адландырылан икинжи дипломатик тапшырыгларыны йериня
йолландылар.

йетирмякчцн Хаганын йанына

Севат Никон (17-жи яср) Рявайят вар ки, бир вахтлар Балканларда, Мерав чайынын
сащилиндяки Овчар дярясиндя бу ад алтында Иблис йашайырды. О гейри-ади дяряжядя мцлайим
иди, инсанлары юз адларыйла чаьырырды вя Никол монастырында баш мирзя вязифясиндя ишляйяряк
юзцня чюряк пулу газанырды. О щарда отурсайды, щямин йердя ики сифятин изи галарды,
гуйруьунун йериня ися бурну варды. Щамыны инандырмаьа чалышырды ки, ютян щяйатында о,
йящуди жящянняминдя шейтан олуб вя Велиал вя Гавара хидмят едиб. Бир пайыз эцнц- гуш
пейининин дцшдцйц йарпаглары вя отлары йандыра биляжяйи дяряжядя зящярли олдуьу вахт бир
няфяр гатил тутуб ки, юзцнц юлдцртсцн. Беляликля, о, йящуди жящянняминдян христиан
жящянняминя кечиб ки, орада христиан иблисинин гуллуьунда дайансын.
Башга рявайятляря эюря о, щеч юлмямишди. Садяжя бир тцркцн гябриня эиряряк
рящмятлийин гулагларындан дартараг дярисини сойундурмуш вя юз бядяниня кечиртмишди. Бу
сябябдян дя онун эюзял тцрк эюзляриндя кечи бахышлары щисс олунурду….
О, щямишя йахшы эейинярди. Кился ряссамлыьыны чох эюзял бажарырды, диварлары
бязямякдя тякраролунмаз уста иди. Дейиляня эюря, бу истедады она мцгддяс Жябрайыл юзц
вермишди. Овчар дярясинин кился вя монастырларынын диварларында онун хейли йазысы галыб ки,
бунлар ардыжыл олараг охунса мяктуб мятни алыныр. Бу йазылары Никон юзц цчцн йазмышды.
Чцнки о, билирди ки, шейтанлар бу дцнйайа бир даща гайыданда йаддашлары силинир. Вя 300
илдян сонра юлцмдян дириляр дцнйасына дюняндя бу, эизли йазылар ону бир чох шейлярдян
аэащ едяжякди.
Онун ряссамлыгдан атдыьы илк аддымлар щеч дя уьурлу дейилди.
Никон солахай ишляйирди вя онун фрескалары эюзял олса да щеч жцр бу шякилляри йадда
сахламаг мцмкцн олмурду. Чцнки онлардан нязяр чякянтяк йох олурдулар.
Бир эцн сящяр Севаст Никон юз рянэляринин гаршысында дилхор щалда отурмушкян щисс
еляди ки, щансыса гярибя вя йад бир сцкут онун сусмасына дахил олуб ону даьытды. Баша
дцшдц ки, кимся онун йанында отуруб сусур, амма тамам намялум дилдя сусур. Щисс
еляди ки, бу мцгяддяс Жябрайылдыр. Никон она йалварараг рянэлярин мярщямятиня наил
олмагда кюмяк етмясини хащиш етди…
1670-жи илин августунда, Йедди Ефес шящидляри эцнц яряфясиндя, марал яти йемяйя
гойулан гадаьанын сона чатдыьы вахт Севаст Никон деди:
- Щягиги эяляжяйя (ахы хяйали эяляжяк дя мювжуддур) эедиб чатмаьын йолу
горхуларын бюйцдцйц истигамятдя эетмякдир.
Вя о, ова чыхды. Монастырда йазыларын цзцнц кючцртмякдя она кюмяк едян кичик
мирзя Теоктист Николски дя онунла эетди. Еля мящз Теоктистин йазыларына эюря дя бу ов
тарихя дцшдц.
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Ов вахты мцгяддяс Жябрайыл марал жилдиндя Никонун гаршысына чыхыб щядиййя
олараг онун юз рущуну она щядиййя етди. Беляликля, Никон щямин эцн ова чыхараг юз
рущуну тутду вя онунла сющбят етмяйя башлады.
- Сянин дяринлийин сонсуз, шан-шющрятин язямятлидир. Сяни рянэлярля вясф етмякдя
мяня кюмяк еля- дейя Севаст мцгяддяс Жябрайыл, йахуд марала, йахуд юз рущуна-щяр
ня ися гаршысындакына мцражият етди. - Мян шянбя иля базарын арасындакы эежяни, онун
цстцндя ися сянин ян эюзял икионаны чякмяк истяйирям. Гой бу еля икиона олсун ки, щятта
эюрмяйянляр дя она ситайиш етсинляр.
Бу вахт мцгяддяс Жябрайыл няся деди. Амма Никон бир шей анламады, чцнки о,
исимляри бурахыб фелляри дейирди, - Чцнки исимляр танры, фелляр ися инсанларчцндц. Бир аз
дцшцняндян сонра Никон дейилянляри анлады вя жаваб вердиАхы мян солахайам, саь ялимля нежя ишляйим? - амма марал артыг йох иди.
Онда Теоктист сорушду - Бу ня иди?
О ися сакитжя жаваб верди. - Щеч ня, бунлар щамысы мцвяггятидир. Мяним йолум ися
Тсарградадыр - бир аз сусуб ялавя еляди. - Инсаны узандыьы йердян тярпятсян алтындан
жцрбяжцр гурдлар, жцжцляр чыхажаг…
Вя бирдян хястялийя бянзяр бир севинж ону бцрцдц. Никон фырчаны сол ялиндян саь
ялиня ютцрцб чякмяйя башлады. Рянэляр сцд кими фырчадан ахды…
Онун йени икионалары артыг юмцрлцк йадда галырды. Овчар дярясинин бцтцн ращибляри
вя ряссамлары санки илащи бир чаьырышла Никонун икионаларына бахмаьа йыьышырдылар. Бцтцн
монастырлар ону ишлямяйя дявят едирдиляр.
Бир эцн Никон фикря эедиб юз-юзцня деди:
- Яэяр мян солахай ола-ола саь ялимля бу жцр чякирямся, сол ялимля няляр
йарадырам? - буну дейиб фырчаны йеня сол ялиня эютцрдц.
Бу хябяр тезликля бцтцн монастырлара йайылды вя щамы горхду ки, Севаст Никон йеня
Иблися цз тутуб, бунун цчцн дя мцтляг жязаланажаг. Щяр щалда, бу щадисядян сонра онун
гулаглары йеня бычаг кими ити олду ки онларла ращатлыгла чюряк доьрамаг мцмкцн иди.
Амма онун истедадына хялял эялмяди. О, сол ялийля дя чох эюзял иконалар вя
фрескалар йарадырды. Жязадан ясяр-яламят йох иди. Бундан сонра о бири тяжрцбяли ряссамлар
да гяфилдян сащилдян чыхыб дянизя цз тутмуш кими бир-биринин ардынжа сцрятля сянятлярини
тякмилляшдириб даща эюзял фрескалар, икионалар чякмяйя башладылар. Беляликля, ряссамлар
сянятдя яввялляр онлар цчцн ялчатмаз олан Никон сявиййясиня эялиб чатдылар. Овчар
дярясинин бцтцн кился вя монастырларынын диварлары тязяляниб даща эюзял фрескаларла,
икионаларла бязянди.
Никон йалныз бундан сонра щансы жязайа мяруз галдыьыны анлады. Артыг щамы онун
кими чякя билирди. Буна дюзмяйиб диллянди:
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-Башгалары кими ряссам олмаг мяним няйимя лазымдыр. Инди щамы мяним кими
чякмяйи юйряниб…
Вя о, юз фырчаларыны бирйоллуг кянара гойду вя даща щеч вахт чякмяди. Щятта
йумурта да. Ичиндяки бцтцн рянэляри аьлайыб эюзляриндян рянэгабылары бошалтды вя
кюмякчиси Теоктистля бирэя Овчар дярясини ябяди тярк етди. Онун архасынжа бешинжи айаьын
изляри галырды. Видалашанда ону йола саланлара деди:
- Мян Тсарградда щюрмятли бир жянаб таныйырам ки, онун кякили ат гуйруьу кими
галындыр. О, бизи мцтляг юзцня мирзя эютцряжяк.
Вя о, щямин жянабын адыны деди: Аврам Бранкович.

Аверкий Скила - Гылынж ойатма мцяллими, мяншяжя коптдур. ХВЫЫ ясрин сонунда
Тсарградда ян мяшщур гылынж ойнатма усталарындан иди вя дипломат Абрам Бранковичин
йанында хидмят едирди. Юз аьасыйла о, щямишя гаранлыгда мяшг едярди. Узун, дяри
кямярин бир ужуну кир Абрам, бир ужуну ися Скила белиня баьлайарды ки, гаранлыгда бир
бирини топмагда чятинлик чякмясинляр.
Аверкий Скила гылынж йараларыны саьалтмаьы да бажарырды вя юз жибиндя эцмцшдян
дцзялдилмиш Чин ийняляри эяздирирди. Бундан башга онун цстцндя щямишя эцзэц оларды ки,
бунун сятщиндя гырмызы нюгтялярля Скиланын башынын контурлары, йашыл нюгтялярля ися
цзцндяки гырышларын истигамяти эюстярилмишди. О эцзэцнц юз габаьына гойур вя йашыл
нюгтялярин дцшдцйц йеря Чин ийняляри батырырды. Бундан сонра аьрыларын тясири кечяр,
йараларса саьаларды. Онларын йериндя йалныз Чин щероглифляриня охшар чапыглар галарды.
Лакин бу эцзэц йалныз онун юзцнцн йараларыны саьалда билирди.
Скила шейтанлыг етмяйи, гялйан тцстцлямяйи щярдян бир ики гядящ бошалтмаьы севирди
вя ону эцлдцря биляжяк адама йахшы пул вермяйя щазыр иди. Лакин щяр зарафатын гиймятини
о юзц мцяййян едярди. Щесаб едирди ки, яэяр щамы ейни шейя эцлцрся бу ади эцлцш сайылыр.
Бу жцр эцлцш ян ужуздур. Яэяр инсан ейни вахтда ики-цч шейя эцля билирся буну артыг
бащалы эцлцш щесаб етмяк олар. Лакин бу жцр эцлцш бцтцн бащалы шейляр кими чох аз
тапылырды.
Онилликляр бойу Аверкий Скила дюйцш мейданларыны, Кичик Асийанын шящярляринин
кцнж бужаьыны эязиб ян уьурлу гылынж зярбялярини топлайыр, юйрянир, дири адамларын цзяриндя
сынагдан кечирдир вя нящайят бу гядим сянят нювцнцн анализ едян схемляри, диограмлары
хцсуси дяфтяриня гейд едирди. О, хянжярля суда балыьы юлдцрмяйи, гаранлыгда фяняр ишыьында
рягибя гяфил щцжум етмяйи вя с. бу жцр инжяликляри дяриндян билирди. Щяр гылынж зярбяси
нювцнц о сяма бцржляринин биринин адыйла баьлайыр вя бцржлярдя йерляшян щяр бир улдузу
бир юлцмцн рямзи щесаб едирди.
Тарихи фактлара эюря Аверкий Скила 1689-жу иля гядяр артыг Долча, Охатан вя Юкцз
бцржляриндяки улдузларын щярясиня бир гятл щяср елямишди, Гоч бцржцндя ися йалныз биржя
улдуз галмышды ки, сон зярбя нювцнцн практики сынаьындан сонра о бцржц дя там
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долдуражагды. Бу зярбя нювц иланвари трайекторийайа малик иди. Юзцндян сонра аьыза
охшайан вя азадлыьа чыхмыш ганын севинж фярйадыны йайан йаралар гойурду.
Скиланын юзцнцн йаздыьына эюря 1689-жу илдя, Валахийа тяряфлярдя Тцркийя-Австрийа
мцщарибясиндя о, бу сон зярбя цсулуну да сынагдан кечирдиб вя бундан сонра Венесийайа
кючяряк 1702-жи илдя "Ян йахшы гылынж имзалары" адлы китабыны няшр етдириб. Бу китабда
Аверкий Скила гылынж вя хянжяр ойнатма цзря юз тяжрцбясини охужулара тягдим етмишди.
Китаба гылынж зярбяляринин ендирилмяси схемляри дя ялавя олунмуш вя щяр схемдя Аверкий
Скила юзц, бцржлярин арасында тясвир едилмишди. Еля тяяссцрат йаранырды ки, о, гылынж
зярбяляринин траекторийаларындан дцзялмиш бир торун ичиндядир. Онун бу мящбяс
бармагларына охшар торун архасында эцжля сезилян цзц чох сакит олса да, додаглары икили
эюрцнцрдц. Санки онун ичиндяки икинжи бир адам няся демяйя жящд едир.
Аверкий Скила дейирди ки, щяр хянжяр йарасы юзбашына дюйцнян бир цряк кимидир.
Онун бурну тцклц олдуьундан жамаат ону узагдан таныйыр вя ондан аралы эязмяйя
чалышырдылар.
Мусигичи вя йуху овчусу Йусиф Мясудинин Аверкий Скила щаггында мараглы
гейдляри вар. Мясуди юзц дя Скила иля бирэя адычякилян дипломатын хидмятиндяйди вя инсан
йухуларында сяймят едянлярин овуйла мяшьул олурду. Мясуди йазырды ки, яэяр ики шяхс
бир-бирини йухуда эюрцр вя биринин йухусу о биринин эерчяклийини йарадырса, бу щалда щяр ики
тяряфдян бир гядяр йуху кянара сызыр. Бу сызмыш йухулар бир йеря топлананда "Йуху
ювладлары" йараныр. Башга сюзля десяк биринин эерчяклийи о биринин йухусундан даща узун
олурса, онда бир гядяр "материал" артыг галыр. Вя бу артыг материал йухунун габындан дашыб
цчцнжц шяхсин эерчяклийиня гарышыр ки, бунунла щямин адам чох бюйцк вя эюзлянилмяз
чятинликлярля цзляшир. Бу цчцнжц шяхс адятян даща аьыр вя демяк олар ки, чыхылмаз бир
вязиййятя дцшцр, чцнки илк ики няфярдян фяргли олараг бу цчцнжц шяхсин ирадя азадлыьы
алтшцур тяряфиндян ики дяфя артыг гцввяйля сыхылыр. Илк ики няфярин "артыг материалы" онун
щяйатына нювбяйля ахдыьына эюря бу инсан санки ики жинсли олур, эащ биринжи йатмыша, эащ
да икинжи йатмыша истигамят эютцрцр.
Мясуди ямин иди ки, Аверкий Скила да мящз бу эцр ирадя мящдудиййятиндян язаб
чякирмиш чцнки юз артыг материалларыны онун цстцня ахыдан ики шяхсляр юлцм-дирим
мцбаризяси апарырды. Мясуди бир-бирини йухуда эюрян бу ики шяхсин адыны да гейд едир Бунлардан бири Аверкий Скиланын аьасы Абрам Бранкович, о бириси ися Коен адлы намялум
бир шяхс олуб. Аверкий Скила йоьун симли, назик сясли мусиги аляти кими юз щяйат
мелодийасынын йалныз юзяйини йарада билирди. Галан щяр шей сцрцшцб онун ялиндян чыхыр вя
бу ики няфярин сярянжамына кечирди.
Мясудинин фикринжя Аверкий Скила гылынж зярбяляринин коллексийасыны щеч дя бу сянят
нювцнц тякмилляшдирмяк, юйрянмяк, йахуд башга профессионал вя щярби мараглара эюря
топламырды.
Онун йеэаня мягсяди дцшдцйц тилсимли даиряни даьыда биляжяк гылынж зярбяси
цсулуну тапмаг вя онун язабверянляри йахын мясафядя оланда бу сон зярбяни ендирмяк
иди. Сон дюврляр Аверкий Скила бцтцн цмидлярини Гоч бцржц алтында олан бу сон зярбя
цсцлуна баьламышды вя эцман едирди ки, бир гылынж зярбясийля бцтцн проблемлярини щялл едя
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биляжяк. Щярдян бир о, нагафил йухудан айылыб гурумуш эюз йашарыны силир, эюз йашларыйса
сынмыш шцшя гырынтылары, йахуд нарын гум кими овулуб тюкцлцрдц. Бу гырынтылара бахдыгжа
щямишя Скила эюз йашларынын башга шяхсляря, йахуд онун юзцня мянсуб олдуьуну
мцяййянляшдирирди.
Венесийада чап олунмуш "Ян йахшы гылынж имзалары" китабындакы сон диограммада
йеня дя Аверкий Скила ендирдийи гылынж зярбяляринин траекторийалары арасында тясвир олунуб.
Лакин о бири диограмлардан фяргли олараг бурда Гоч бцржц алтында олан бир зярбянин
траекторийасы санки бу гяфясдян, йахуд тордан чыхыш йолуну эюстярир.
Диограмда Аверкий Скила юз тящлцкяли сяняткарлыьынын гяфясиндян иланвари
щярякятля ачылмыш чыхыш васитясийля азадлыьа чыхан вязиййятдя тясвир олунуб.
Онун бу чыхышдан кечиб азадлыьа чыхмаьы юз улдуз ясирлийиндян гуртулуб щансыса
гылынж йарасындан доьулараг дцнйайа, йени щяйата гядям гоймасына бянзяйир. Сцмцклц
аьзынын ичиндя ися башга бир аьыз гящ-гящя чякиб эцлцрдц.

Доктор Исраило Сук (15.3.1930-2.10.1982)
Археолог, ярябшцнас. Нови-Сад
университетинин профессору. 1982-жи илин апрел сящярляринин бириндя, йухудан айыланда
аьзында йцнэцл аьры щисс едиб, йастыьынын алтында чохлу сач тапды. Аьзында еля бил няся
бярк вя дишли бир шей варды. О, ики бармаьыны аьзына сохуб орадан ачар чыхартды. Доктор
Сук йатагда узаныб ачара бахараг фикирляшди:
-Инсан фикирляри вя йухулары бяркимиш цстгата маликдир ки, бу цстгат габыг кими
ичярини кянар тясирлярдян горуйур. Бунунла беля фикирлярля сюзляр тямаса эирян кими щяр
икиси сцрятля сюнцб мящв олур. Биз йалныз бу гаршылыглы гятлдян саь чыханы эютцря билирик.
Бир сюзля, доктор Сук тез-тез эюзлярини гырпырды вя щеч ня баша дцшмцрдц. Яслиндя
аьзындан ачар чыхмаьы ону бир о гядяр тяяжжцбляндирмямишди. Ону щейрятляндирян башга
шей иди. Доктор Сукун ряйиня эюря бу ачар азы мин ил яввял дцзялдилмишди. (онун ряйляри
ися адятян археолоэийа алимляри тяряфиндян сюзсцз гябул олунурду. Чцнки о бу сащядя
бюйцк нцфуз сащиби иди.) О, ачары жибиня гойуб быьларыны чейнямяйя башлады. Щямишя
сящярляр быьларыны чейняйян кими ахшам ня йедийи йадына дцшцрдц. Мясялян, инди биржя
анда йадына дцшдц ки, дцнян ахшам буьа верилмиш тярявяз, соьанла гызардылмыш гаражийяр
йейиб…
Дцздц щярдян быьлардан доктор Сукун щеч вахт йемядийи шейлярин дады эялирди. Бу
щалда о ахшам киминля йатагда сющбят етдийини хатырламаьа чалышырды. Щямин сящяр дя о
еля беляжя эедиб Желсомина Мяхоровичя гядяр чатмышды.
Щал-щазырда о, пайтахтда, валидейнинин евиндяйди. Профессор Сук ону узаглара
апарыб чыхаран арашдырмаларыны дцз 30 ил яввял мящз бу евдя башламышды. Баша дцшцрдц
ки, онун йолу бурада йох-гара габыглы, кясилмиш чюряйи хатырладан, синясиндя говаг
аьажлары битмиш тяпяляри олан узаг бир мямлякятдя баша чатажаг. Бунунла беля, доктор Сук
ярябшцнаслыг вя дцнйа сящнясиндян чохдан итибэетмиш вя юзцндян сонра йалныз бир кяламрущун да скелети вар вя бу скелет хатирялярдир - Фикрини гойуб эетмиш, гядим халг олан
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хязярляр барядя арашдырмалары ону бу евля баьлайырды. Бир вахтлар бу ев онун солахай
нянясиня мяхсус иди вя о, юзц дя бу евдя дцнйайа эялмишди. Инди бурда - онун анасы,
ханым Анастасийа Сукун китаблары дцзцлмцшдц. Бу китаблар кющня шубаларын дяриляри иля
жилдлянмишдиляр вя щамысы гараьат ятри сачырды. Ханым Анастасийа Сук оьлунун китабларыны
тянтяняли эцнлярдя тахдыьы хцсуси ейнякля охуйурду…
Доктор Сук юз арашдырмаларынын цчцнжц ониллийинин астансында дайананда - о вахт ки
онун эюзляринин щярякяти жялд, додагларынын титряйиши аста олмушду, о вахт ки онун
китабларындан археолоэийа вя ориенталистика алимляри даща чох истифадя етмяйя башламышдылар
- мящз бу дюврдя онун пайтахта тяшриф буйурмасы цчцн даща бир сябяб йаранды. Бир дяфя
сящяр-сящяр гат-гат торта охшар бинада, сонрадан адлар чыхарылан шлйапайа онун да адыны
йазыб атдылар. Дцздц ня о эцн, ня дя сонралар онун ады шлйапдан чыхмады. Бунунла беля
доктор Сук мцтямади олараг бу бинада кечирилян ижласлара дявят алырды. О, щяр дяфя бу
ижласлара йайылмыш бойат тябяссцмля эялир, бинанын узун даиряви дящлизляриндя азыр вя щеч
вахт яввялки йериня гайыда билмирди. Доктор Сук фикирляширди ки, бу бина щяля онун
юйрянмядийи йад бир диля охшайыр - дящлизляр йад кялмяляр, отаглар ися щеч вахт ешитмядийи
юзэя сюзлярдир. Вя бир эцн она дейиляндя ки, бинанын 1-жи мяртябясиндя, кюзярмиш ачар
дешийи ийи верян отагларын бириндя о, мяжбури сурятдя имтиащана чякилмялидир - зярря
гядярдя тяяжжцблянмяди. 2-жи мяртябядя онун китабларынын нцфузу данылмаз иди. Амма
бир мяртябя ашаьыда о, щямишя юз айагларыны гыса щисс едирди. Санки шалвары дайанмадан
узанырды. Бурда йухары мяртябядякиляря табе олан жамаат гайнашырды. Амма бунунла беля,
щеч ким онун китабларына мящял гоймур, ону щяр ил жидди сурятдя имтащана чякиб,
шяхсиййятини йохлайырдылар. Дцздц имтащандан сонра доктор Сука гиймят билдирмямишдиляр,
амма имтащан комиссийасынын сядри онун профессионал кейфиййятляри барядя аьыздолусу
тярифли сюзляр сюйляйирдиляр.
Щямин имтащандан сонра доктор Сук бюйцк йцнэцллцкля анасынын йанына эялди.
Анасы щямишяки кими ону йемяк отаьына апарды вя эюзлярини йумуб Доктор Сукун
синясиня сыхдыьы автографлы сон китабыны она эюстярди. О, ядяб-яркан хятриня юз автографы
олан китабыны эютцрцб бахды, сонра ися анасы ону отаьын бир кцнжцндяки кятиля отуздурду….
Анасы дягигликля она доктор Сукун китабда эялдийи нятижяни данышмаьа башлады:
"Крымда эил бардаьын ичиндя тапылан ачарларын башлыьы эцмцш вя йахуд мис сиккялярдянди
ки, бу о дюврдя варварларын тюкдцйц сиккялярин там ейнидир. Жями 135 ачар тапылыб ки,
бунларын щамысынын башлыьындакы сиккядя мцяййян бир щярф, йахуд ишаря вардыр. Яввял о,
еля билиб ки, бу щярф, йахуд ишаря пуллары тюкян устанын адыйла баьлыдыр." Сонра доктор Сук
мцшащидя едиб ки, сиккялярин дяйяри галхдыгжа цстцндяки щярфляр дя дяйишир. Йяни бцтцн
дямир сиккялярдя ейни бир щярф, мис сиккялярдя башга бир щярф, эцмцш пулларда ися цчцнжц
бир щярф йазылыб. Бцтцн бунлары мцшащидя едян доктор Сук дащийяня бир нятижя чыхарыб: О
сиккяляри дяйяриня эюря сырайа дцзцб вя шифрялянмиш йазыны охуйа билиб: АТЕ. Доктор
Сукун фикринжя, йалныз гызыл сиккялярин цстцндя йазылмыш дюрдцнжц щярф чатышмыр.
(бардагдан бир дяня дя гызыл сиккя чыхмамышды) О эцман едир ки, бу сон щярф иври
ялифбасынын эизли щярфляриндян "Х" щярфидир, бу щалда илащи ад там щалда бизя чатдырылмыш
олур. Бу сон щярфи йазылмыш гызыл сиккяляри эяздирян ачар ися юлцмдян мцъдя верир…
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Доктор Сукун йухудан дуранда аьзындан тапдыьы ачарын башлыьындакы сиккя гызылдан
иди, цстцндя дя "Х" щярфи йазылмышды.
Бир бащар, имтащанларын бириндян чыханда доктор Сукун эюзц кцчядяки гязет
кюкцня саташды. О гязетляря бахмагдан ютрц кюшкя йахынлашанда саь тяряфдяки
мейданчада ойнайан - бу ойун дайанмадан бир-бирииля шалвар дяйишмядян ибарят иди ушаглары эюрдц. Вя гяфилдян ушаглардан бири доктор Сука йахынлашды, беля дя лазыммыш
кими сакитжя дайаныб онун шалварынын балаьыны ислатмаьа башлады. Доктор тяяжжцбля ушаьа
тяряф чюняркян ися тамамиля йад бир киши онун гаршысында пейда олуб цзцня мющкям бир
шилля чякди. Щава сойуг иди, лакин о, цзцня дяйян шиллянин тямасындан щисс еляди ки, бу ял
чох исти иди вя аьрыйа бахмайараг бу онун хошуна эялди.
Доктор Сук бир шей баша дцшмямиш башга бир адамда онун сифятиндян сярт бир
йумруг вурду. Йумругдан сарымсаь ийи эялирди. Бунун ардынжа докторун цзяриня зярбя
йаьышы йаьмаьа башлады.
Доктор Сук щисс еляди ки, зярбяляр ону мцгяддяс Марк килсясиндян цзбяцз
мейдана, даща дягиг десяк юзцнцн эетмяйи планлашдырдыьы дцкана тяряф говур. Бу
сябябдян дя юзцнц, ону мягсядиня йахынлашдыран зярбялярин ихтийарына верди…
Нящайят Доктор Сук йел кими дцкана дахил олуб гапыны чырпды. (Мящз еля бу
мягсядля сящяр евдян чыхмамышдымы?) Хийар жялляйяндяки кими сакитлик иди, йалныз арабир гарьыдалы ийи эялирди. Дцканын кцнжцндя ися кющня папагдан йува кими истифадя едян
бир тойуг отурмушду. Тойуг доктор Сука бир эюзля нязяр салмагла бядянинин йейиляжк
щиссялярини, о бири эюзцйля ися щязм олунмайан йерляри мцяййянляшдирди.
Щадисялярин сонракы эедишатыны доктор Сукун юз аьзындан ешитмяк даща йахшы олар.
Йай вя йумурта щекайяси

Йумшаг бир сяринликдя дайаныб, ичимдя гярибя йцнэцллцк щисс едирям. Скрипкалар
сясляширди вя еля бу ащлардан шащмат партийаларына бянзяр чох эюзял полонез (гядим
полйак рягси) гурмаг оларды. Еля бу вахт дцканын сащиби олан мажар гаршымда пейда олур.
Мян ондан сорушурам ки, бир ханым цчцн эюзял скрипка, йахуд кичик бир виалончел алмаг
истяйирям, бир шяртля ки, чох баща олмасын. Мажар о бири отаьа кечмяк истяйяндя папаьын
ичиндяки тойуг гаггылдайараг архасыны галдырыр вя тязя йумуртаыны бизя эюстярир. Мажар
ещтийатла йумуртаны эютцряряк цстцня няся йазыр вя хцсуси йешийя гойур. Диггятля бахыб
эюрцрям ки, йумуртанын цстцндя 2.Х.1982 тарих йазылмышды. Тяяжжцблянирям, ахы бу бир
нечя ай сонракы тарихдир.
- Ахы скрипка йахуд виолончел сизин няйинизя эярякдир - Мажар сорушур пластинкалар, радио, телевизор олан йердя… - Мажар бир анлыг сусуб давам едир - Эедин
жянаб, юз балажа ханымыныз цчн башга хошбяхтлик арайын. Сизин щядиййяниз онун цчцн чох
чятинликляр йарада биляр. - Сонра сорушур - Нечя йашы вар онун?
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Жаваб эюзлямядян йох олур. Лакин о бири отагдан ешидилян хышылтылардан анлайырам
ки, чюля чыхмаг цчцн цст палтарыны эейир. О йенидян гаршымда пейда олан кими Желсомина
Мохоровичин йашыны дейирям. Мажар дцканын о бири башына эедяряк ряфдян кичик юлчцлц бир
виолончел эютцрцб мяня узадыр.
- Буну эютцрцн - дейир. - Бунун аьажы бизим икимиздяндя дя йашлыдыр. Цзяриндяки
лак да йахшыдыр… Щяр щалда юзцнцз дя гулаг ассаныз пис олмаз.
Вя бармагларыны симлярин цстцндя эяздирир. Виолончелдян дюрд сясли бир жийилти
ешидилир.
- Ешидирсиниз? - сорушур - щяр симдя бцтцн о бирилярин сяси дуйулур. Амма буну
баша дцшмяк цчцн ейни вахтда дюрд мцхтялиф сяси ешитмяк лазымдыр. Бизся чох тянбялик.
Демяли дюрд йцз ялли мин.
Мян гиймяти ешидян кими илдырым вурмуш кими гуруйурам. О еля бил мяним жибимя
бахмышды. Ахы мяним дцз о гядяр пулум варды… Севинжяк олуб мажара ял узадырам Разыйам.
- Беш йцз мин - дейир мажар. Мяни цшцтмя басыр.
- Ахы сиз дюрд йцз ялли дедиз?
- Дюрдйцз ялли виолончел цчцндцр. Галаны ися йайын гиймятидир. Йохса сиз йай лазым
дейил. Ахы йай олмаса аляти кюкляйя билмяйяжяксиниз.
О йайы гутунун ичиндян чыхарыб витриня гойур. Мян ися щеч ня дейя билмирдим. Ахы
нежя олмушду ки, йай хатиримдян чыхмышды. Лакин мяним даща пулум йох иди. Буну
маьаза сащибиня дейяндя о нафталин ийи верян палтосуну чийниня атыб дейир:
- Жянаб, сизин йай пулуну да газанмаьынызы эюзлямяйя мяним вахтым йохду.
О буну дейиб дцкандан чыхмаг истяйирди ки, бирдян няся дцшцнцб мяня беля бир
тяклиф еляди.
- Эялин беля данышаг, мян йайы сизя нисйя верярям. Бир шяртля ки, онунла бирэя сиз
йумуртаны да эютцрясиниз.
Цстцндя 2.Х.1982 йазылмыш йумуртаны мяня тяряф узатды.
- Бунларын явязиндя мяня гябз йазын, юдяниш мцддяти ики илдир…
Гулагларыма
йумуртлайыр?

инанмадым

-

Ня

дединиз?

Мяэяр

сизин

тойуьунуз

гызылдан

- Мяним тойуьумун йумурталары гызылдан дейил. Лакин онун йумуртладыьыны ня сян,
ня дя мян йумуртлайа билмярик. Тойуг эцнляри, щяфтяляри, айлары йумуртлайыр. Мясялчцн
бу эцнки йумуртанын сарысынын йериндя жцмя ахшамы йерляшир. Сабащ ися "чяршянбя"
йумуртлайажаг. Бу йумурталарын ичиндян жцжя йериня юз сащибинин йашанмамыш эцнляри
чыхыр. Онлар гызылдан дейил, жянаб, онлар мцвяггятидир. Мящз бу йумуртанын ичиндя сизин
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щяйатынызын бир эцнц гярарлашыб вя онун ичиндян няйинся чыхыб-чыхмамасы йалныз сиздян
асылыдыр.
- Туталым ки, мян сизя инандым. Онда мяним юзцмя мяхсус олан эцня нийя
йенидян пул вермялийям?
- Ахы сиз няйя эюря анламаг истямирсиниз? Бизим башымыза эялян бялаларын чохунун
сябяби юмрцмцзцн эцнлярини дяйишмяк игтидарында олмамаьымыз, пис сайдыьымыз эцнлярин
цстцндян адлайа билмямяйимиздир. Лакин бу йумуртаны алсаныз щяр шей дяйишяжяк.
Цзцнцзя эялян эцн хошунуза эялмяся йумуртаны сындырыб, бир-баша сящярки эцня гядям
гойажагсыныз. Дцздцр бу щалда юмрцнцзцн бир эцнц яскик олажаг, лакин сиз бу пис эцндян
яла гайьанаг дцзялдяжяксиниз.
Мян жибимдяки пулу вя имзаладыьым гябзи маьаза сащибиня вердим. О ися
виолончел иля йайы сялигяйля футлйара гойду, йумуртаны да сялигяйля каьыза бцкцб мяня
верди…

* * *

Доктор Сук маьазадан чыхыб евя эялди. Ахшам тяряфи гонаглар тяшриф буйурду вя
профессор Сукун анасы щамынын гаршысында виолончели тянтяняли сурятдя Желсомина
Махровичя тягдим етди. Щямин ахшам стол архасында Желсомина исти бармагларыны доктор
Сукун ялиня тохундуруб деди.
- Инсан ямялляри йемяйя, фикирляр вя щиссляр ися ядвиййата бянзяйир. Вай о адамын
щалына ки албалыны дузлайа, йахуд пироънанын цстцня сиркя тюкя…
Желсомина бу сюзляри дейяркян Д-р Сук чюряк доьрайыр вя фикирляширди ки, бу эюзял
ханым онунла ейни, бцтцн галан алямля ися фяргли йашдадыр.
Шам йемяйиндян сонра доктор Сук мещманханадакы отаьына гайытды вя бюйцдцжц
шцшяни тапыб жибиндян чыхартдыьы ачары диггятля эюздян кечирмяйя башлады. Ачарын башлыьына
йапышдырылмыш сиккянин цстцндя "Х" щярфини эюрдц…
…Доктор Сук йалныз сящяря йахын йухуйа эетди. Фикирляширди ки, йягин вахт
Желсаминанын щямин ахшам она ня дедийини билмяйяжяк, щямин ан онун гулаглары
карлашмышды.
"ЙАШЫЛ КИТАБ"ДАН

Мцсялман мянбяляри хязяр мясяляси щаггында.
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Жабир Ибн Ягшаны (17-жи яср) - Анадолу уд чаланларынын фикринжя бир заманлар бу ады
шейтан юзц дашыйырмыш вя еля бу ад иля дя о 17-жи ясрин ян мяшщур мусигичиляриндян олан
Йусиф Мясудинин йанына тяшриф буйурмушду. Ибн Ягшани юзц дя чох истедадлы мусигичи иди.
Йазыланлара эюря онун ифасына гулаг асанда щисс олунур ки, мусигини ифа етмяк цчцн 10дан даща артыг сайда бармагдан истифадя едир. О, чох мющкям бядян гурулушуна вя
гурумуш эюлмячяйя бянзяр хырда эюзляря малик иди. Кюлэядян ися цмумиййятля, мящрум
иди. Юлцмц нежя дярк етдийи барядя инсанлара ачыг сурятдя щеч ня демяся дя, долайы йолла
онлары баша салмаьа чалышырды. Ибн Ягшаны эащ ятрафындакы инсанлара мцхтялиф щадисяляр
данышыр, ьащ йухулары нежя йозмаьы анладыр, эащ да юлцмцн сиррини йуху овчуларынын
кюмяйийля ачмаьы мяслящят эюрцрдц. Она мяхсус йалныз ики кялам бизим дюврцмцзя
гядяр эялиб чатыб: 1) Юлцм йуху иля ейни сойаддады, амма бу сойад бизя мялум дейил;
2) Йуху-эцндялик юлцм, йахуд юлцмцн кичик бир мяшгидир. Бир дяфя Ибн Ягшани юлцмцн
тясирини инсанлара эюстярмяк гярарына эялир вя тяжрцбя цчцн Аврам Бранкович адлы бир
христиан сяркярдясини сечир. Бу шяхс шейтанын гейд етдийиня эюря, щяр кясин шаир кими
доьулуб, оьру кими йашайыб, вампир кими юлдцйц Валахийада дюйцшцрмцш.
Жабир ибн Ягшани бир мцддят тярки-дцнйа кими йашамышды. О, аь тысбаьа чанаьындан
дцзялдилмиш удуйла Кичик Асийанын кяндлярини эязиб жамааты яйляндирир, эюйя ох
бурахмагла фала бахыр вя щяфтяйя ики яляк ун дилянирди. Ибн Ягшани еля бил сябрля юз
вахтыны эюзляйирди. Нящайят, бир эцн о, гярара эялди ки, артыг вахты чатыб вя гаршысына чыхан
кяндлилярдян бириндян хащиш етди ки, мцяййян мябляь мцгабилиндя дедийи йеря юз сары
иняйини эятирсин. Кяндли разылашыб иняйи дейилян йеря эятирди. Иняк Ибн Ягшанини эюрян кими
цстцня жумуб буйнузларыйла она еля бир зярбя вурду ки, бядбяхт еля ордажа йеря йыхылыб
жаныны тапшырды. Жабир ибн Ягшани язиййятсиз юлдц, еля бил ки, ращатжа йухуйа эетди. Еля бу
анда санки йеря йыхылан бядянини гаршыламагчцн онун кюлэяси пейда олду. Ондан йалныз
аь тысбаьа чанаьындан дцзялдилмиш уд галды ки, о да еля щямин эцн дирилиб ял-айаг ачды,
юзцнц Гара дянизя чатдырыб сулара баш вурду вя эюздян итди. Уд чаланлар инаныр ки, Жабир
ибн Ягшани бу дцнйайа гайыданда щямин тысбаьа йенидян уда чеврилиб онун кюлэясини
явяз едяжяк.
Башга бир рявайятя эюря жабир Ибн Ягшани цмумиййятля, юлмяйиб. 1699-жу илдя бир
дяфя сящяр вахты Тсарградда бир тякня суйа дяфня йарпаьы атараг, башыны йумаг цчцн
суйун ичиня сохду. Онун башы суйун ичиндя йалныз бир нечя санийя галды. Жабир ибн Ягшани
башыны судан чыхарыб белини дикялдяндя эюрдц ки, ня Тсарграддан, ня дя башыны йудуьу
чарлыгдан ясяр-яламят галыб. О, Истанбулун йцксяк дяряжяли "Кингстон" отелиндя иди вя
тягвим 1982-жи или эюстярирди. Онун арвады-ушаглары, жибиндя Белчика вятяндашынын паспорту
варды. Юзц ися франсызжа данышырды. Йалныз "Ф. Примавеси Сон Жорелла Жардифф" маркалы сахсы
ял-цзйуйанын дибиндя тянща дяфня йарпаьы эюрцнцрдц.

Атех (9-жу ясрин яввяли) - Мцсялман рявайятляриня эюря Хаганын сарайында онун
гощуму олан бир ханым йашайырды ки, юз эюзяллийи иля щамыны мяфтун едирди. Атех дейиляня
эюря, шер йазырмыш, амма йалныз бир кяламы дюврцмцзя гядяр эялиб чатыб - "Ики "щя"
арасындакы фярг, "щя" иля "йох" арасындакы фяргдян даща бюйцкдцр". Йердя галан шерлярин
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Атехя мяхсус олдуьу йалныз эцман едилир. Щесаб едилир ки, онун йаздыьы шерлярин вя
иштиракыйла тяртиб олунан мятнлярин ярябжя тяржцмяляри индийядяк галыр.
Хязярлярин йени дини, гябул етмяси дюврцнц арашдыран алимлярин диггятини ян чох
чякян Атехин хязяр полемикасына щяср етдийи шерляр олуб. Атех бу полемикада бюйцк
жанфяшанлыгла иштирак едяряк, бу мцбащисядя христиан вя йящуди иштиракчыларына гаршы тутарлы
дялилляр иряли сцрмцшдц. Бунунла да о, полемиканын мцсялман иштиракчысы Фяраби ибн Гора
йардымчы олмуш вя нящайят юз щюкмдары - хязяр хаганы иля бирэя исламы гябул етмишдир.
Полемикада христианлыьы тямсил едян йунан ращиб мяьлуб олажаьыны щисс едяряк, йящуди
раввини иля бирляшир вя онлар гярара эялирляр ки, шащзадя Атехи йящуди вя христиан
жящяннямляринин щюкмдарлары -Велиал вя Сатанайа сатсынлар. Бу жцр агибятдян гуртармаг
цчцн Атех кюнцллц сурятдя мцсялман жящянняминя эедиб юзцнц Иблися тяслим едир. Иблис
Велиалын вя Сатананын гярарыны дяйишмяк игтийарында олмадыьына эюря, Атехи жинсиндян
мящрум едир, йаздыьы шерлярини вя биржя "Ку" кялмяси истисна олмагла бцтцн хязяр дилини
онун йаддашындан силир вя ону ябяди щяйата мящкум едир…. Беляликля, Атех щеч йеря
тялясмядян, щяр фикриня, щяр сюзцня дяфялярля гайытмаг имканы ялдя етди. Чцнки
ябядиййят кечмиш вя эяляжяйи дуймаг габилиййятини кцтляшдирир. Амма севэи она йалныз
йухуларда йахын дцшя билирди. Беляликля, Атех хязяр мюминляриндян ибарят Йуху овчулары
тяригятини йарадыр. Бу мюминляр мцгяддяс йазыларда сющбят ачылан сямави Иерархийанын
йердяки версийасыны йаратмагла мяшьул идиляр. Атех вя онун тяригятинин цзвляри юз
фикирлярини, мцражиятлярини, щятта мцяййян яшйалары юзэя йухуларына эюндярмяк бажарыьына
малик олублар. Атех щятта юзцндян мин йаш жаван адамын йухусуна эиряряк щяр щансы бир
яшйаны онунчцн эюндяря билярмиш. Онун беля щярякятляриндян бири щаггында беля йазылыб:
Бир дяфя Атех юз йатаг отаьынын ачарыны аьзына сохур вя киминся йухусуна эирир. Бирдян о,
мусиги сядалары вя гадын сяси ешидир. - Инсанын ямялляри йемяйя, фикирляри вя щиссляри ися
ядвиййата бянзяйир. Вай о адамын щалына ки, албалыны дузлайа, йахуд пироънанын цстцня
сиркя тюкя...
Бу сюзляр дейилян кими ачар шащзадянин аьзындан йох олур вя о, анлайыр ки, бу
йолла дяйишмя баш вериб. Йяни ачар бу сюзляри ешитмяли олан адама чатыб, шащзадя ися
ачарын явязиндя бу сюзляри эютцрцб.
Даубманус гейд едир ки, онун йашадыьы вахт шащзадя Атех щяля саь имиш вя щятта
яслян Анадолудан олан, Мясуди адлы бир удчалан эуйа онунла эюрцшцбмцш.
Бу удчалан йуху овчулуьунун сирлярини юйрянирмиш. Бундан ялавя, дейиляня эюря
Хязяр сюзлцйцнцн мцсялман вариантынын бир нцсхяси онда да олуб. Лакин Мясуди бу
сюзлцйцн бцтцн мягалялярини щяля охуйуб гуртармадыьына эюря, шащзадя Атехля
растлашанда онун дедийи "Ку" кялмясинин мянасыны баша дцшя билмир. Хязяр сюзлцйцндя
йазылана эюря бу сюз щансыса мейвянин адыдыр вя яэяр Мясуди буну билсяйди, шащзадяни о
саат таныйарды. Бунунла да йуху овчулуьунун сирляриня йийялянмяк сащясиндя сонракы
язиййятлярдян азад оларды. Чцнки бядбяхт Атех бу сирляри Мясудийя щяр жцр китабдан даща
камил вя даща тез юйрядя билярди. Амма Мясуди шащзадяни танымайараг юз ян гиймяили
овуну ялиндян гачыртмыш олду. Еля буна эюря дя рявайятлярдя дейилир ки, юз дявяси
Мясудинин эюзцня тцпцрцб.
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Ибн (Ябу) Хядраш (ислам)
Шащзадя Атехин гадынлыьыны ялиндян алыб ону жинссиз мяхлуга чевирян шейтан
Жящяннямдя - эцняш орбитийля ай орбитинин кясишдийи йердя мяскунлашмышды. Ибн Хядраш
истедадлы шаир иди вя юзц щагда ашаьыдакы шери йазмышды:

"Дящшят бцрцйцр щябяшляри
Мян онларын арвадларына йахынлашанда,
Онларла бирэя йунанлар да, тцркляр дя,
Славйанлар да, гурлар да…"

Ибн Хядрашын шерлярини ХЫЫ ясрдя, шейтанларын поезийасыйла марагланан
Мязрубани адлы бир шяхс топлайыб китаб щалына эятирмишди.

Ял-

(Ящмяд ябу ял-Яли вя ял-Мяаринин ярябдилли анталоэийасына диггят йетирился гейд
етдийимиз фактла растлаша билярсиз).
Ибн Хядраш юз атына миниб еля сцрятля чапырды ки, ешидилян тяк-тяк нал сясляриндян
инди дя онун варлыгыны дуймаг мцмкцндцр.
Хаган - Хязяр щюкмдары. "Хаган" сюзц татар дилиндя "хан" сюзцндян йараныб,
"кнйаз" мянасы дашыйыр. Ибн Фядланын йаздыьына эюря, хязярляр юз хаганларыны кичик
чайларын алтында дяфн едирмиш.
Дейиляня эюря, Хаган щямишя щакимиййяти юз шярикийля бюлцшцрмцш. Цстцнлцйц бу
иди ки, ону щямишя биринжи саламлайырдылар. Адятян Хаган гядим, нцфузлу, бялкя дя тцрк
мяншяли няслин, онун щакимиййят шярики олан бяй ися халгын, йяни хязярлярин нцмайяндяси
олурду.
Хаганын щакимиййят шярикляри адятян эюзял сяркярдялярдян сечилирди. Бир дяфя
щансыса дюйцшдя галиб эяляндян сонра онлар дцшмяндян, чыьыртылары иля ичмяли су
мянбялярини нишан верян бир байгушу гянимят эютцрцрляр. Онда дцшмянляр дя онларла бир
йердя йашамаьа эялирляр… Вя заман юз ахарынын сцрятини азалтды…
….Эежялярин бириндя, атлар ай ишыьында отлайан вахт хаганын йухусуна бир мяляк
эириб она деди:
- Танрыйа сянин ниййятлярин язиздир, ямяллярин йох.
Сящяр Хаган йуху овчусундан бу йухунун мянасыны вя хязярлярин башына эялян
фялакятлярин сябябини сорушду. Йуху овчусу жаваб верди ки, бюйцк шяхсиййятин зцщуру
эюзлянилир вя зцщурдан сонра заман Онунла юлчцляжяк.
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Хаган етираз етди - Дцз дейил. Садяжя биз юзцмцз хырдалашмышыг. Башымыза эялян
бялаларын сябяби дя мящз будур. Бундан сонра о, хязяр кащинлярини вя йуху овчуларыны
юзцндян узаглашдырды. Явязиндя ямр еляди ки, бу йухуну йозмагчцн бир яряб, бир йящуди
вя бир йунан алими дявят едилсин. Хаган гярара эялди ки, бу алимлярдян щансынын йуху
йозмасы даща инандырыжы эюрцнся, о, юз халгыйла бирэя щямин алимин динини гябул едяжяк.
Хаганын сарайындакы цч иман щагда олан полемикада о, мцсялман Фярабы ибн
Горун дялилляринин даща тутарлы олдуьуну эюрдц. Фяраби ибн Гора Хаган бу суалы
цнванламышды.
- Гапалы эюзлярля гаранлыгда эюрдцйцмцз йухулар бизя няйи айдынлашдырыр? Артыг
олмайан алямин хатиряляриними, йохса сабащкы эцндян вяд кими эютцрдцйцмцз эяляжяк
алямими?
Фяраби ибн Гор ися Хаганын бяйяндийи бу жавабы вермишди.
- Щяр ики щалда бу мювжуд олмайан алямдир. Онунчцн дя щансы жавабын дцзэцн
олмасынын ящямиййяти йохдур. Суалын юзцнц дя мювжуд олмайан суал кими нязяря алмаг
лазымдыр.
Юз халгыйла исламы гябул едян хаганын ады бизя мялум дейил. Дейиляня эюря о
"нун" (айпарайа охшайан яряб щярфи) ишаряси алтында дяфн олунуб. Бязи мянбяляр гейд едир
ки, айаггабыларыны йуйуб мясжидя эирмямишдян юнжя онун ады Катиб олуб. Ибадятини битириб
мясжиддян эцн ишыьына чыхандан сонра ися о, ня айаггабысыны, ня дя юз кющня адыны тапа
билди.

Ку (Дриоптериа Филих жщазарс) Хязяр дянизи сащилиндя битян мейвя. Даубманус
онун щаггында беля йазыр: Хязярляр тяряфиндян бежярилян бу мейвя аьажы башга щеч бир
вилайятдя бящяр вермир. Бу мейвя шам гозаларынын, габыьына, йахуд балыг пулуна охшар
цст гатла юртцлмцш олур. Онлар аьажын лап йухары будагларында йетишир вя балыг кими
салланырлар. Бязян бу мейвяляр алажящря гушунун охумаьына бянзяр сясляр дя чыхарыр.
Дады сойуг вя азажыг дузлу олур. Пайызда - тамамиля йцнэцлляшиб ичиндяки тохуму цряк
кими чырпынанда бу мейвяляр аьаждан гопуб кцляйин дальаларыйла цзцрмцш кими
гялсямялярини аралайыб хейли уча билирляр. Ушаглар онлары сапандла вурур, щярдян дя
шащинляр чашыб онлары балыг биляряк димдийийля эютцрцб балаларыйчцн апарырлар. Бу сябябдян
дя хязярлярдя беля бир мясял йараныб: "Ажэюз ярябляр еля билир ки, биз балыьыг, амма биз
балыг дейилик, "Ку" кимийик".
Бу мейвянин ады олан "Ку" кялмяси хязяр дилиндян дюврцмцзя эялиб чатмыш
йеэаня сюздцр ки, шейтан шащзадя Атехин йаддашында сахламышды.
Щярдян эежяляр "Ку-ку" сясляри ешидилир. Бу юз ана дилиндян йалныз бир сюзц билян
шащзадя Атехдир ки, аьлайараг юз шерлярини хатырламаьа чалышыр.
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Мясуди Йусиф (17-жи ясрин яввяли- 25.11.1689) Мяшщур удчалан, бу китабын
мцяллифляриндян бири. Мясуди "Хязяр сюзлцйц"нцн яряб версийасынын бир вариантына малик
иди ки, арабир бармагларыны щябяш гящвясиня батырараг бу ялйазмалара ялавяляр едирди.
Мясуди яслян Анадолудан олуб. Щесаб олунур ки, уд чалмаьы она солахай олан вя удун
симлярини тярсиня гурашдыран арвады юйрятмишдир.
Сцбут олунуб ки, 17-18-жи ясрлярдя Анадолу удчаланларынын истифадя етдийи цслубу
мящз о, йарадыб. Рявайятлярдя гейд олунур ки, Мясуди аляти чох эюзял щисс едирмиш, бу да
удун щяля щеч сясини ешитмямишдян ону гиймятляндирмяйя кюмяк едирди. Евдя
кюклянмямиш уд оланда Мясудидя наращатлыг, щярдян ися щятта црякбуланма йаранырды. Юз
алятини ися о, улдузлара ясасян кюкляйирди. О билирди ки, мусигичинин сол яли заман кечдикжя
юз вярдишлярини унуда биляр, саь ял ися щеч вахт. О, мусигидян чох еркян узаглашды вя
бунунла баьлы бир рявайят дюврцмцзя гядяр эялиб чатыб…
Цч эежя далбадал йухуда эюрдц ки, бир-биринин ардыйжа онун йахын адамлары юлцр.
Яввял атасы, сонра арвады, нящайят гардашы. Дюрдцнжц эцн ися о, йухуда эюрдц ки,
сойугда чичяк кими эюзляринин рянэини дяйишян икинжи арвады да юлцб. Гадынын цзцнц
юртмямишдян габаг онун эюзляри, дяринлийиндя туму эюрцнян цзцм эиляляриня охшайырды.
О, эюбяйиня шам гойулараг узандырылмыш, эцлцмсямякчцнся чяняси сачларыйла
баьланмышды. Мясуди йухудан ойанды вя бир дя щеч вахт йуху эюрмяди. О, дящшят ичиндя
иди. Мясяля ондайды ки, Мясуди йалныз бир дяфя евлянмишди, икинжи арвады йох иди. О,
дярвишя мцражият едяряк бу йухунун мянасыны сорушду. Дярвиш Китаб ачараг она билдирди:
"Мяним язиз оьлум! Юз йухун барядя гардашларына щеч ня демя! Онлар сяня гаршы гясд
ниййятиндядирляр."
Бу жаваб ону гане етмядийиндян Мясуди йухунун мянасыны юз йеэаня арвадындан
сорушду вя беля бир жаваб алды:
-Юз йухуну щеч кимя данышма. Йохса йухуда эюрдцклярин сянин йох, данышдыьын
адамын башына эяляжяк.
Онда Мясуди йуху овчуларындан бирини тапмаг гярарына эялди. Она баша салдылар ки,
йуху овчуларына инди яввялкиндян даща надир щалларда раст эялмяк олур. Мясуди ону да
юйрянди ки, йуху овчуларына Гярбдя йох, Шярг тяряфдя раст эялмяк олар, чцнки онларын
сянятинин кюкляри бир вахтлар Гафгаз даьлары ятякляриндя, гара отлар битян йерлярдя йашамыш
Хязяр тайфаларыйла баьлыдыр.
Мясуди удуну эютцрцб Гара дянизин сащилийля Шяргя тяряф йол алды. О, фикирляширди:
"Инсаны щяля сяня - сабащын хейир - демямишдян яввял алдатмаг лазымдыр. Сонра артыг эеж
олажаг."
Беляликля, о, йуху овчуларынын ахтарышына башлады. Бир дяфя эежяйары кимся ону
йухудан ойатды. Мясуди эюзлярини ачанда гаршысында саггалынын ужлары кирпи тиканлары кими
аьармыш гожа бир киши эюрдц. Гожа Мясудидян сорушду ки, о, йухуда аь шяраб рянэли
эюзляри олан гадын эюрмяйиб ки?
- Онлар чичяк кими сойугда рянэини дяйиширляр-намялум гожа ялавя етди
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Мясуди жаваб верди ки, эюрмцшям.
- Бяс о, нежя олду?
- Юлдц.
- Сян щардан билирсян?
- О, мяним йухумда эюзляримин гаршысында кечинди. Йухуда о, мяним икинжи
арвадым иди. Эюбяйинин цстцндя шам варды, чяняси ися сачларыйла баьланмыш вязиййятдя
иди.
Буну ешидян кими гожа щюнкцртцйля аьлады вя рущдан дцшмцш сясля деди:
- Мян ону ахтара-ахтара Бясрядян бурайа гядяр эялмишям. Онун хяйалы йухудан
йухуйа кечир, мян дя артыг 3 илдир ки, ону йухуда эюрян адамларын изийля эедирям.
Мясуди баша дцшдц ки, ахтардыьы адам онун гаршысындадыр.
- Яэяр о гадынын изийля бу гядяр эетмисинизся, бялкя сиз онда йуху овчусусунуз?
- Йуху овчусу? Мян? - гожа тяяжжцблянди - Вя буну мяня сиз дейирсиниз? Йуху
овчусу сизсиниз. Мян садяжя сизин сянятинизин щявяскарыйам. Йухулардан йухулара кечян
сурятляр йалныз анадан йуху овчусу доьулан адамларын йухусунда юля биляр. Сиз йуху
овчулары гябиристанлыг кимисиниз. Щямин гадын о гядяр мясафяни кечмишди ки, эялиб сизин
йухунузда юлсцн. Амма сиз бундан сонра щеч вахт йуху эюрмяйяжяксиниз. Инди сизин
имканыныз дахилиндя олан шей- юз овунуза башламагдыр. Амма аь шяраб рянэли эюзляри
олан гадынын овуна йох. О, щям сизийчцн, щям дя башгаларыйчцн юлцб. Сиз башга вящшинин
овуна чыхмалысыныз.
Беляликля, Мясуди гожадан юз йени пешяси щагда илкин мялуматлары алыб йуху
овчулары щагда мцяййян шейляри юйрянди. Гожа билдирди ки, яэяр инсан етибарлы олса йазылы
вя шифащи мянбяляря малик олан бу сянятя йийяляня биляр….
Ян камил йуху овчулары хязярляр олуб, амма хязярляр артыг йохду. Онларын йалныз
сяняти вя бу сянят щагда гисмян мялумат верян сюзлцйц галыб. Онлар юзэя йухуларындакы
сурятляри изляйиб, вящши щейван кими инсандан инсана говур, бу йолла щятта щейван вя
яжиннялярин йухуларына да эиря билирдиляр.
-Бяс бцтцн бунлара нежя наил олмаг олар?-Мясуди сорушду.
-Сиз йягин фикир вермисиниз ки, инсан йухуйа эетмяздян габаг, йухуйла эерчяклик
арасында олдуьу вахт
йерин жазибя гцввясинин она тясирини хцсуси бир гайда иля
тянзимляйир. Инсанын фикирляри йерин жазибя гцввясинин тясириндян хилас олур. Бу анларда
фикирлярля дцнйанын аракясмясиндя мясамяляр йараныр ки, цч гат тордан хырда балыглар
кечян кими фикирляр дя бу аракясмядян кечиб азадлыьа чыхыр. Сойуьун инсан бядяниня
асанлыгла кечдийи бу гыса заман кясийиндя фикирляр гайнайараг ятрафа сычрайыр вя онлары
асанлыгла охумаг олур.
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Йухуйа эедян адама диггятля бахсан щеч хцсуси тялим эюрмядян дя, онун
фикирлярини вя щямин фикирлярин кимя йюнялдийини баша дцшмяк олар. Йох, яэяр сиз ардыжыл
мяшьялялярля инсанын ачыг гялбини мцшащидя етмяйи юйрянмишсинизся, мцшащидя мцддятини
истядийиниз гядяр узадыб су алтында эюзц баьлы цзян дальыжлар кими йухуларын лап дярин
гатларында ова чыха билярсиниз. Беляликля, сиз камил йуху овчусуна чеврилмиш олурсунуз.
Йатмышларын тювбялярини гябул едян бу овчулар, эцняшя, улдузлара бахараг талейи
мцяййян едян мцняжжимляр вя астрономлар кими бцтцн мцшащидя етдикляринин дягиг
гейдиййатыны апарырдылар.
Йуху овчуларына щимайядарлыг едян шащзадя Атехин ямрийля бу сянятля баьлы бцтцн
билэиляр, ян мяшщур йуху овчуларынын щяйаты барядя мялуматлар вя овланмыш йухуларын
талейи щагда йазылар бир йеря топланараг бир нюв Хязяр енсиклопедийасы, йахуд сюзлцйц
щалына эятирилмишди. Бу сюзлцйц йуху овчулары нясилдян нясиля ютцрцр вя ялавяляр
едирдиляр. Бу мягсядля чох-чох ясрляр юнжяси Бясрядя "Сафлыг гардашлыьы", йахуд
"Ябядиййят достлуьу " адлы эизли тяригят шяклиндя хцсуси мяктяб дя йарадылмышды. Бу
тяригятин цзвляри юз адларыны эизли сахлайараг "Философларын тягвими" вя "Хязяр сюзлцйц"
китабларыны чап етдирмишляр. Лакин бу китаблар Ибн Синанын ясярлярийля бирэя Хялифя
Мцстянжярин ямрийля йандырылмышды. Беляликля, "Хязяр сюзлцйцнцн" Шащзадя Атех
тяряфиндян топланмыш илкин варианты мящв олмушду, мяним сяня веря биляжяйим ися бу
сюзлцйцн яряб дилиня о вахткы тяржцмясидир. Инди ися эютцр бу сюзлцйц, амма ичиндяки
мягалялярин щамысыны йахшы-йахшы язбярля. Яэяр йуху овчусу юз сянятиня аид бцтцн
мялуматлары йадында сахламаса, ян ясас овуну гачыра биляр. Беляликля, йадында сахла,
йуху ову заманы сюзлцкдяки сюзляр - ади овчунун гаршысында гум цстдяки пялянь изляри
гядяр ящямиййятлидир.
Гожа бунлары дейиб Мясудийя сюзлцкля бярабяр бир мяслящят дя верди.
-Симляри дынгылдатмаьы щяр адам бажарыр, йуху овчусу олмаг ися сечилмиш адамлара
эюйляр тяряфиндян верилян бир верэидир. Юз алятиниздян ял чякин. Ахы уду Ламко адлы бир
йящуди ижад едиб. Ону бир кянара гойун вя ова башлайын. Яэяр сизин шикарыныз да мянимки
кими юзэя йухуларынын бириндя юлмяся, о сизи юз мягсядинизя чатдыражаг.
- Ахы бу овун мягсяди нядир? -Мясуди сорушду.
- Йуху овчусунун ясас мягсяди щяр бир ойанышын, йухулардан там азад олмаьын
пилляляри олдуьуну дярк етмякди. Яэяр инсан баша дцшся ки, онун щяр эцнц киминся бир
эежялик йухусудур, онун ики эюзц киминся бир эюзцдцр - онда инсан юз эерчяклийиндян ясл
ойаныша жан атажаг ки, бу ойаныш ону, щяр шейин даща айдын олдуьу мцтляг эерчяклийя,
щягигятя чыхаражаг. Мящз бу вахт инсан баша дцшяжяк ки, щягигяти эюрянлярля мцгайисядя
о, кордур, ики эюзц оланларла мцгайисядя ися о, тяк эюзлцдцр…
Рябицл-ахыр айынын цчцнжц жцмяси Мясуди нящайят ки, илк дяфя юзэя йухуларына
эиря билди. О, карвансарада цзц эюрцнмяйян вя щямишя щансыса гярибя мелодийаны
зцмзцмя едян бир адамла бирэя эежяляйирди.
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Мясуди яввял щеч ня баша дцшмяди, чцнки онун гулаьы фикирляриндян бежид щярякят
едирди. Яслиндя онун йанындакы адамын сяси чыхмырды, охуйан онун ичиндяки - йухусунда
эюрдцйц адам иди… Ятраф сцкут ичиндяйди, буна эюря дя Мясудинин йанында узанан
адамын гаранлыгда сачларынын нежя чичяклядийи ешидилирди. Еля бу вахт Мясуди эцзэцйя
дцшцрмцш кими чох асанлыгла гум басмыш, йаьышдан вя кцлякдян горунмайан, вящши
итлярля вя су арзулайан дявялярля долу олан эениш бир йухуйа дахил олду. Мясуди о саат
щисс еляди ки, шикяст олмаг тящлцкяси вар, щям дя бу тящлцкя ону кцрякдян щаглайажаг.
Бунунла беля, няфяс алан синя кими галхыб дцшян гум тяпяляринин цстцйля аддымлады.
Йухунун бир кцнжцндяки гурумуш булаьын мяжрасында битян аьаждан уд дцзялдян устаны
эюрдц. Мясуди устайа диггят вериб баша дцшдц ки, о, уду 300 ил бундан яввялки цсулла
дцзялдир. Демяли, йуху ону эюрян адамдан гат-гат гожадыр. Вахташыры уста аьзына бир овуж
плов гойуб дцзялтдийи аляти эютцрцр вя Мясудидян 100 аддыма гядяр узаглашырды. Беляжя,
Мясуди йухунун дяринликляриня гядяр эедиб чыхды. О, бурда, гябиристанлыгда ат дяфн едян
ики няфяри эюрдц. Онлардан бири байаг Мясудинин ешитдийи мащныны охуйурду. Инди о артыг
мащныны ешитмякля бярабяр, ону охуйаны да эюрцрдц. Бирдян Мясудинин йанында йатан
адамын йухусунда, быьынын бир тяряфи аь олан эянж пейда олду. Мясуди билирди ки, серб
итляри яввял гапыр, сонра щцрур, Валахийа итляри сяссиз дишляйир, тцрк итляри ися яввял щцрцр,
йалныз сонра дишляйирляр. Йухудакы ися дейясян бу жинслярин щеч бириня аид дейилди. Мясуди
мащныны йадында сахлады, чцнки сабащ щямин бу оьланы йухусунда эюрян икинжи адамы
тапмалыйды.
О бу ишя тез чаря тапды. Бир нечя удчалан вя охуйаны йыьыб онлара юз дириъорлуьу
алтында чалыб охумаг юйрятди. Мясудинин бармагларында рянэбярянэ цзцкляр вар иди, щяр
рянэ онун истифадя етдийи он пилляли сяс пиллякянинин бириня уйэцн эялирди. О, ифачылара
мцяййян бармагларыны эюстярир, онлар да щямин бармагдакы цзцйцн гашынын рянэиндян
щансы тон тяляб олундуьуну билирдиляр вя щеч вахт чашмырдылар, щярчянд мелодийа онлара
таныш дейилди. Онлар щямишя жамаатын топлашдыьы йерлярдя-мясжидлярдя, мейданларда, гуйу
башында охуйурдулар вя бу мусиги эежяляр юз йухуларында Мясудинин ахтардыьыны эюрян
адамлар цчцн бир тяля иди. Беляляри бу мусигини ешидян кими щейрятля йерляриндя донуб
галыр, эцняшдян сцзцлян ай ишыьы эюрцрмцш кими марагла гулаг асырдылар. Бу йолла да
Мясуди юзцня лазым олан адамлары тапрыды.
Юз шикарыны изляйян Мясуди Гара дянизин сащил шящярлярини эязяряк онун ахтардыьы
адамы йухуда эюрянляри нишанлайырды. Аь быьлы эянжи йухуда эюрян адамларын чохалдыьы
йерлярдя Мясуди гярибя бир щалы мцшащидя етди: данышыг заманы фелляр чох бюйцк
ящямиййят кясб едир, исимляр ися имкан дцшдцкжя цмумиййятля кянара атылырды.
Бязи щалларда щямин эянж ейни вахтда бир нечя адамын йухусуна эирирди. Ермяни
тажирляри ону юкцз арабасында гурулмуш дар аьажынын алтында эюрмцшдц. О, бу вязиййятдя
эюзял бир даш шящярдян кечир, жяллад ися онун саггалынын тцклярини йолурду. Даща сонра
ясэярляр ону дяниз кянарында сялигяли бир гябиристанлыгда атыны дяфн едяндя эюрмцшдцляр.
Нящайят, ону йухуда цзц эюрцнмяйян бир гадынла бирликдя эюрдцляр. Гадынын цзцндя
йалныз эянжин буьда бойда юпцш йерляри билинирди…
Гяфилдян шикар йох олду вя Мясуди бцтцн изляри итирди. Онун ялиндян эялян йеэаня
иш - бу сяйащят вахты эюрдцкляринин щамысыны "Хязяр сюзлцйцня" ялавя етмяк олду. Ялифба
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сырасыйла дцзцлмцш бу кющня вя тязя йазылар эцндян эцня аьырлашан, йашыл рянэли йол
кисясиндя онунла бирэя сяйащят едирди. Амма Мясуди щисс едирди ки, онун йухуларыны
мящз йахынларындан бири оьурлайыр. Бундан сонра о, тясадцфян юз дявясиня диггят йетирди.
Щейванын йухусуна баш вуран Мясуди орда шиш алны вя санки жяза олараг верилмиш
рянэбярянэ быьлары олан эянжи эюрдц. Онун башынын цстцндя щеч вахт дяниздя якс
олунмайан бцржляр ишыгланырды. О, пянжярянин йанында дайаныб айаглары алтына атылмыш бир
китабы охуйурду. Китаб "Либер Жосри" адланырды вя Мясуди баьлы эюзлярийля дявянин
йухусуна бахдыьы мцддятдя бу сюзлярин мянасыны баша дцшмяди.
Бу мцддятдя о, артыг кечмиш Хязяр дювлятинин сярщяддиня чатмышды. Чюллярдя гара
отлар битирди.
Эетдикжя Мясудинин гаршысына "Либер Жосри" китабыны охуйан эянжи юз йухусуна
эежялямяйя бурахан даща чох адам чыхырды. О, анлады ки, бязян бцтюв бир нясил, йахуд
жямиййятин бцтюв бир тябягяси ейни йухуну вя йухуда ейни адамлары эюря биляр. Мясуди
бурда гярибя бир щадисяйля дя растлашды. О, эюрдц ки, аь быьлы оьлан йухусуна эялдийи
адамларын щярясиня чох ялверишли шяртлярля-йяни иля бир фаиз сялямля - бир эцмцш сиккя борж
верир. Бу йуху боржлары Кичик Асийада тяминат мяктублары кими гябул олунурду. Чцнки
щесаб олунурду ки, ня гядяр ки, ики няфярин йухусунда бцтцн борж китабларына вя
щесаблара нязарят едян цчцнжц шяхс вар, бу ики няфяр бир бирини алдада билмяз.
Беляжя, Жцмядял-яввял айынын икинжи жцмяси йетишди. Сащилдя, чай думанынын
юртцйц алтында йени-чылпаг вя исти бир шящяр эюрцндц. Яслиндя думан шящяри сейр етмяйя
имкан вермирди, лакин суда шящярин санки дяринлийя батырылмыш минаряляри, евляри якс
олунурду. Думанын архасында ися сцкут уйуйурду вя Мясуди щисс еляди ки, бу шящярин,
суйун вя сцкутун тясириндян онда ня кими истякляри йараныр. Щямин эцн о, гадын
чюряйиндян дадмаг истяди. Мясудинин шящяря охумаьа эюндярдийи сцрякчилярдян бири
гайыдыб деди ки, няся тапыблар. Бу дяфя щямин эянжи йухуда эюрян бир гадын олуб.
- Зянжяфил ятри щисс едяня гядяр шящярин ясас кцчясийля эедярсян. Бу ятрин
кюмяйийля сян о гадынын йашадыьы еви тапарсан. Чцнки о бцтцн йемякляря зянжяфил гатыр.
Мясуди она дейиляня ямял едяряк шящярин ясас кцчясиня чыхды вя зянжяфил ятри щисс
едянядяк иряли эетди. Зянжяфил ятри дуйан кими дайаныб диггятля ятрафы эюздян кечирди вя
щямин гадыны эюрдц. О, ожаьын габаьында отуруб шорба биширирди. Ялиндя габ олан ушаглар
вя итляр нювбяйя дайаныб эюзляйирдиляр. Гадын чюмчяйля ушаглара вя итляря шорба чякирди
вя Мясуди баша дцшдц ки, о, йуху пайлайыр. Гадынын додаглары рянэини дяйиширди… Мясуди
она йахынлашанда гадын она да шорбадан тяклиф етди. Амма Мясуди эцлцмсцняряк етираз
етди: - Мян йуху эюря билмирям.
О, юзцнц йухуда гадын кими эюрян дурнайа охшайырды. Мясуди сюнцк бахышларла
гадынын йанында йеря узанды. Онлар тяк идиляр, сакитликдя щятта вящши арыларын юз ийнялярини
гуру аьаж габыгларына сцртяряк итилямяйи дя ешидилирди. Мясуди ону юпмяк истяйяндя
гяфилдян гадынын сифяти дяйишди. Мясудинин юпцшцнц тамам йени бир чющря гябул еляди. О,
ня баш вердийини сорушду. Гадын жаваб верди:
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- Ащ. Бу эцнлярди. Мяним чющрямдя онлар сянин вя сянин дявянин цзцндян йцз
гат сцрятля дяйишир. Амма сян нащаг йеря мяним палтарымын алтында язиййят чякирсян, сян
ахтардыьын орда йохду… Бядянсиз рущлар вар ки, йящудиляр онлары дибуки, христианлар ися
кабала адландырыр. Бунунла бярабяр, жинссиз бядянляр дя мювжуддур. Рущун жинси йохдур,
амма бядянин жинси мцтляг олмалыдыр. Яэяр яжинняляр ону бядянин ялиндян алмайыбса.
Мяним дя башыма бу иш эялиб. Ибн Хядраш адлы шейтан мяним жинсими ялимдян алды, амма
щяйатыма дяймяди. Бир сюзля, инди мяним мяшугум йалныз Коендир.
- Коен кимдир?-Мясуди сорушду.
- Мяним йухуларыма эирян вя сянин излядийин йящуди. Аь быьлы эянж. Онун бядяни
цч рущда, мяним рущумса ят парчасында эизлядилиб. Мян юз рущуму йалныз онунла бюлцшя
билирям вя йалныз йухуларыма эяляндя. О, чох бажарыглы мяшугдур вя мяним щеч бир
шикайятим йохдур. Щям дя йеэаня адамдыр ки, щяля дя мяни хатырлайыр, башга щеч ким
мяним йухуларыма эялмир…
Беляжя Мясуди илк дяфя излядийи эянжин адыны билян адамла растлашды. Эянжин ады
Коен иди.
- Сян онун адыны щарадан билирсян? - Мясуди гадыны бир дя йохламаг гярарына эялди.
- Ешитмишям. Бир дяфя кимся ону бу адла чаьырды, о да жаваб верди.
- Йухуда?
- Йухуда. Бу онун Тсарграда йола дцшдцйц эежя баш верди. Амма йадында сахла.
Бизим фикирляримиздяки Тсарград ясл Тсарграддан хейли гярбдя йерляшир.
Сонра гадын гойнундан балыьа охшар кичик бир мейвя чыхарыб Мясудийя узатды вя
деди:
- Бу мейвядир. Дадына бахмаг истяйирсян: Йохса кюнлцндян башга шей кечир?
- Мян истяйирям ки, сян еля индижя, бурда юз йухунда Коени эюрясян.
Гадын тяяжжцбля гейд еляди:
- Сянин арзуларын жцзидир. Чох жцзидир. Ялялхцсус, сяни мяним йаныма эятирян
шяраити нязяря алсаг. Амма эюрцнцр сян юзцн буну дярк етмирсян. Йахшы, мян сянин
арзуну йериня йетирирям. Мян бу йухуну шяхсян сянин цчцн эюряжяйям вя индидян ону
сяня баьышлайырам. Лакин ещтийатлы ол - йухусуна эялян адамы изляйян гадын сяня дя ял
узадажаг.
Гадын юз башыны итин цстцня гойду, чющряси вя ялляри киприклярийля она тохунан
чохсайлы бахышлардан жызыг-жызыг олду. Нящайят, гадын Кеону юз йухусуна эютцрдц.
Мясуди Кеонун аьзындан чыхан бу сюзляри ешитди:
- Интентио туа грата ет ажжепта езт Жреатори, сед опера туа нон сунт ажжепта…
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Беляликля, Мясудинин сярэярданлыьы сона чатды. О бу гадындан бцтцн сяйащяти бойу
юйряндикляриндян даща чох мялумат алды. Мясуди инди тумуржуглайан аьаж кими тялясирди.
Дявясини йящярляйиб эерийя - Тсаргарада тяряф йол алды. Шикар ону пайтахтда эюзляйирди.
Еля бу ан - йяни Мясуди юз сон овунун ня гядяр уьурлу олдуьуну дцшцняркян бирдян
дявя цзцнц эери чевириб онун дцз цзцня тцпцрдц. Мясуди гязябляниб йаш йцйянля дявяни
о гядяр вурду ки, онун эцвянляриндяки бцтцн су бошалды. Бунунла беля, Мясуди дявянин
бу щярякятинин мянасыны баша дцшмяди.
Йолун палчыьы Мясудинин айаггабыларына йапышса да, о, инадла иряли эедир вя
Кеондан ешитдийи, лакин мянасыны анламадыьы кялмяляри мусиги парчасы кими тякрар едирди.
Фикриндян кечирди ки, гаршыйа чыхан илк карвансарадажа айаггабыларына йапышан палчыьы
йусун, чцнки йоллар эцн ярзиндя цстцндя аддымлайан айаггабылардан эютцрдцйцнц эери
гайтармаьы тяляб едирди.
Йалныз йунан дилини билян бир христиан ращиби Мясудийя билдирди ки, онун йадында
сахладыьы бу кялам латын дилиндяди вя она йерли равиня йахынлашмаьы мяслящят эюрдц.
Равин щямин кяламы Мясуди цчцн тяржцмя еляди. "Халигя сянин ямяллярин йох,
ниййятлярин язиздир"
Беляликля, Мясуди баша дцшдц ки, арзулары щяйата кечир, о, дцз йолдадыр. Бу кялам
она таныш иди. Мясуди ярябжя бу кяламы билирди, чцнки бу сюзляри нечя йцз ил габаг бир
мяляк Хязяр хаганына демишди. Мясуди ону да баша дцшдц ки, Коен онун ахтардыьы ики
няфярдян биридир. Чцнки Мясуди ислам мянбялярийля хязярляри изляйян кими, о да юз
йящуди рявайятляри бойу хязярлярин архасынжа дцшмцшдц.
Сяфяр айынын биринжи жцмя ертяси иди вя Мясуди йарпаг тюкян аьаж кими дуруб фикря
эетмишди. Онун фикирляри гуру йарпаг кими будаглардан гопур, бир аз учушуб щямишялик
олараг юз пайызларынын лап дибиня дцшцрдцляр. Мясуди артыг юз удчаланларынын вя
мцьянниляринин мяважиблярини вериб йола салмышды вя инди эюзлярини йумуб тяк-тянща
палма аьажынын эювдясиня сюйкяниб хяйала далмышды. Гаршыдан эялян шянбя онун цчцн
ютян жцмя гядяр мющтяшям олмалыйды вя о, ня едяжяйини чох айдын щисс едирди. Мялум
иди ки, Коен Тсарграда эедир. Даща ону юзэя йухуларында излямяйя ещтийаж йох иди. Ян
ясас вя ян чятин мясяля Коени шящярляр шящяри Тсарградда ахтарыб тапмаг иди. Яслиндя
ону тапмаьа ещтийаж да олмайажаг. Мясудинин явязиня бу иши башга бириси эюряжяк.
Йалныз Коени, йухуда эюрдцйц адамы ахтармаг лазымдыр. Вя бу цчцнжц мящз
Мясудинин тяхмин етдийи щямин йеэаня адам ола билярди. Мясуди дцшцнцрдц: "Чайын
ичиндяки гызылэцл лячякляри вя бечя балы чайын ясл ятрини щисс елямяйя мане олдуьу кими,
мяня дяятрафымдакы инсанларын Коен щаггында йухуларыны айдын мцшащидя едиб анламаьа
няся мане олур. Демяли, мяня мане олан цчцнжц бир адам вар ки..."
Мясуди чохдан тяхмин едирди ки, дцнйада хязяр тайфаларынын тарихийля мяшьул олан
даща ики няфяр вар: Бири Коендир ки, хязярлярин йени дин гябул етмяси щадисясини йящуди
мянбяляриндяки мялуматлардан юйрянир. Цчцнжц намялум шяхс ися шцбщясиз ки, щямин
щадися барядя христиан мянбяляриндя йазыланларла мяшьулдур. Инди мящз бу цчцнжц шяхси хязяр мясялясийля мяшьул олан йунаны, йахуд башга миллятдян олан щямин христиан алимини
тапмаг лазымдыр. Бу йягин ки, еля Коенин Тсарградда ахтардыьы адамдыр. Бяли, Мясуди
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бунун цчцн ня етмяк лазым олдуьуну баша дцшдц. Амма щяр шейи юлчцб-бичяндян сонра
айаьа дурмаг истяйяндя щисс еляди ки, йеня киминся йухусуна дцшцб вя юзц дя буну
истямядян ова чыхды. Ятрафда инс-жинс йох иди.
Йалныз гум вя сяма кими сонсуз олан сусуз сящра-лап узагда ися шящяряр шящяри.
Йухуда ися цряйя гядяр чатан дярин, эур вя юлцмсачан суйун сясини ешитди. Мясуди баша
дцшдц ки, эерчякликдяки вя йухудакы фясилляр бир-бириндян фярглиди. Билди ки, бу онун
сюйкяндийи палма аьажынын йухусудур. Аьаж йухуда су эюрцрдц. Даща бу йухуда мараглы
щеч ня баш вермяди. Йалныз чайын шырылтысы…
Мясуди Шабан айынын сонуна йахын Тсарграда
йетишди вя шящярин мяркязи
базарында "Хязяр сюзлцйц"нцн бир нцсхясини базара чыхартды. Бу сюзлцкля марагланан
йеэаня адам йунан килсясинин сащиби Теоктист Николски олду ки, Мясудини юз аьасынын
йанына эятирди. Ращибин аьасы гиймят сорушмадан тяклиф олунан малы эютцрдц вя бу
гябилдян йеня бир шей олуб-олмадыьыйла марагланды.
Йалныз бундан сонра Мясуди анлады ки, гаршысында ахтардыьы-йяни Коенин юз
йухусунда эюрдцйц щямин цчцнжц адамдыр. Йягин ки, Коен дя мящз бу адамы
тапмаг цчцн Тсарграда эялиб. Мясудинин кисясиндян чыхан хязяр ялйазмаларыны алан
бу варлы адам дипломат иди вя Османлы империйасындакы инэилис сяфиринин йанында
хидмят едирди. Ады да Аврам Бранкович иди. Мясуди она юз хидмятини тяклиф етди вя
ишя эютцрцлдц.
Аврам яфянди юз китабханасында эежяляр ишляйиб, эцндцзляр йатдыьы цчцн Мясуди
еля биринжи сящяр имкан тапыб аьасынын йухусуна эиря билди. Бранковичин йухусунда Коен
йа атын, йа дявянин белиндя Тсарграда йахынлашырды вя нядянся испанжа данышырды. Нящайят
ки, кимся йухусунда Коени эцнорта эюрдц. Айдын олду ки, Коен вя Бранкович нювбяйля
бир-биринин йухусуна эирирляр. Беляликля, дювря гапанды вя сирлярин ачылмасы вахты чатды.
Йалныз бу… Амма Мясудийя еля бу да кифайят иди. Фикирляшди ки, инди анжаг
эюзлямяк лазымдыр вя юз вахтыны хяржлямяйя башлады. Илк олараг биринжи сяняти олан
ифачылыьы унутду. Сонра ися йаваш йаваш, сюзбясюз хязяр сюзлцйцнц дя йадындан
чыхартмаьа башлады вя ахшамларын бириндя гуллугчуларындан бири сюзлцйц ожаьа атанда
Мясуди щеч щейфслянмяди дя …
Вя бир эцн гяфилдян эюзлянилмяз щадися баш верди. Далгабаг учан аьаждялян кими
Аврам яфянди дя Шяввал айынын сонунжу жцмяси бирдян-биря Тсарграды тярк етмяк
гярарына эялди. О, дипломатик хидмяти атыб юз мяиййятийля бирэя Дунайа вурушмаьа эетди.
Исанын тявяллцдцнцн 1689-жу или о, Кладово адлы йердя дайанмыш австрийалы Баден
щерсогунун гошунларынын дайанажаьында пейда олуб щерсогун йанында гуллуьа эютцрцлдц.
Мясуди чашмышды. Щадисялярин эедишаты онун фикирлярийля дцз эялмирди, чцнки Кеон
Тсарграда йахынлашырды, Кладовайа йох.
Бунунла беля, хяндякдян тярпянмир, бцтцн эцнц Бранковичин мирзясийля ашыг-ашыг
ойнайырды. Бу мирзя дайанмадан Мясудийя удузса да щеч вяжщля ойуну сахламыр, щятта
тцрк мярмиляри вя эцлляляри онларын хяндяйини басдыранда да йериндян тярпянмирди.
Мясуди дя тящлцкясиз йер ахтармаг фикриндя дейилди. Чцнки онун архасында Бранкович
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йатыр вя йухуда Коени эюрцрдц. Коен атын белиня миниб Бранковичин йухусундан ахан
щансыса нярилтили чайын цстцндян чапырды. Мясуди анлады ки, бу йахынлыгдакы Дунай чайынын
нярилтисидир вя о бу нярилтини эерчякликдя даща айдын ешидирди, няинки Бранковичин
йухусунда.
Мирзя нювбяти дяфя ашыьы атанда онларын мювгейиня тцрклярин атлы дястяси дахил олду
вя ятрафа тяр вя сидик ийи йайылды. Йеничяриляр ятрафдакылары бичиб-тюкян заман Мясуди
щяйяжанлы эюзлярийля онларын арасында аь быьлы оьланы ахтарырды вя нящайят ки, ону эюрдц.
Еля бу вахт тцркляр мирзяни доьрадылар вя йухуда икян Бранковичин синясиня низяни
санжыб Мясудийя йахынлашдылар.
Бранкович йухулу-йухулу Мясудинин цстцня жумду. Йалныз Коен ону хилас едя
билди. О, Бранковичи эюрян кими кясилмиш аьаж тяк йеря йыхылды вя чантасындакы ялйазмалар
ятрафа даэылды. Мясуди о саат анлады ки, Коен айылмасы щеч вахт мцмкцн олмайан йухуйа
эедиб.
- Бу нядир, йохса йящуди юлдц? - тцрк пашасы еля бил севинжля ятрафдакыларындан
сорушду.
Мясуди она ярябжя жаваб верди - Йох, о йухуйа эедиб.
Бунунла да юз юмрцнц даща бир эцн узатмыш олду. Чцнки паша бу жавабдан
тяяжжцбляниб хябяр алды ки, буну щарадан билирсян. Мясуди жаваб верди ки, о, юзэя
йухуларыны бир-бириня баьлайан адамдыр, йяни сяняти йуху овчулуьудур. Вя хащиш еляди ки
ону сящяря гядяр юлдцрмясинляр ки, Коенин сон йухусуну изляйя билсин, чцнки о, инди
йухуда Бранковичин юлцмцнц эюрцр.
-Бу йухудан айылана гядяр ону юлдцрмяйин - паша деди вя тцркляр Коени
Мясудинин чийниня атыб тцрк гярарэащына йол алдылар. Мясуди артыг излядийи шикары апарырды.
Коен доьруданда бу вахт йухуда Бранковичи эюрцрдц вя Мясудийя еля эялирди ки, о бир
йох, ики няфяри дашыйыр.
Мясудинин чийниндяки оьлан йухусунда щямишяки кими Бранковичи эюрцрдц. Чцнки
онун йухусу щяля дя Бранковичин эерчяклийи иди.
Мясуди щямин эцнц вя эежяни Коенин йухуларыны излямякля кечиртди. Вя дейирляр
ки, о, Бранковичин юлцмцнц мящз Бранковичин юзцнцн эюрдцйц кими эюрмцшдц. Мясуди
йухудан айыланда киприкляри аьармышды, гулаглары ися дайанмадан титряйирди. Бунлардан
ялавя, онун бармагларында узун вя цфунят ийи верян дырнаглар битмишди. О, ня барядяся
еля сцрятля дцшцнцрдц ки, она йахынлашыб хянжярля бядянини бир зярбяйля ики йеря бюлян
адамы щеч эюрмяди дя.
Мясуди юлцм габаьы Саблйак пашайа ня деди вя онун бу дящшятли юлцмц юзцнц
доьрултдуму - бунлары щеч ким билмир. Мясудинин тцкдян назик, гылынждан ити, оддан исти
Сират кюрпцсцйля жящяннямин цстцндян кечиб жяннятя чатыб-чатмамасыны ися йалныз о
адамлар билир ки, онларын аьзына ябяди мющцр вурулуб. Онлар даща щеч вахт
данышмайажаглар.
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Мцгадися ял-Сяфяр (ЫХ, Х ВЯ ХЫ ясрляр) - Гадын монастырында йашайан Хязяр
ювлийасы. Узун юмрцнцн сонуна гядяр башга монастырда йашайан бир ращибля шащмат
ойнайыб. Лакин бу ойунда ня шащмат тахтасындан, ня дя фигурлардан истифадя едилмяйиб.
Ойунчулар юз эедишлярини Хязяр дянизи иля Гара дяниз арасындакы эениш сащядя едирдиляр,
шащмат фигурларыны ися белляриня ов гарьасы отуздурулмуш щейванлар явязляйирди. Ойун
заманы тякжя щяр щейванын гурбана чеврилдийи дцзянлик йох, бу дцзянлик цстцндяки
сямадан да истифадя олунурду.
Мцгадися ял-Сяфяр хязярлярин ичиндя ян йахшы йуху овчусу щесаб олунурду. Щесаб
олунур ки, юз сюзлцйцндя о, Адям Рущанинин башындан бир тцкц топлайа билмишди.
Мцгадися ял-Сяфярин йашадыьы монастырын гайда гануну вя юзцнцн ибадятинин бязи
хцсусиййятляри она он мин бакиря-ращибяни майаландырмаьа имкан вермишди. Рявайятя
эюря юз йатаг отаьынын ачарыны она эюндярян сонунжу гадын мящз шащзадя Атех олуб.
Бу, башлыьына гызыл сиккя гайнаг едилмиш кичик бир гадын ачары иди. Мящз бу ачар Мцгадися
ял-Сяфярин юз щяйатыйла видалашмасына сябяб олмушду, чцнки хаган бу щадисядян мющкям
гязяблянмишди. Мцгадися ял-Сяфяр юз юмрцнц су цзяриндя асылмыш гяфясин ичиндя баша
вурду.

Доктор Ябу Кябир Мцавийя (1930-1982) - Гащиря Универчитетинин профессору, Иврит
цзря яряб мцтяхяссиси. Йахын Шярг динляринин мцгайисяли арашдырылмасыйла мяшьул олуб.
Гцдс Университетини битириб, АБШ-да "ХЫ ясрдя Испанийада гядим йящуди фялсяфяси вя
кялам тялими" мювзусунда докторлуг диссертасийасыны мцдафия едиб. О, ужабой, енликцряк
бир адам иди, Иуда Щалявинин мащныларынын яксяриййятини язбяр билирди вя щесаб едирди ки,
1691-жи илдя Даубманус тяряфиндян няшр едилян "Хязяр сюзлцйц"нц щяля дя щансыса
антиквар китаб дцканларынын бириндя тапмаг мцмкцндцр. Юз фикриня инамыны артырмаг цчцн
ХВЫЫ ясрдян башлайараг щямин китабын йайылмасыйла баьлы олан щадисяляр зянжирини
тясяввцрцндя бярпа етмиш, мящв едилмиш нцсхялярин сийащысыны тутмуш вя бу нятижяйя
эялмишди ки, китабын минимум ики нцсхяси щяля дя мювжуддур. Доктор бу нцсхялярин изиня
дцшмяйя ня гядяр жящд эюстярся дя буна наил ола билмямиш, лакин бунунла беля юз
ахтарышларыны давам етдирмишдир. Докторун елми йарадыжылыьынын ян мящсулдар вахтында 1967-жи илдя Мисир-Исраил мцщарибяси башланды. О бу мцщарибядя забит гисминдя иштирак
етмиш, йараланмыш вя ясир дцшмцшдц. Щярби фяалиййяти башындан вя бядяниндян аьыр йаралар
алмасы, жинсиййят органларынын юз функсийаларыны итирмясийля нятижялянмишди.
О, юз йараларыны эюряндян сонра баша дцшдц ки, даща щеч вахт гадынла йатаьа эиря
билмяйяжяк. Аста-аста эейиняряк фикирляширди: "Мян отуз ил ашбаз олмушам, отуз ил ярзиндя
биширдим, биширдим, нящайят тяам щазыр олду. Бу тяам еля мяним юзцм идим. Мян юзцм
щям чюрякбиширян, щям дя хямир олуб истядийим чюряйи биширмишдим. Вя гяфилдян башга
ашбаз пейда олуб ялиндяки бычагла мяндян тамам башга, намялум, йад бир тяам дцзялтди.
Инди мян артыг танрынын бажысыйам, мювжуд олмайан бир адамам".
О, аилясини вя Гащиря Университетиндяки ишини атыб атасынын Искяндяриййядяки бош
евиндя мяскунлашды. Беляжя, Ябу Кябир юз сачларыны дяфн едир, бядяви сяндялляри эейир вя
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ардыйжа жцтжырмаглы щейванларын изиня бянзяр бир из бурахырды. Вя бир эежя, юкцз эюзляри
кими ири йаьыш йаьанда юзцнцн сон йухусуну эюрдц…
Онун эежяляриндя заман хязярлярдя олдуьу кими щяйатын сонундан яввялиня доьру
эедирди вя нящайят, бир эцн щяр шейин сону чатды. Бундан сонра даща щеч вахт йуху
эюрмяди. О, артыг там тямизляниб йени щяйата щазыр иди.
Щяр ахшам бишмиш дана, йахуд кечи гулаьыйла шам едиб ата евинин тоз басмыш
отагларына чякилир вя сящяря гядяр отагларда галагланмыш ХЫХ ясрин сонларында
Искяндяриййядя чап олунмуш кющня инэилис вя франсыз гязетлярини вярягляйирди.
Беляжя, ахшамдан-ахшама чохдан юлцб эетмиш адамларын вердийи еланлары, артыг
мянасыны итирмиш вя онун юзц кими кющня, тоз ичиндя парылдайан тижарят тяклифлярини
охуйурду. Бу саралмыш гязет сящифяляриндя эащ ревматизм ялейщиня франсыз мялщями,
цфцрцлмя резин йатаглар, веналары шишян адамларчцн жораблар тяклиф олунур, эащ да щансыса
намялум алыжы нисйя эютцрмяк шяртийля нефеш адланан ян ашаьы зцмряйя мяхсус йящуди
рущу ахтарырды. Мяшщур бир архитектор сямада, жяннятя йахын йердя ужуз гиймятя вилла
тикдирмяк истяйянляря юз хидмятлярини тяклиф едир вя билдирди ки, вилланын ачарлары юдянишдян
дярщал сонра, щяля бу дцнйадайкян тягдим олунажаг. Башга бир еланда тязя евлянянляр
цчцн кечялляшмяйя гаршы дярман тяклиф едилирди. Айры бир гязетдя охужулара жцчялярийля
йанашы отурмуш иран тойуьу формасында дцзялдилмиш сахсы чай сервизи тягдим едилир вя
билдирилирди ки, сервизин нялбякиляринин биринин алтында бир вахтлар йеддинжи имамын рущу
эизлянирмиш…
Гязетлярин сящифяляриндя артыг чохдан бяри ишлямяйян дцканларын, алверчилярин,
анбарларын сонсуз сайда адлары вя цнванлары гаралырды вя доктор Мцавийя бу итиб-эетмиш
дцнйайа баш вурараг санки онун дярдляриндян хябярсиз олан хиласкар адамларын ичиня
дцшцрдц.
Бир дяфя, 1971-жи илин сойуг гыш ахшамларын бириндя, доктор Мцавийя гяфилдян щяр
бир дишини айрыжа щярф кими щисс еляди вя гятиййятля отуруб 1896-жы илин еланларындан бириня
жаваб йазды вя бялкя дя артыг Искяндяриййядя мювжуд олмайан цнвана эюндярди. Щямин
вахтдан етибарян о, щяр эцн ХЫХ ясрин еланларындан бириня жаваб йазмаьа башлады. Онун
галаг-галаг мяктублары йохлуьа доьру сяпялянирди. Амма эцнлярин бириндя гярибя щадися
баш верди. Бир сящяр онун мяктубларындан бириня жаваб эялди. Намялум шяхс йазырды ки,
щярчянд мяндя инди еланда йазылмыш вя сизин истядийиниз мяишятдя ишлядилян франсыз турулу
йохду, амма явязиндя сизя башга шей тяклиф едя билярям. Доьурдан да сящяри эцн доктор
Мцавийянин евиндя бу еланла баьлы, бир гызла бир тутугушу пейда олду вя онлар бирликдя
дует гуруб "тахта алтлыглы сяндял" щаггында мащны охудулар. Сонра ися тутугушу юзц тяк,
доктор Мцавийя мялум олмайан бир дилдя охумаьа башлады. Сонра доктор гыздан сорушду
ки, онлардан щансы бири сатылыр, гыз ися билдирди ки, буну о, юзц сечя биляр. Доктор Мцавийя
чардаьы тямизлятдириб тавандан шцшя щалга асараг тутугушуну алыб орада йерляшдирди.
Вахт кечдикчя, доктор Мцавийянин о бири мяктубларына да жаваблар эялди вя
беляликля чардаь аста-аста мцхтялиф яшйаларла долмаьа башлады. Бурда чох шей топланмышды
- намялум тяйинатлы вя гярибя эюркямли мебелляр, ири дявя йящяри, дцймя йерляриня хырда
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зынгыровлар тикилмиш гадын палтары, ичиндя мящбус сахламаг цчцн нязярдя тутулан тавандан
асма дямир гяфяс, бири эежикян, о бири ися сындырылмыш ики эцзэц, намялум щярфлярля вя
намялум дилдя йазылмыш кющня шер ялйазмалары вя с.
Бир ил кечяндян сонра чардаг аьзына гядяр долду вя бир эцн доктор Мцавийя ора
эиряндя чашгынлыг ичиндя анлады ки, алдыьы бу гярибя яшйалар бирликдя щансыса мянаны кясб
етмяйя башлайыб. Щисс олунурду ки, бу яшйаларын бир гисми щансыса гядим вя гярибя бир
хястяхананын аваданлыьыны тяшкил едир. Доктор Мцавиййя щямин яшйалары айры бир отаьа
йыьыб, тибб факултясиндя чалышан бир коллегасыны эюстярди. Тибб ишчиси яшйалара бахыб билдирди
ки, бунлар йухуларын, даща доьру йухуэюрмя органларынын мцалижяси цчцн нязярдя тутулан
чох гядим тибби аваданлыгдыр. Ону да ялавя етди ки, чох эцман ки, йухуда тамам башга
эюрмя органларындан истифадя олунур.
Доктор Мцавийя бу фикря эцлцмсцнцб диэяр бири яшйаларла мяшьул олмаьа башлады.
Онлар щяля дя тутугушу олан чардаьда галагланмышдылар… Амма йердя галан яшйаларын
бир-бирийля гаршылыглы ялагясини тапмаг, яввялкиндян фяргли олараг щеч жцр мцмкцн
олмурду. Нящайят, доктор Мцавийя компйутерин кюмяйиндян истифадя етмяк гярарына
эялди. О, Гащиряйя, ещтималлар нязяриййяси цзря мцтяхяссис олан бир кющня достуна зянэ
вурараг хащиш етди ки, эюндяряжяйи мяктубда садаладыьы яшйаларын адларыны компйутеря
дахил етсин.
Мяктуб Гащиряйя чатандан цч эцн сонра компйутер юз ахтарышларынын нятижялярини
ортайа гойду вя доктор Мцавийя юз мяктубуна жаваб алды. Ялйазмадакы шерлярля баьлы
компйутер билдирирди ки, бунлар щансыса славйан дилиндя йазылыб, каьыз ися 1660-жы илин
истещсалыдыр, су нишаны йериндя ися цч йонжа йарпаглы байраг вя гойун шякли олан ишаря
чякилиб. О бири яшйалары - дявя йящярини, зынгыровлу палтары, гурумуш балыьа охшайан
газаны, инсан гяфясини вя с. бирляшдирян йалныз бир детал вар. Компйутерин йаддашында олан
вя еля доктор Мцавийянин юзцнцн арашдырмаларындан эютцрцлмцш мялуматлар ясасында беля
нятижя чыхырды ки, садаланан яшйаларын щамысы итмиш "Хязяр сюзлцйц"-ндя гейд олунур.
Беляжя
доктор Мцавийя йенидян эялиб мцщарибядян яввял олдуьу нюгтядя
дайанды. О, бир гядяр фикирляшиб гярара эялди ки, Гащиряйя, юз ишлядийи университетя
гайытсын. Иш масасынын архасында ону мяктуб вя дявятнамяляр эюзляйирди. Доктор
Мцавийя бу дявятнамялярдян бирини сечиб эютцрдц вя чаьырылдыьы 1982-жи ил Тсарград елми
конфрансында сюйляйяжяйи чыхыша щазырлашмаьа башлады.
Чыхыш "Орта ясрлярдя Гара дяниз сащили вилайятлярин мядяниййятляри" мювзусунда
иди. Доктор йеня дя Иуда Щалявинин хязярляр щаггында арашдырмаларыны охуйуб юз чыхышыны
йазыб тамамлады вя октйабр айында Тсарграда йола дцшдц. О цмид едирди ки, орада бялкя
дя хязярляр щаггында даща чох мялуматы олан бир алимля растлашар. Доктор Мцавийяни
Тсарградда гятля йетирян адам тапанжанын лцлясини дцз онун сифятиня тушлайыб демишди "Аьзыны эениш ач ки, дишлярини корламайым".
Доктор Мцавийя аьзыны эениш аралады вя тапанжадан атяш ачылды. Гатил еля дягиг
нишан алмышды ки, доктор Мцавийянин дишляриня бир жызыг да дцшмямишди.
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Мустай бяй Саблйак (ХВЫЫ) яср - Требинйалы тцрк сяркярдяляриндян бири.
Мцасирляринин йаздыьына эюря йедикляри Мустай бяй Саблйакын гарнында дайанмырмыш,
йяни о гумру гушу кими ейни заманда щям йейир, щям дя байыра эедирди. Щярби сяфярляря
чыханда о, юзцйля бир нечя сцдверян гадын эютцрцрдц вя бу гадынлар эцндя цч дяфя ону
ямиздирирдиляр. Мустай бяй ня гадын, ня дя кишилярля жинси ялагяйя эиря билмирди. Йалныз
юлцлярля йахынлыг етмяйи мцмкцн олурду. Она эюря дя адятян мящз юлцм айаьында олан
адамлары сатын алыб, йуйуб тямизляйиб вя йахшыжа эейиндириб эежяляр онун чадырына
эятирирдиляр.
Мустай бяй йалныз бу жцр адамларла жинси ялагяйя эиря билирди. Дейирдиляр ки, о, дири
инсанын бядяниндя юз тохумларынын нцфтясинин галмасындан йаман горхур. Юзц ися бир
дяфя бу барядя ондан сорушанда, жаваб вермишди ки, мян бу дцнйа цчцн йох, о дцнйа
цчцн ушаг дцзялдирям. - Щеч вахт билмяк олмур ки, - о гейд едирди - бу ушаглар щансы
жящяннямя дцшяжякляр. Бялкя йящуди мялякляринин, йахуд христиан шейтанларынын нясиби
олажаглар, она эюря дя мян жяннятдя онлары эюря билмяйяжяйям.
Башга бир дярвишя ися Мустай бяй юз яжаиб адятинин сябябини беля изащ етмишди.
"Юлцм вя мящяббят, йяни о дцнйа вя бу дцнйа бир бириня йалныз бу гядяр йахынлашанда
онларын щяр икиси барясиндя чох шей юйрянмяк мцмкцн олур. Бу щадися арабир о дцнйайа
дяйиб гайыдан меймунларын ящвалатына бянзяйир. Онлар эери дюняндян сонра щяр
дишлямляри тямиз щикмят бяхш едир. Онунчцн дя бязи адамлар юз яллярини бу меймунлара
дишлядиб дишлям йериндян "мцтляг щягигят"и чыхардырлар. Мянимся беля дишлямляря артыг
ещтийажым йохдур…"
Беляликля севдийи, лакин щеч вахт минмядийи атлардан ялавя Мустай бяй Саблйак
севмядийи, лакин мямнуниййятля миндийи юлцмжцлляри дя алырды. Дяниз сащилиндян бир
гядяр аралыда Мустай бяйя мяхсус олан атларын гябристанлыьы варды ки, бурадакы
башдашларынын щамысы мярмярдян дцзялдилмишди. Дубровникдян олан Коен адлы эянж бир
йящуди бу гябристанлыга нязарятчи тяйин олунмушду. Мящз бу эянж йящуди Саблйак
пашанын Валахийайа йцрцшц заманы дцшярэядя баш вермиш щадисяляри дягигликля гялямя
алмышды. "Саблйак пашанын дястясиндяки дюйцшчцлярдян бири шцбщя алтына дцшмцшдц, лакин
онун эцнащыны сцбут едян фактлар тапылмады. Хидмят етдийи бюлцк Дунай сащилиндя
дцшмянлярин щцжумуна мяруз галдыьы вахт о, йеэаня саь галан ясэяр иди. Ряислярин
дедийиня эюря бунун сябяби ойду ки, бу ясэяр садяжя дюйцш мейданыны гойуб гачдыьына
эюря саь галмышды. Лакин шцбщяли билинян ясэяр тамам башга шей сюйляйирди. "Биз щцжума
эежя мяруз галдыг вя басгынчылар тамам чылпаг идиляр. Мян йеэаня дюйцшчц идим ки,
горхмадан сона гядяр вурушдум, она эюря дя саламат галдым". Ян сонда ону Саблйак
пашанын йанына эятирдиляр ки, паша бу ясэярин эцнащкар олуб-олмадыьыны мцяййян етсин.
Ясэярин голларыны гопардыб пашанын щцзуруна эятирдиляр вя о да, бу лал мящкямянин
иштиракчылары кими сонадяк биржя кялмя дя данышмады. Нящайят ахырда паша вящши щейван
кими сычрайыб ясэярин ятиндян бир тикя гопартды вя биэаняликля эери чюндц. Бядбяхт ясэяри
ися о саат сяркярдянин чадырындан чыхартдылар. Паша бу эянж ясэярин эюрцнцшцнц щеч
ямяллижя эюздян кечиртмяди дя, щятта онунла бир кялмя беля кясмяди. Лакин онун
бядяниндян гопартдыьы ят парчасыны чох диггятля чейняди. Цзцнцн ифадясиндян щисс
олунурду ки, санки унутдуьу бир тяамы, йахуд лайигли бир ичкини хатырламаьа жящд едир. Бир
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нечя дягигя сонра паша аьзындакы яти йеря тцфцрдц, еля ан да байырдакы гаровулчулар
шцбщяли билинян ясэяри хянжярля доьрадылар, чцнки артыг онун эцнащы сцбута йетмиш щесаб
олунду".
Коен ися юз йазысыны бу жцр битирди "Мян Саблйак пашанын хидмятиня йалныз бу
йахынларда гябул олундуьум цчцн бу жцр мцщакимяни илк дяфя эюрцрдцм. Лакин
юйряндим ки, яэяр паша дишлядийи ятин тикясини удсайды мящкумун цстцндян бцтцн
иттищамлар эютцрцляжяк вя азадлыьа бурахылажагды. Щесаб олунажагды ки, о эцнащсыздыр".
Саблйак пашанын йекя вя йюндямсиз бядян гурулушу вар иди. Санки палтарыны
дярисинин алтында, чалмасыны ися сачларыйла кяллясинин арасында эяздирирди.

Мусиги мемарлары - Хязярлярдя хцсуси мемарлар варды ки, чох ири дуз гайаларыны
щамарлайыб кцляйин щярякят йолларынын цстцня гойурдулар.
Беляликля Гырх адда хязяр кцлякляринин (бунларын йарысы дузлу йарысы ися ширин иди)
йолу цстцндя ири, дузлу мярмяр парчалары дайанырды вя щяр ил кцляклярин тцьйан елядийи
фясил эяляндя щямин йерляря инсанлар йыьылыб щансы мемарын даща эюзял мусиги йаратдыьына
гулаг асырдылар.
Мясяля ондадыр ки, кцлякляр дуз гайаларына тохунуб онларын тяпялярини сыьаллайараг
араларындан сцрцшдцкжя щяр дяфя йени бир мусиги ифа едирдиляр. Заман кечдикжя ися бу дуз
гайалар йаьышын алтында йуйулуб, ютян адамларын бахышларындан парчаланыб, гойунларын вя
юкцзлярин диллярийля йаланыб йаваш-йаваш юз мемарларыйла бирэя йох олардылар.
Бир дяфя бу жцр мемарлардан олан бир яряб йаз эяляндя бир йящуди вя хязярля
бирэя юз дцзялтдийи дуз гайаларынын нежя мусигиляр ифа етдийини динлямякчцн йола чыхды.
Жамаатын дястя-дястя йыьышыб юзэя йухуларына бахдыьы бир мябядин йанындан кечяндя
йящуди иля хязярин сюзляри чяп эялди вя онлар мющкям савашыб бир-бирини юлдцрдцляр. Бу
вахт яряб мемар мябядин ичиндя йатмышды, лакин бу гятллярдя мящз ону
эцнащландырырдылар, чцнки щамы билирди ки, онлар гоншудурлар вя эизли дцшмянчиликляри вар.
Она эюря дя йящудиляр ярябин едамыны тяляб етдиляр. Яряб дцшцндц: щяр ким цч тяряфдян
эцнащкардырса, о, дюрдцнжц тяряфдя нижат тапа билмяз. Чцнки хязяр дювлятиндя йунанлары
христиан, йящудиляри йящуди, ярябляри ися ислам ганунлары мцдафия едир вя бу ганунлар
Хязяр дювлятиндян даща язямятлидир.
Бу сябябдян дя яряб юзцнц бу жцр мцдафия едирди ки.. (бу йердя мятн корланыб,
охумаг мцмкцн олмур…)… вя юлцм жязасы чохаварлы эямидя, галераларда юмцрлцк
аварчякмяйля явяз олунду. Лакин о, юз жязачякмя мянтягясиня йола дцшмямишдян
яввял дцзялтдийи дуз гайаларын мусигисиня гулаг аса билди. Бир мцддят сонра бу гайалар
алынларын дяйиб парчаландыьы юлц сцкутун ичиндя ярийиб йох олдулар.
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Бясря фрагменти - Бу ад алтында ХВЫЫЫ ясрдя цзц кючцрцлмцш ярябдилли бир мятн
сахланылыр. Эцман олунур ки, бу мятн Иоаннес Даубманусун лексикографик няшринин бир
щиссясидир. Бу няшр 1691-жи илдя Пруссийада няшр олунмуш "Хязяр сюзлцйц"дцр, лакин бу
сюзлцк няшр олунандан дярщал сонра бцтцнлцкля мящв едилдийиня эюря йухарыда гейд
едилян фрагментин мятнин щансы щиссясиндя йерляшдийи барядя фикир йцрцтмякдя мцмкцн
дейил. Бясря фрагментинин мязмуну тягрибян белядир. "Сизин рущунуз юз дибиндя жисмини
сахладыьы кими, цчцнжц мяляк Адям Рущани дя юз ичиндя каинаты сахлайыр. Щал щазырда,
Исанын зцщурунун 1689-жу илиндя Адям Рущани ашаьы енян орбитдя - Эцняшля Айын
щярякят трайекторийасынын кясишдийи йердядир вя эетдикжя Ящримянин жящянняминя
йахынлашыр. Она эюря дя биз даща сизи тягиб етмирик, ей Адям Рущанини мцшайят едяряк
онун бядян цзвляриндян китаб тяртиб етмяйя жящд эюстярян йуху овчулары вя фантазийа
йозанлар.
Лакин о, милад тарихийля ХХ ясрин сонунда юз учушунун йцксялян орбитиндя пярваз
едяркян онун "Йуху империйасы" Халигя йахынлашажаг вя онда биз инсан йухуларында
Адямин бядян цзвлярини тикя-тикя топлайараг юйрянян, сонра Йердя онун бядян китабыны
йаратмаьа жящд эюстярян сизляри мящв етмяк мяжбуриййятиндя галажаьыг. Чцнки онун
бядян цзвляриндян дцзялян китабын Йер цзцндя пейда олмасына йол веря билмярик. Лакин
еля эцман етмяйин ки, Адям Рущани иля йалныз биз - бир нечя икинжи дяряжяли шейтан
мяшьул олур.
Сиз ян уьурлу щалда онун йалныз бармаьынын ужуну, йахуд омбасындакы халы яйан
едя билярсиниз, бизим вязифямиз ися бу бармаг ужунун вя халын пейда олмасынын гаршысыны
алмагдыр. О бири шейтанлар ися Адям Рущанинин бядянинин йердя галан цзвлярини
топламаьа жящд едян инсанларла мяшьул олур. Адям Рущанинин жисмани шякилдя тяртиб
едилмяси просеси щяля тязяликжя башланыб. Йердя онун бядянинин тязащцрц олажаг китаб
щялядя инсан йухуларында галмагда давам едир. Вя бу китабын бязи щиссяляри юлмцш
инсанларын йухуларындадыр, орадан ися диби гурумуш гуйудан олдуьу кими щеч бир шей
чыхартмаг мцмкцн дейил.."

"САРЫ КИТАБ"ДАН

Гядим Йящуди мянбяляри хязяр мясяляси щаггында.

Атех - Хязярлярин йящудиляшмяси дюврцндя йашамыш хязяр шащзадяси. Шащзадя Атех
хязяр полемикасында чох жанфяшанлыг эюстярмишди. О, демишди: "Эюйдян тюкцлян фикирляр
мяни гар кими бцрцмцшдц. Мян сонра чох чятинликля гызыныб щяйата гайыда билдим".
Шащзадя Атех полемиканын йящуди иштиракчысы Исщак Сангарийя яряб алиминин
дялиллярини рядд етмякдя йардымчы олмуш вя хязяр хаганы йящуди динини гябул етмяйя
мейл эюстярмишди. Беля бир фикир дя мювжуддур ки, эуйа шащзадя Атех шерляр дя йазмышды
вя онлар хязяр китабларында галыб. Дейиляня эюря орта ясрлярдя хязяр полемикасынын
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тарихини йазмагла мяшьул олан Иуда Щаляви шащзадя Атехин шерляриндян нцмуняляри мящз
щямин китаблардан эютцрцб. Башга мянбяляря эюря хязярлярин тарихи, инамы, йуху охуйан
адамлары щаггында эениш информасийа верян енсиклопедийаны мящз шащзадя Атех тяртиб
етмишди. Мягаляляр щамысы шер формасында йазылмышды.
Амма о вахт щяля индики цч китаб мювжуд дейилди. Бу щяля ки, бир дилдя йазылмыш
бир китаб иди. О китабдан индики сюзлцйя чох аз шей дцшцб.
Беляликля, шащзадя Атехин сяйи хаган дуа юртцйцнц вя Тюврати гябул етди. Бу да
тябии ки, полемиканын о бири иштиракчыларыны бярк гязябляндирди. Онун цчцн дя ислам иблиси
еля етди ки, Атех хязяр дилини вя юз шерлярини бцтцнлцкля унутду. Онун йадында йалныз гуру
балыьа охшайан мейвянин ады иди.
Амма бундан юнжя шащзадя Атех тящлцкяни щисс едяряк инсан сюзлярини тяляффцз
едя билян хейли тутугушу топлатдырды. "Хязяр сюзлцйц"нцн щяр мягалясини язбярлямяк
цчцн бир тутугушу айрылды. Сюзлцкдяки шерляр хязяр дилиндя олдуьу цчцн тябии ки, тутугушу
да онлары еля щямин дилдя тякрар едирди.
Кющня инамдан гырылыб, йени дини гябул едяндян сонра хязяр дили сцрятля ярийиб
итмяйя башлады. Онда Атех хязяр дилини язбярлямиш тутугушулары азадлыьа бурахмаьы ямр
етди вя деди: "Эедин бу шерляри башга тутугушулара да юйрядин, чцнки бурда бир аздан щамы
онлары унудажаг".
Гушлар учуб Гара дяниз сащилиндяки мешяляря йайылдылар.
Орда тутугушулар юйряндийи шерляри башга тутугушулара юйрятмяйя башладылар. Беляжя
еля бир заман йетишди ки, хязяр дилиндя йалныз тутугушулар даныша билирди. ХВЫЫ ясрдя Гара
дяниз сащилиндя намялум дилдя бир нечя шер сюйляйян тутугушу тутулмушду, гушун сащиби
Аврам Бранкович иддиа едирди ки, бу хязярлярин дилидир. О, юз мирзяляриндян бириня ямр
етмишди ки, тутугушунун тяляффцз етдийи бцтцн сюзляри йазсын. Бу йолла Аврам Бранкович
цмид едирди ки, "тутугушу шерляри"-ни, йяни Шащзадя Атехин поезийасындан нцмуняляри ялдя
етсин. Йягин ки, еля мящз бу йолла да "Тутугушу шерляри" Даубманусун 1682-жи илдя тяртиб
етдийи "Хязяр сюзлцйц"-ня дцшмцшдц.
Даубманус Иоанес (ХВЫЫ яср) - "Тйпоэрапищус Лоаннесс Даубманнус", полшалы
китаб нашири, ХВЫЫ ясрин Ы-жи йарысында Прусийада полйак-латын лцьятини няшр етдирир. Бунунла
беля онун ады даща бир лцьятин башлыьында дурур. Бу "Лехсикон Жосри - Жонтиненс
Жоллоэиум сеу диспутатионерн де Реэионе" - адлы енсиклопедик лцьятдир. Беляликля,
Даубманус щазырда сизин ЫЫ няшрини охудунуз китабын Ы нашири кими чыхыш едир.
Даубманусун няшр етдирдийи "Хязяр сюзлцйц" 1692-жи илдя христиан инквизисийасынын
ямрийля мящв едилмиш, йалныз ики нцсхя бу агибятдян йаха гуртара билмишди. Юз лцьятинин
ясасыны тяшкил едян, 3 китабдан ибарят ясас материаллары Даубманус чох эцман ки, шяргихристиан килсясиня мянсуб олан бир ращибдян алыб вя юзц дя мцяййян ялавяляр етмишди. Бу
сябябдян дя ону садяжя Ы нашир йох, щям дя китабын редактору щесаб етмяк олар.
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Хаган - Хязяр хаганы. Хаган кялмяси йящуди дилиндя кнйаз мянасы верян "Коен"
сюзцндян йараныб. Йящуди, христиан вя яряб алимлярини дявят едиб "Хязяр полемикасыны"
тяшкил етмяк фикриня дцшян хаганын ады намялум галыб.
Даубманусун эюстярдийи йящуди мянбяляринин мялуматына эюря хязярлярин
йящудилийи гябул етмясиня ашаьыдакы щадися сябяб олмушду. Бир дяфя хаган шащзадя Атехи
чаьырыб она дейир:
- Мян йухуда эюрдцм ки, гуршаьа гядяр суйун ичиндя эедяряк китаб охуйурам. Бу
су йосунларла долу, буланлыг Кцр чайы иди. Щяр дяфя бюйцк дальалар эяляндя мян китабы
ислатмамаг цчцн йухары галдырыр, сонра йеня охумаьа давам едирдим. Чай дяринляшдикжя
анлайырдым ки, китабы тез охуйуб гуртармаг лазымдыр. Еля бу вахт ялиндя гуш олан бир
мяляк пейда олуб мяня деди: "Танрыйа сянин ямяллярин йох, ниййятлярин язиздир". Сящяр
йухудан дуруб эюрдцм ки, ялимдя щямин китаб гуршаьа гядяр буланыг, йосунла долу Кцр
чайынын ичиндяйям. Йухуда эюрдцйцм мяляк вя гуш да гаршымдадыр. Горхудан тез
эюзлярими баьладым. Амма щеч ня дяйишмяди. Дящшят. Китабы ачыб эюзцмя дяйян илк
жцмляни охудум: "Гой айаггабыларыны чыхартмагда олан адам чох да ловьаланмасын".
Мян йеня эюзлярими баьлайыб кяламын давамыны артыг баьлы эюзля охудум "еляжя дя артыг
айаггабыларыны чыхартмыш адам". Еля бу вахт мяляйин ялиндяки гуш ганад чалды вя мян
эюзлярими ачыб эюрдцм ки, гуш учуб эедир. Онда мян анладым ки, щягигятдян хилас олмаг
цчцн артыг эюзлярими йума билмяйяжяйям. Даща ня йуху, ойаныш, эерчяклик мювжуд
дейил. Йалныз эцн вар. Мяни илан кими сарыйан бцтюв вя ябяди бир эцн. Вя узагда бюйцк
бир сяадяти сездим, о, мяня хырда вя йахын эюрцнцрдц. Бюйцк - бошлуг иди, кичик - мяним
мящяббятим. Мян беля баша дцшдцм… Вя елядийими елядим.
Коен Самуел (1660-24 ЫХ) Дубровник йящудиси. Бу китабын мцяллифляриндян бири.
1989-жу илдя Дубровникдян говулан Коен Тсарград йолунда гяфил юзцндян эедир вя бир
даща айылмыр…
Мцасирляри Коени ужабой, гырмызы эюзлц вя эянжлийиня бахмайараг быьынын бир
тяряфи аьармыш инсан кими тясвир едирдиляр. Анасы ханым Клара бир дяфя онун щаггында
беля демишди: "Мяним йадымда галан одур ки, она щямишя сойуг иди, йалныз сон илляр бир
аз гызышыб юзцня эялмишди".
Анасынын сюзляриня эюря о, тез-тез йухуда узаг сяфярляря чыхар, чох вахт да еля
эетдийи йерлярдя йорьун вя чиркли щалда йухудан айылар вя юз йухуларында динжяляня гядяр
ахсайарды. Анасы ону да ялавя едирди ки, Коен йатанда о, юз ичиндя няся гярибя бир
наращатлыг щисс едирмиш, еля бил ки, оьлу йухуда йящуди йох, башга бир динин
нцмайяндясиня чеврилирмиш.
Ону дяфн едяндя ялиндя дишлям изиня охшар дящшятли бир чапыг ашкар олунду. О,
ещтирасла Гцдся эетмяйи арзулайырды вя бир нечя дяфя заманын сащилиндя бу шящяри эюрмцш,
саман дюшянмиш кцчялярини эязмиш, шкафларла долу олан кичик кился бойда гцллядя галмыш,
фявварялярин йаьыш шырылтысына охшар сясини ешитмишди.
Амма Коен тезликля мцяййян еляди ки, йухуларында эюрдцйц вя Гцдс щесаб етдийи
щямин шящяр щеч дя мцгяддяс торпаг йох, пайтахт Тсарград имиш. Бу о вахт ашкара чыхды
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ки, торпаьын, сяманын харитялярини, мцхтялиф шящярлярин шякилляринин коллексийасыны топлайан
эянж йящуди тясадцфян ялиня дцшян вя пайтахт Тсарград тясвир олунан бир минцатцрдя
йухуда эюрдцйц кцчяляри, гцлляни вя фявваряляри эюрдц.
Коен шцбщясиз ки, истедадлы адам иди, амма ханым Кларанын дедийиня эюря бу
истедад щеч бир ямяли ишя йюнялмямиш галды. Мясялчцн, о, булудларын кюлэясиня бахан
кими кцляйин щансы истигамятдя ясдийини мцяййян едирди, рягямлярля баьлы бцтцн
ямялиййатлары дягигликля йадда сахлайа билирди. Амма инсанлары, адлары вя яшйалары
щафизясиндя сахламаьа чятинлик чякирди. Дубровникин сакинляри хатырлайырдылар ки, Коен
щямишя Эеттодакы евинин пенжярясинин габаьында дайаныб башыны ашаьы саларды. Мясяля
ондайды ки, о, китаблары пянжярянин гаршысында дюшямяйя гойар вя айаг бармагларыйла
сящифяляри чевиряряк охуйарды.
Бир дяфя нежя олдуса Требинйалы Саблйак паша хябяр тутду ки, Дубровникдя ат
париклярини чох усталыгла дцзялдян бир йящуди йашайыр вя ону юз йанына дявят етди. Беляжя,
Коен Саблйак пашанын йанында гуллуьа эютцрцлдц вя мялум олду ки, онун усталыьы барядя
эязян сюз-сющбятляр шиширтмя дейилмиш. О, щям пашанын ат гябирстанлыьына нязарят едир,
щям дя байрамларда атлар цчцн хцсуси парикляр дцзялдирди. Коен юз ишиндян разыйды, пашаны
ися демяк олар ки, щеч эюрмцрдц. Явязиндя пашанын ат чапмагда вя хянжяр ойнатмагда
мащир олан нюкярлярийля даща чох цнсиййятдя олурду. О, щярдянбир юзцнц онларла
мцгайися едяндя эюрцрдц ки, йухуда даща жялд, сцрятлидир, няинки эерчяк щяйатда. Бялкя
дя бунун сябяби ондайды ки, йухуда о, щямишя тялим кечиб мяшг едирди.
Гяфилдян онун щяйатында щяр шей дяйишди. Иттищамлар вя жязалар Коенин цстцня
йаьыш кими сяпялянмяйя башлады. Онун айаьына мцхтялиф эцнащлар йазылырды. Дубровник
Йезуитляринин дини щяйатына ганунсуз мцдахиля, христиан дининя мянсуб йерли аристократ
гадынла ижазясиз ялагя вя нящайят еротик Ессен тялимийля баьлы мясяля…
Щяр шей Самуел Коенин 23.ЫВ 1689 тарихдя Дубровникдяки Йезуит монастырына
тяшриф буйурмасындан башлады ки, бу да нящайят онун щябсханайа салынмасыйла нятижялянди.
Щямин сящяр ону Йезуит монастырынын пиллякянлярини галханда эюрмцшдцляр. О,
монастырын зянэини жинэилдядиб вя гапы ачылан кими, щеч ичяри дя кечмядян данышмаьа
башлайыб. Ращибляря дейиб ки, сяккиз йцз ил бундан габаг йашамыш, ады намялум олан,
лакин щяйаты барядя билдийи бир мцгяддяс шяхс щаггында мялумат алмаг истяйирям. Щямин
шяхсин щяйаты барядя ися бунлары данышыб: - "Салоникидя, Тсарградда тящсил алыб, иконалардан
зящляси эедиб, Крым тяряфлярдя гядим йящуди дилини юйряниб, хязяр хаганлыьында йолуну
азмыш инсанлары христиан дининя жялб едиб, сонра гардашыйла бирэя Помайа гайыдыб вя 869жу илдя еля орда да вяфат едиб".
Коен ращибляря йалварыб щямин мцгяддяс шяхсин адыны вя мяскянини она
билдирмяклярини хащиш едиб. Ращибляр фасилясиз хач вурараг она гулаг асыб, сюзцнц битирян
кими гаровчулары чаьырыб Коени зиндана атыблар.
Мясяля ондайды ки, 1606-жи илдя мцгяддяс Мярйам килсясинин Синоду йящудиляр
ялейщиня ганун гябул едяндя, Эетто сакинляриня христиан дини мясялялярини мцзакиря
етмяк гадаьан олунмуш вя жяза олараг 30 эцнлцк щябс тяйин едилмишди.
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Коен зинданда олдуьу мцддятдя щамы бу мясяляйя Эеттонун мцнасибятини
эюзляйирди.
Эеттода ися гярара алдылар ки, гышда оду чох эюзлямяк олмаз. Вя щямин илин аййара
айынын икинжи щяфтясиндя равин Абращам Пано вя Исщаг Нехама Коенин евиня эялиб бцтцн
каьызлары вя китаблары мцсадиря едяряк диггятля эюздян кечиртдиляр. Чцнки эянж йящудинин
монастыра тяшриф буйурмасы тякжя йезуитляр йох, Эетто сакинлярини дя наращат етмишди.
Равинляр Коенин евиня эяляндя ичяридя щеч ким йох иди. Онлар гапынын цстцндян
асылмыш зянэи тярпятдиляр вя сясдян баша дцшдцляр ки, евин ачары зянэин ичиндяди. Онлар
йанылмамышды. Ачар гапынын цстцндяки зынгыровун дилиня баьланмышды. Коенин анасы евдя
олмаса да, отагда шам йанырды.
Равинляр отагда балажа бир дарчын габы, лаванда ятри верян гумла долу гуту, цч
шахяли вя щяр шахясиндя инсанын цч рущундан (нефеш, руах вя нешмах) биринин ады йазылмыш
чыраг вя нящайят чох щцндцрдян, демяк олар ки, лап таванын алтындан асылмыш тор йеллянчяк
тапдылар. Дивара вурулмуш ряфлярдя ися уд, хянжяр вя ичи Коенин ялйазмаларыйла долу,
кобуд парчадан тикилмиш 132 ядяд гырмызы, эюй, гара вя аь рянэли кисяляр варды…
Гонагларын диггятини дюшямянин пянжяряйя йахын тяряфиндя, йяни Коенин щямишя
дайандыьы йердя гойулмуш цч китаб жялб етди. Щисс олунурду ки, ев сащиби китабларын цчцнц
дя ейни вахтда охуйур вя бу просес гонаглара чохарвадлылыьы хатырлатды.
Равин Абращам Пано пянжяряни ачды вя жянуб кцляйи выйылтыйла ичяри дахил олду. О,
китаблардан бирини ачыб кцляйин хышылдатдыьы сящифялярин сясиня гулаг асараг
Исщаг
Нехамайа деди.
- Гулаг ас, сяня еля эялмир ки, сящифяляр "нефеш, нефеш" пычылдайыр?!
Сонра равин о бири китаба сюз верди вя онун сящифяляринин кцлякдя ойнашараг "руах,
руах" демяси ачыг ешидилди.
- Яэяр цчцнжц китаб "нешмах, нешмах" деся беля чыхажаг ки, бу китаблар Коенин цч
рущуну чаьырыр - равин диллянди.
Абращам Пано цчцнжц китабы ачан кими онлар "нешмах, нешмах" сюзлярини ешитдиляр.
Равин Пано бундан беля нятижя чыхартды:
- Китаблар бу отагда олан щансыса яшйадан ютрц мцбащися едирляр. Бурдакы яшйаларын
бир щиссяси диэярлярини мящв етмяк истяйир.
Онлар сакитчя отуруб эюзлярини гаранлыьа дикдиляр. Гяфилдян чырагда гыьылжымлар
эюрцндц. Еля бил ки, китаблар онлары юз пычылтылары иля чаьырмышдылар. Гыьылжымлардан бири
чырагдан араланыб ики сясля аьламаьа башлады. Равин Пано кядярля деди.
- Бу аьлайан Коенин илк вя ян жаван рущудур, ейни заманда бядян дя юз рущу
цчцн эюз йашы тюкцр.
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Сонра ися гыьылжым шякилли рущ ряфдяки уда йахынлашыб симляря тохунду вя аьламаг
сяси щязин бир мусигинин мцшайяти иля давам етди…
Бир аздан гыьылжым йаваш-йаваш бюйцйцб Коенин ЫЫ сурятиня чеврилди. Щятта гырмызы
эюзляри, бир тяряфи аьармыш быьы да йерли-йериндяйди.
Сурят сакитчя хянжяри эютцрцб Коенин икинжи рущуйла бирляшди вя ялйазмалары олан
ряфя сыхылды. Цчцнжц рущ, йягин рущларын ян гожасы, еля гыьылжым формасында галараг йухары
галхды вя тор йеллянчяйин цстцндя, таванда йазылмыш щярфляри гязябля жырмагламаьа
башлады.
Равин Пано вя Исщаг Нехама баша дцшдцляр ки, Коенин рущлары кисяжиклярдяки
ялйазмаларынын цстцндя мцбащися едирляр. Амма кисяжиклярин сайы о гядяр чох иди ки,
онларын щамысыны эюздян кечирмяк мцмкцн дейилди. Онда равин Абращам сорушду: "Кисяжиклярин рянэляри барядя сяндями мян дцшцняни фикирляширсян?"
- Айдындыр ки, онлар аловла ейни рянэдядирляр. - Нехама гейд етди. - Чыраьа
диггятля бах. Онун алову цч рянэдян - эюй, гырмызы, гара рянэлярдян ибарятдир. Цчрянэли
алов йандырдыьы фитил вя йаьла билаваситя цнсиййятдяди. Бу цчрянэли аловун цстцндя аь алов
мяскунлашыр. О ися ашаьыдакылардан гидаланса да юзц щеч вахт йандыра билмир, амма ишыг
сачыр. Йяни бу илк аловдан эцж алан тамам башга нюв аловдур. Мцса Сина даьында
дайананда бу аь атяшя бцрцнмцшдц, онун цчцн дя йанмырды, йалныз ишыг сачырды.
Биз ися бу даьын лап ятякляриндя дайанмышыг вя цчрянэли аловун ичиндяйик. Бу
ялван алов щяр шейи йандырыб мящв едир, биржя аь атяшдян башга. Еля бу аь атяш дя ян али
вя мцгяддяс щикмятин рямзидир. Онун цчцн дя мяня еля эялир ки, ахтардыьымызы йалныз аь
кисяжиклярдя тапа билярик…
Китабларын сайы о гядяр дя чох дейилди - онларын щамысы бир кисяйя йерляшмишдиляр.
Онлар китабларын ичиндя Иуда Щалявинин 1660-жы илдя Базелдя няшр олунмуш бир ясярини
тапдылар.
Галан кисяжиклярдя Коенин юз ялйазмалары иди.
Равинляр аь кисядяки каьызларда ялифба сырасыйла йыьылмыш сюзляр вя бу сюзлярин
изащларыны эюрдцляр. Коен бунлара "Хязяр сюзлцйц" (Лексикон Жосри) адыны гоймушду.
Мялум олду ки, ев йийяси хязярлярин тарихи, щяйаты, адят-яняняляри, инанжлары вя йящудилийя
кечмясийля марагланырмыш. Бу материаллар чох-чох ясрляр юнжя Иуда Щалявинин тяртиб етдийи
китабы хатырладырды, лакин Коен бу мясяляни даща дяриндян тядгиг етмяйя чалышмыш, хязяр
полемикасынын Щалявинин китабында адлары чякилмяйян христиан вя мцсялман иштиракчыларынын
биографийаларыны юйрянмишди. Мясялян, онун йазыларында щансыса христиан миссионеринин
щяйатындан етцдляр вардыр ки, бу да йягин Коенин йезуитлярдян сорушдуьу щямин
мцгяддяс шяхс иди. Амма бу мялуматлар йарымчыг иди, Коен щятта щямин миссионерин
адыны да юйряня билмямишди вя буна эюря дя бу щадися щяля дя сюзлцйя салынмамышды.
Коен йазырды: - "Иуда Щаляви, онун наширляри вя шярщчиляри хязяр полемикасынын
йалныз йящуди иштиракчысы - Исщак Сангаринин адыны чякир вя гейд едирляр ки, хаганын
мяляклярля баьлы йухусуну мящз о, дцзэцн шярщ етмишди".
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Йящуди мянбяляриндя полемиканын христиан вя мцсялман иштиракчылары барядя
мялумат чох аздыр. Бялкя дцнйада мяндян башга да Хязяр полемикасыйла марагланан
вя мцхтялиф сянядляр, мялуматлар топлайыб Щаляви кими китаб щалына салмаг истяйян
адамлар вар. Бялкя дя бу ишля башга диня - христианлыьа, ислама мянсуб адамлар мяшьул
олур. Бялкя дя дцнйада даща ики шяхс вар ки, мяним онлары ахтардыьым кими онлар да мяни
ахтарыр. Бялкя дя мян онлары йухуларымда эюрдцйцм кими, онлар да мяни йухуда эюрцрляр.
Мян онларын билдийиня щярис олан кими, бялкя онлары да мяним билдиклярим марагландырыр.
Чцнки мяним эерчяклийим онлар цчцн эизли сиррлярин гапысыдыр, онларын эерчяклийи дя юз
нювбясиндя мяним бцтцн суалларымын эизли галан жавабыдыр.
Щядяр йеря демяйибляр ки, щяр йухунун онда алты щиссяси эерчякликдир. Йягин ки,
йухуларымда юзцмц Тсарградда эюрмяйим ябяс дейил. Щям дя мян юзцмц эержякликдя
олдуьум кими йох, тамам башга жцр эюрцрям, орда мян чох эюзял ат чапырам, гылынж
ойнадырам, ахсыйырам вя тамам башга бир диня мянсубам. Талмудда йазылыб: "Гой
эетсин, йухусу Цчлцйцн гаршысында йозулсун".
Кимдир мяним Цчлцйцм? Йяни икинжи, христиан хязяр овчусу вя цчцнжц мцсялман хязяр овчусу щягигятян мяним йахынлыьымдады? Йяни мяним цряйимдя бир
инанжын йериня цчц йашайыр? Бялкя мяним цч рущумдан икиси жящяннямя, йалныз бири
жяннятя эедяжяк? Бялкя дцнйанын йаранмасы щаггында Китабда йазылдыьы кими тяк рущ
нагисликдян гуртула билмяз, мцтляг камиллик цчцн Цчлцк лазымдыр, еля буна эюря дя мян
о бири жцтц тапмаьа бу жцр жан атырам. Билмирям, амма ачыг айдын щисс едирям ки, мяним
цч рущум бир-бирийля вурушур. Бири ялиндя хянжяр - артыг Тсарграддадыр, бири тяряддцд
кечирир, уд чалыр вя аьлайыр. Цчцнжцдян ися щяля сяс - сямир йохду. Йа юзцнц бцрцзя
вермяйи лазым эюрмцр, йа да щяля мяня яли чатмыр. Еля она эюря дя йухуда йалныз
биринжини - ялиндя хянжяр оланы эюрцрям, уд чаланын ися йалныз сяси эялир. Равин Хисда бу
барядя беля демишди: "Йозулмамыш йуху охунмамыш мяктуб кимидир". Мян бу ифадяни
бир балажа дяйишиб беля дейярдим: "Охунмамыш мяктуб щяля эюрмядийимиз йуху кимидир".
Эюрясян мяня эюндярилян йухулардан ня гядярини щяля эюрмямишям? Билмирям, лакин
ону билирям ки, йатмыш адамын алнына бахаркян бир рущ о биринин йарадылыш сиррини ача биляр.
Мян щисс елийирдим ки, рущумун зярряляри башга жанлы мяхлугларын, дявялярин, дашларын,
биткилярин ичиндя долашыр. Еля бил киминся йухусу мяним рущумдан гопардыьы материалларла,
щардаса узагларда юзц цчцн ев тикир. Мяним рущум камиллийия чатмаг цчцн башга
рущлардан кюмяк истяйир, беляжя рущлар бир-бириня йардымчы олур.
Билирям ки, тяртиб етдийим сюзлцк йящуди ялифбасынын 22 щярфинин вя 10 рягяминин
щамысыны ящатя едир. Онлардан бцтюв бир дцнйа гурмаг мцмкцндц, лакин мян буну
бажармырам. Мяндя бир нечя ад чатмыр вя буна эюря дя онларын сюзлцкдяки йери бош
галыб.
Чох истярдим ки, юз сюзлцйцмдя йалныз феллярдян истифадя едим. Лакин бу билэи
инсанлара верилмяйиб. Фелляри йарадан щярфляр Елохимдян эялир, онларын сирри бизя мялум
дейил. Бу щярфляр инсанын дейил, илащи мащиййятин дашыйжыларыдыр. Мяним истифадя етдийим,
адлары тяшкил едян щярфляр ися Гееннадан, Иблисдян эялмядир. Мяним йалныз бу щярфляря
ялим чатыр. Онун цчцн дя мяжбурам ки, адлардан вя иблисдян тутараг…"
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Йазынын бу йериня чатанда равин Пано гейри ихтийари ащ чякди:
- Балл халамот! О дейясян сайыглайыр.
- Мян башга жцр дцшцнцрям - Нехама жаваб вериб шамы сюндцрдц.
- Ня дцшцнцрсян? - равин Пано хябяр алыб чыраьы да сюндцрдц, щяр цч рущ сон дяфя
юз адыны пычылдайыб йох олду.
- Мяня еля эялир ки… - Нехам жаваб верди вя онун додагларындан чыхан зцлмят
отаьдакы гаранлыьа гарышды - … Землин, Кавела, йахуд Солоники онун цчцн даща уйьун
олар.
- Солоники, йящуди шящяри? - равин Пано тяяжжцблянди.
- Бу ня сющбятдир? Ону Сидерокапсинин мядянляриня эюндярмяк лазымдыр.
Икинжи гожа сон сюзцнц деди:
- Биз ону Солоникийя, нишанлысынын йанына эюндяряжяйик.
Беляжя, Самуел Коенин талейиня бирдяфялик мющцр вурулду. О, Дубровникдян
сцрэцн олунмагла жязаландырылды. Ъандарм идарясинин мялуматындан бялли олур ки, Коен
1689-жу илдя - Мцгяддяс апостол Фоманын тявяллцд эцнц, йахынларыйла видалашыб
Дубровники тярк етди. Дейиляня эюря, щямин эцн еля бир бцркц дцшмцшдц ки, ев
щейванларынын гуйруглары истидян тцк тюкцрдц вя бцтцн Страдун гуш ляляклярийля
юртцлмцшдц.
Яввял щамы еля билди ки, Коен Дубровникдяки йящуди ижмасынын мяслящят эюрдцйц
кими Солоникийя, нишанлысы Лидисийанын йанына эедиб онунла аиля щяйаты гуражаг. Лакин
щамынын тяяжжцбцня ряэмян беля олмады. О, евдян чыхандан бир нечя эцн сонра,
Валахийайа йцрцшя щазырлашан кющня аьасы, Требинйалы Саблйак Пашанын ордуэащында пейда
олду. Беляликля, Коен Тсарграда тяряф истигамят эютцрдц. Лакин бу мющтяшям шящяри
эюрмяк она нясиб олмады. Пашанын яйанларынын ичиндян олан шащидляр (Дубровник
йящудиляри онлара кятан цчцн рянэ вериб, явязиндя Коенин башына эялян фажияни данышмаьы
хащиш етмишдиляр) эянж йящудинин щяйатынын сонуну беля тясвир едирдиляр.
Щямин ил паша юз яйан-яшряфийля шимала цз тутмушду, башларынын цстцндяки булудлар
ися жянуба учурду. Буну бир чохлары пис яламят кими йозмушду. Ай тутуласы эежя Шебатс
ятрафындакы карвансаралардан бириня эиряндя пашанын аты бцдряйиб айаьыны сындырды вя о, ат
гябирстанлыьынын бахыжысыны сясляди. Лакин Коен еля бярк йатмышды ки, онун баьыртысыны
ешитмяди вя паша гырманжы иля йящудинин алнындан мющкям бир зярбя вурду. Коен тез
йериндян атылыб юз хидмяти вязифясини йериня йетирмяк цчцн айаьы сынмыш атын йанына
жумду.
Бу щадисядян сонра онун изи мцвяггяти итир, чцнки о, пашанын ордуэащындан чыхыб
австрийалыларын ялиндя олан Белграда эетмишди. Шаийяляря эюря о, Белградда бир вахт тцрк
жанишининин тикдирдийи цч мяртябяли, бюйцк евя эетмиш вя бу евин 47 отаьындан бириндя
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эежялямишди. Еля бурда да Коен Аралыг дянизинин гярб сащилляриндя йашайан йящудилярин
данышдыьы испан-йящуди дилиндя йазылмыш йуху йозумлары китабы тапмышды…
Саблйак пашанын дястяси - Библийада аллегорик пластын рямзи кими гейд едилян дюрд
чайдан бири - Дунайын сащилиня чатанда Коен гяфилдян пейда олуб йеня онлара гошулду.
Сящяри эцн паша австрийа дястяляринин мювгелярини яввялжя топларла бомбардман
едяндян сонра юз ордусуну щцжума апарды. Коен дя щцжумда иштирак едирди, лакин ялиндя
хянжяр явязиня ичи жцрбяжцр ялйазмаларла долу кисяжик тутмушду.
- Щорра кими гаты булудларын алтында - шащид давам еляйирди- … биз дцшмян
сянэярляриня бирэя сохулдуг. Цч няфярдян башга щамы гачыб даьылмышды. Онлардан икиси
ашыг-ашыг ойнайырды вя бизя щеч фикир дя вермирдиляр. Онларын йанындакы алажыьын
эиряжяйиндя ися бащалы эейимдя бир шяхс йатмышды. Бизимкиляр ашыг-ашыг ойнайанлардан
бирини бир эюз гырпымында доьрадылар вя йатмыш сцварини низяйля йеря мыхладылар. О, йаралы
щалда дирсяйи цстя галхыб Коеня бахды вя бу бахышдан Коен охланмыш кими йеря йыхылды.
Паша хябяр алды ки, она ня олду, юлдцмц? Саь галан икинжи ойунчу онун суалына ярябжя
жаваб верди:
- Яэяр онун ады Коендирся, о эцлляйя йох, йухуйа туш эялиб.
Мялум олду ки, о, щаглыдыр вя бу онун щяйатыны дцз бир эцн узатды.
Саь галан ойунчунун ады Йусиф Мясуди иди, о, йухулары охуйа билирди вя щямин
низялянмиш сцваринин мцрзяси вязифясиндя хидмят едирди.
Бу сцваринин ися Абрам Бранкович адлы мяшщур шяхс иди вя онун тякжя тазыларынын
гиймятиня бир гайыг барыт алмаг оларды.
Мясуди аьасынын щаггында гярибя шейляр данышырды вя онун дедийиня эюря Коен юз
аьыр йухусунда мящз Бранковичин юлцмцнц эюрцр.
- Сян дейирсян ки, йухулары охуйа билирсян? - Саблйак паша ондан сорушду. Бяс
Коенин индики йухусуну да охуйа билрясянми?
- Ялбяття, мян артыг онун йухусуну эюрцрям. Беля ки, щал-щазырда Бранкович жан
верир, Коен йухусунда онун юлцмцнц эюрцр.
Бу сюздян сонра пашанын эюзляри марагла парылдады.
- Беля чыхыр ки, - жялд диллянди, - Коен инди йухуда Бранковичин юлцмцнц
эюрдцйцня эюря яжялин цстцндян адлайыб саь гала биляр.
- Еля олмаьына еляди. - Мясуди разылашды. - Лакин о, бир даща йухудан ойана
билмяйяжяк ки, эюрдцйцнц дя данышсын.
- Сян ки, онун йухуда юлцмц эежя эюрдцйцнц сейр едя билярсян.
- Щя, елядир - Мясуди башыны тярпятди. - Сящяр мян сизя инсанын нежя юлмяйини вя
юляндя щансы щиссляри кечиртдийини данышарам.
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Ня Саблйак паша, ня дя биз щеч вахт дягиг билмяйяжяйик ки, Мясуди бу иши нийя
бойнуна эютцрдц. Коенин йухусуна эириб Бранковичин юлцмцнц эюрмяси цчцн, йохса юз
юмрцнц бир эцн дя узатмаг цчцн.
Паша гярара эялди ки, сынамаьа дяйяр вя ятрафындакылара беля бир сюз деди: "Цзцмцзя эялян щяр эцнцн тязя нал гядяр, ютян щяр эцнцн ися атмыш нал гядяр гиймяти
вар". Вя Мясудийя сящяря гядяр мющлят верди.
Мясуди сящяря гядяр Коенин йанында отурду, сцбщ ачыланда ися артыг еля бир
щалдайды ки, еля бил эежя охудуьу юзэя йухуларындан ону шаллагламышдылар.
О, щямин эежя бунлары эюрдц:
Еля бил Бранкович алдыьы низя зярбясиндян юлмцрдц. О, бу зярбяни щеч щисс
елямирди дя. О, ейни вахта чохлу башга йаралар щисс едирди вя бу йараларын сайы дурмадан
артырды. Бранковичя еля эялирди ки, щцндцр бир гайа цстя дайаныб вя няся охлара охшар
шейляр онун бядяниня санжылыр. Лакин бу проссес санки тярс мцтянасиб эедирди. Щяр дяфя о,
яввялжя йараны щисс едир, сонра охун выйылтысыны вя нящайят ачылан йай эиришинин сясини
ешидирди.
Беляжя, юляряк Бранкович охлары сайырды вя он йеддийя чатанда о, гайанын цстцндян
йыхылды. Йеря чатанда щисс еляди ки, ири, щярякятсиз бир предметя дяйди. Лакин бу торпаг
дейилди. Бу онун юлцмцйдц…
Сонра еля бу юлцмдяжя Бранкович бир даща юлдц. Дцздц, охларын зярбяляри арасында
да бир дяфя юлмцшдц, амма о юлцм еля бил ушаг юлцмцйдц вя Бранкович тялясирди ки,
гайанын цстцндян йыхылана гядяр биринжи юлцмля ишини тамамлайа билсин. Бу щярякятсиз
тяляскянлийин ичиндя о, юзцнц бош бир отагда, собанын йанында узанмыш эюрдц. Исти вя
сойуг аьрылар онун бядяниндян илин фясилляри кими нювбяйля гопуб отаг бойу дийирлянирди.
Сонра еля бил отаьы су басмаьа башлады, щяйятдя ися торпагдан галхан эежя аста-аста
эюйляря чыхды вя гяфилдян Бранковичин бцтцн сачлары тюкцлдц. Еля бил ки, кимся бир
зярбяйля онун башындакы жансыз папаьы вуруб йеря салмышды.
Еля бу вахт Коенин йухусунда Бранковичин цчцнжц юлцмц пейда олду. О, эюзля
чятинликля сечилирди, чцнки илляр бойу йыьылмыш няйинся архасында эизлянмишди. Бу цчцнжц
юлцм сурятли вя гыса иди. Бранкович гярибя бир чарпайыда узанмышды вя гяфилдян бир киши
йастыгла ону боьмаьа башлады. Бцтцн бу мцддят ярзиндя Бранкович йалныз ону дцшцнцрдц
ки, инсан юз сабащыны вя дцнянини ачмаьа щямишя эежикир. Бязян бу дцнянля сабащын
арасында милйон иллик мясафя олур.
О, юз бу эцнцнц узаг кечмишдя - кечмишля эяляжяйин бир-бирийля тоггушуб, арада
галан эцнц сыхыб яздийи эежядя кяшф елямишди.
Инди дя еляйди. "Бу эцн" ябяди кечмиш вя эяляжяйин арасында боьулуб сюнцрдц. Вя
щямин ан - кечмишля эяляжяйин онун ичиндя вар гцввяйля тоггушдуьу ан Бранкович
цчцнжц дяфя юлдц.
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Бу мцддят ярзиндя о йалныз ону фикирляширди ки, чарпайынын йанындакы йумуртаны
сындырмаг лазымдыр. Бунун сябябини билмяся дя Бранкович щисс едирди ки бу ан щяр шейдян
важиб йалныз щямин йумуртаны сындырмагды...
Гяфилдян Коенин йухусу гурумуш чайын йатаьы кими исти бир бошлуьа дцшдц. Ойаныш
вахты чатды. Лакин Бранкович юлдцйц цчцн Коенин эерчяклийини юз йухусунда эюрян адам
йох иди. Йяни Коенин йухудан айылыб щяйата гайытмасы цчцн Бранкович мцтляг йухуйа
эедиб онун эерчяклийини йаратмалыйды. Бранкович ися артыг юлмцшдц.
Мясуди эюрдц ки, Коенин йухусунда алям агонийа ичиндя чырпыныр вя ятрафда олан
щяр шейин адлары тюкцлцр. Нящайят, дцнйа адлардан гуртулуб йарадылышын илк эцнц олдуьу
кими башга бир эюркям алды. Бир аздан Коенин ятрафындакы щяр шейин башы цстя йалныз гызылы
эюз йашлары кими ишылдайан илк он рягям вя фелляри тяшкил едян щярфляр галды.
Бу ан Коен юз юлцмцндя ойанды вя цфцгцн цзяриня енян пярдя Мясудинин
гаршысындакы бцтцн йоллары силди. Пярдянин цстцндя ися Йаббок чайынын сулары иля бу
сюзляр йазылмышды: "…Чцнки сизин йухулар - эежянин ичиндяки эцндцзлярдир".
Лукаревич (Лужжари) Йефросинйа (ХВЫЫ яср) - Геталдич-Крухорадич няслиня мянсуб
Дубровник аристократ ханымы. Бязиляри онун йящуди иблиси Велиалын икинжи сифяти олмасы
фикриндяйдиляр. Юз сярбяст давранышы вя эюзяллийи иля мяшщур иди. Дейиляня эюря онну щяр
ялиндя йалныз ики бармаг вар иди вя щямишя зарафатжа сюйляйирмиш ки, гожалыгла намус йол
йолдашы ола билмяз. Ейбяжяр бармагларыны эизлятмяк цчцн ися щямишя ялжяк эейярди.
О, Дубровник йящудиляриндян олан Самуел Коен адлы бир эянжля интим ялагядя имиш
вя щяля гыз вахтындан жаду, яфсун, фал кими шейтани ямяллярля мяшьул олурмуш.
Коенин Дубровникдян сцрэцн олунмасына ханым Лукаревич биэаня гала билмяди.
Онун щалыны сейр едянлярин ряйи беля иди ки, тезликля гцссядян юляжяк. Лакин юлмяк
явязиня эцнлярин бир эцнц о, евдян гачды. Бундан бир мцддят сонра ону Конавледя,
эцнцн эцнорта чаьы бир гябрин цстцндя отуруб сакитжя сачларыны дарайан эюрмцшдцляр.
Сонра ися дедиляр ки, ханым Лукаревич шимала - Дунайа тяряф, юз мяшугуну ахтармаьа
эедиб. Коенин юлцмцнц ешитжяк о, сачларыны дибиндян гырхыб басдырды, лакин евя гайытмады.
Онун бундан сонракы талейи намялумдур.
Мцгадися ял-Сяфяр (ВЫЫЫ-ХЫ ясрляр) - О, Йуху йозанларын вя йуху овчуларынын ян
йахшысы олуб. Рявайятя эюря "Хязяр сюзлцйц"нцн киши версийасына мящз ял-Сяфяр гадын
версийасыны ися шащзадя Атех тяртиб етмишди.
Мцгадися ял-Сяфяр истямирди ки, бу сюзлцйц эяляжяк нясилляр вя онун мцасирляри
охусунлар. Она эюря дя "Хязяр сюзлцйц"нцн юзцня дцшян щиссясини о дюврдя артыг щеч
кимин баша дцшмядийи дилдя - йяни хязярлярин цч йцз ил яввял данышдыьы гядим дилдя
йазмышды. О, бу сюзлцйц вахтыйкян щяряси юз йухусунда Адям Кадмонун бядянинин бир
щиссясини эюрмцш яждадлары цчцн йазырды. Чцнки бу щиссяляри артыг щеч кяс эюря
билмяйяжякди. Хязяр шащзадяси Атех, дейиляня эюря Мцгадися ял-Сяфярин мяшугяси олуб
вя эуйа о, юз саггалыны шяраба батырараг шащзадянин синясини исладырмыш. Мянбялярдян
биринин йаздыьына эюря Мцгадися ял-Сяфярин мящбясдя щяйатыйла видалашмасына сябяб
шащзадя Атехля Хаганын арасында йаранмыш бир мцбащися олмушду. Бу мцбащисядян
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сонра шащзадя юз мяшугуна мяктуб йазмышды, лакин бу мяктуб цнванына эедиб чыхмамыш,
хаганын ялиня кечмишди. Мяктубда йазыланлар Мцгадися ял-Сяфяря аид олдуьуна эюря
хаган бундан мющкям гязяблянмишди. Орда йазылмышды: "Мян сянин айаггабларында
гызылэцл яксям дя сянин шлйапанда шяббц чичякляри битир. Мян сяни юз ябяди вя йеэаня
эежямиздя эюзляйяркян, эцнляр башым цстцндя жырылмыш мяктубун гырынтылары кими
хышылдайыр. Мян о гырынтылары бир йеря йыьыб сянин севэи долу сюзлярини щяриф-щяриф охумагла
мяшьулам. Лакин бир о гядяр дя чох шей охуйа билмирям, чцнки арабир мяним гаршыма
танымадыьым хятт чыхыр. Сянин мяктубунун йанында юзэя йазылар пейда олур вя мяним
эежямя йад эцндцзляр, намялум щярфляр тяжавцз едир. Мян щямишя юзцмдян сорушурам:
Эюрясян щямянки о намялум шяхс мяня йеня дя няся йазажаг, йохса ябяди эежя щяля
дя давам едяжяк?"
Башга мянбялярся (бу йердя Далубманус Гащиря синогогунун ялйазмаларыны гейд
едир) беля бир фикир иряли сцрцр ки, бу шервари мяктуб щеч хаганын ялиня дцшмяйиб, юз
цнванына, йяни Сяфяря чатыб вя бу йазыда онун юзцндян вя Адям Кадмондан бящс
олунур. Щяр нежя олур олсун бу мяктуб хаганын гысганжлыьынын вя сийаси амбисийаларынын
йаранмасы иля нятижялянди. (Мясяля ондайды ки, йуху овчулары хагана мцгавимят
эюстярян шащзадя Атехин рящбярлийи алтында гцввятли мцхалифят групуну тяшкил едирдиляр).
Мцгадися ял-Сяфяр аьаждан асылмыш гяфясин ичиня салынмагла жязаландырылды.
Шащзадя Атех щяр ил йухулар васитясийля мящбус мяшугуна юз йатаг отаьынын
ачарларыны эюндярирди. Бундан ялавя, имканларынын мящдуд олмасына бахмайараг шащзадя
щярдянбир мцяййян шейтанлары яля алыб щеч олмаса гыса мцддятя Мцгадися ял-Сяфяри
гяфясдя башга адамларла дяйишдирмяляриня наил ола билирди. Йяни кимся башга бир шяхс
Мцгадися ял-Сяфярин жилдиня эириб гяфясдя отуздурулур, бядбяхт мящбус ися щеч олмаса
гыса мцддятя щямян адамын жилдиндя азад йашайырды. Беляликля онун щяйатына йад
щяйатларын щиссяжикляри гарышмаьа башлады.
Гяфясдя галдыьы эцнлярдя ися Сяфяр юз мяшугясийля чох яжаиб бир шякилдя цнсиййят
сахлайырды. О, аьаждан асылмыш гяфясинин алтындан кечян чайдан хярчянэ, йа тысбаьа тутур,
дишлярийля онларын белиндя бир ики сюз жызыр, йеня дя чайа бурахырды. Шащзадя Атех дя она
ейни цсулла жаваб верирди, йяни цстцня юз сюзцнц йаздыьы щейванлары щямян чайын
мянбяйиня бурахыр, гяфясин алтындан кечяндя ися Сяфяр онлары тутурду.
Шейтан шащзадя Атехин йаддашыны силяряк мяшугуну унутмаьа вадар едяндян сонра
тябии ки, о даща щеч ня йазмады. Ял-Сяфяр ися даима она юз мяктубларыны эюндярир, юз
шерляри васитясийля шащзадянин йаддашыны ойатмаьа жящд едирди.
Тясвир олунан щадисялярдян бир нечя йцз ил сонра Хязяр дянизи сащилиндя, белиндя
йазыйа охшар намялум жызмагаралар олан ики тысбаьа тутулмушду. Бу ики севэилинин бир
бириня йаздыьы мяктублар иди. Тысбаьалар щямишя бир йердя олдуглары цчцн бу мяктублары
охуйуб анламаг мцмкцн олурду. Киши йазырды: "Сян, сящярляр йухудан эеж дурмаьа адят
етмиш вя гоншу кяндя яря эедяндян сонра илк дяфя сцбщдян галхыб гыров эюрян вя
тяяжжцбля юз гайнанасына "бизим кянддя беля шей олмурду дейян гыза бянзяйирсян. Сян
дя о гыз кими ясл мящяббятин варлыьына инанмырсан. Чцнки, онун щяр сящяр юз вахтында
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эялмясиня бахмайараг сян йухудан эеж дурдуьуна эюря щеч вахт мящяббятля растлаша
билмямисян…"
Гадынын мяктубу ися чох гыса, жями бир нечя сюздян ибарят иди.
"Мяним вятяним сцкут, гидам ися сусмагдыр. Аварчы юз гайыьында яйляшян кими
мян дя юз адымын ичиндя отурмушам. Сяня нифрят етдийимя эюря ися йухуйа да эедя
билмирям".
Юляндян сонра Мцгадися ял-Сяфяр кечи формалы гябирдя дяфн едилди.
Исщаг Сангари (ВЫЫЫ яср) - Равин. Хязяр полемикасынын йящуди иштиракчысы. Онун ады
мянбялярдя йалынз ХЫЫЫ ясрдян чякилмяйя башланыр вя каббала цзря мцтяхяссис,
хязярлярин йящудилийи гябул етмясиням наил олан миссионер кими гейд олунур. О башга
дилляри бился дя ибри дилинин хцсуси гиймятини щямишя гейд едирди. Щесаб едирди ки, бцтцн
диллярин бири-бириндян фярги йалныз бундадыр - Илащи дилдян савайы бцтцн дилляр язаб дили,
язиййят сюзлцкляриндян башга бир шей дейил. О йазырды "Мян щисс едирям ки, йа мяним, йа
да заманын ичиндяки щансыса намялум чатдан чюля язаб ахыр, яэяр бел олмасайды онун
мигдары щяддян чох оларды. Бу хцсусиййят бцтцн дилляря дя аиддир".
Р.Гезалиах (1587) тяйин едиб ки, хязяр хаганынын сарайындакы дискусийада Исщаг
Сангари хязяр дилиндян истифадя едирмиш. Щалявинин ряйинжя Сангари полемикада ювлийаларын
мцдрик кяламларыны топлайыб китаб щалына салан Равин Наумун ясярляриндян мисаллар
эятирирмиш. Щалявинин йаздыьына эюря Сангари юз устады Равин Наумун ашаьыдакы
кяламларыны хагана сюйляйибмиш. "Мян билдиклярими устадым Равин Маййашдан
юйрянмишям. О ися бу елми Мусанын кяламларыны йайан пейьямбярлярин шаэирди олан
"жцт"-лярдян алыб. Бу шяхсляр айры-айры адамларын елминин йайылмасынын гаршысыны алмаьа
чалышырдылар. Бу барядя беля бир рявайят вар. Юлцм айаьында олан бир гожа юз оьлуна дейир.
- Мяним балам, эяляжякдя щямишя юз ряйини сяня ян йахын олан дюрд няфярин
нюгтейи-нязярийля уйьунлашдыр.
- Няйя эюря - оьлу сорушур. - Ахы сян юз фикрини щеч кясля уйьунлашдырмамысан.
Гожа ися жаваб верди.
- Мян билэилярими чох адамдан алмышам. Щярясиндян бир аз. Онлар да юз
нювбясиндя башгаларындан юйрянибляр. Сянся щяр шейи йалныз мяндян юйрянмисян.
Онунчцн дя бир няфярин фикрини кянара гойуб чохларынын дцшцнжясиня уйьунлашмаьын даща
мягсядяуйьун олар".
Сангари щаггында дейирдиляр ки, эуйа о хязяр полемикасында мцсялман
тямсилчисинин иштирак етмяйиня мане олуб. Бунун цчцн полемиканын вахтыны дяйишиб еля
эцня салыб ки, кометалар мцсялман алиминя йардымчы ола билмясинляр вя онун биликляри су
бардаьына йерляшяжяк бойда кичик олсун. Щярчянг ки, Сангари юзц дя хязяр хаганынын
йанына чох бюйцк чятинликлярля йетишиб. Даубманус бу щадисяни беля тясвир едир.
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"Исщаг Сангари эямийя миниб Хязяр дювлятинин пайтахтына йол алды, лакин Аралыг
дянизиндя онларын эямисиня мисирли дяниз гулдурлары щцжум едиб бцтцн сярнишинляри
гылынждан кечиртмяйя башладылар. Йящудиляр бу мцсялман гулдурларын ялиндян
гуртулмагчцн суйа атылсалар да, онлар судакылары аварларла вуруб юлдцрдцляр. Йалныз Исщаг
Сангари кюйяртядя сакитжя дайанды. Мисирлиляр бундан щейрятя эялдиляр вя сорушдулар ки,
няйя эюря о да о бири йящудиляр кими суйа тулланыб жаныны гуртармаьа жящд елямир.
- Мян цзя билмирям - Сангари бящаня эятирди вя бунунла юз щяйатыны хилас етмиш
олду. Гулдурлар ону хянжярля доьрамадылар, боьулажаьыны зянн едяряк садяжя суйа атыб юз
эямиляриня кечдиляр вя араландылар.
- Рущун ичиндяки цряк мцщарибяйя эялян шащ кимидир. - Сангари сюзцнц битирди. Амма щярдян инсан мцщарибядя дя юзцнц рущ ичиндя цряк кими апармалыдыр".
Хязяр хяганынын сарайына эялян Сангари полемикада христиан вя мцсялман
иштиракчыларын ялейщиня чыхыш етди вя хаганын бир йухусуну тясвир етмякля онун етибарыны
газанараг юз халгыйла бирэя, "кечмишля мцгайисядя эяляжякдян даща чох шей уман
йящуди дини"-ня кечмяйинин мягсядяуйьун олмасына инандырды.
Хаганын йухуда мяляйин дилиндян ешитдийи "Йарадана сянин ниййятин ямялляриндян
даща язиздир" - кяламыны Сангари изащ етмякчцн Адямин оьлу Сиф барядя рявайяти
сюйляди.
"Танры Иогованын йаратдыьы Адямля, Адямин йаратдыьы Сиф арасында тяфавцт чох
бюйцкдцр. Сиф вя ондан сонракы инсанларын щамысы Танрынын ниййятийля инсан ямялинин
бирляшмясиндян йараныб. Онунчцн дя ямялляри вя ниййятляри фяргляндирмяк эярякдир. Инсан
ниййятляринин чоху индийянядяк юз тямизлийини, илащи мащиййятини сахлайыб, ямялляр ися
бяшяриляшиб - Сиф кими. Бир-биринин ичиндя йерляшян вя ичяри эетдикчя кичилян тахта
ойунжаглар кими фязилят вя рязалятляр дя бу ямяллярин ичиндядир. Инсанын мащиййятиндяки
сирри ачмагчцн дя мцтляг бош габыглары онун цстцндян бир-бир гопармаг лазымдыр. Она
эюря дя - Сангари хагана сюйлядийи фикри бу жцр тамамлады. - Еля эцман етмя ки, йухуда
эюрдцйцн мяляк сяня тяня едирди. Бу чох бюйцк сящвдир. О садяжя олараг диггятини сянин
юзцнцн ясл мащиййятиня йюнялтмяк истяйиб…"
Тибон Йегуда ибн (ХЫЫ яср) - Иуда Щалявинин яряб дилиндя йаздыьы "Хязярлярин
китабы" ясярини ибри дилиня тяржцмя едиб. Бу тяржцмя 1167-жи илдя китаб щалына салыныб,
лакин ону охуйанлар тяржцмянин чох кейфиййятсиз олдуьуну гейд едибляр. Бунун ики
сябяби ола биляр. Ы - тяржцмянин бцтцн чап версийалары христиан инквизийасы тяряфиндян
ахталатдырылыб. ЫЫ - тяржцмянин кейфиййяти тякжя Тибондан йох, шяраитдян дя асылы олуб.
Тибон юз нишанлысыны севян мцддятдя тяржцмя дцзэцн йолла апарылырды. О
щирсляняндя тяржцмя йахшы, эцжлц кцляк ясяндя сулу, гышда ися дярин алынырды. Йаьыш
йаьанда Тибон тяржцмя етмир, йалныз мятня изащлар йазырды. Юзцнц хошбяхт щисс едяндя
ися тяржцмя нядянся щеч жцр алынмырды.
Щяр фясли битиряндян сонра Тибон Гядим Искяндяриййянин Библийа тяржцмячиляри
кими щярякят едирди - йяни савадлы бир адам тапыб юз щяйятиня эятирир вя йазысыны она
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
489

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

верирди ки, щямин шяхс эязя-эязя охусун. Юзц ися яйляшиб диггятля гулаг асырды. Охуйан
адам узаглашдыгжа мятнин бир щиссясини кцляк апарыр, бир щиссяси аьажларын, кюлларын
будагларына, йарпагларына илишиб галыр, бир щиссяси ися гапы-пянжяряляря дяйиб йеря
тюкцлцрдц. Эетдикжя исмляр вя саитляр итир вя киши сяси иля охумаьа башланан мятн гадын
сяси иля сона йетирди ки, бу заман узагдан йалныз фелляр вя сайлар ешидилирди. Охуйан
адам эери гайытдыьы заман ейни проссес тярсиня тякрар олунурду вя Тибон бу айагцстц
охунушдан алдыьы тяяссцратларын кюмяйи иля тяржцмяйя дцзялишляр едирди.

Хязяр бардаьы - Хязярлярин йуху овчуларындан бири щяля монастырда шяйирд икян
щядиййя олараг кичик эил бардаь алды вя ону юз щцжрясиня гойду. Эежя йатанда юз
цзцйцнц чыхарыб бу бардаьын ичиня гойса да сящяр щеч жцр чыхара билмяди. О нечя дяйя
ялини бардаьын ичиня салса да щеч жцр дибиня тохуна билмирди. Бардаь о гядяр дярин иди ки,
дибиня ял чатмырды. Бардаьы кянара чякди, лакин алтында дюшямянин щамар сятщиндян савайы
бир шей эюрмяди. Ня дюшямянин тахтасында, ня дя бардаьын алтында щеч бир дешик йох иди.
Онда шяйирд узун бир тахта эютцрцб бардаьын ичиня сохду. Лакин бунун да бир хейри
олмады. Бардаьын диби санки ондан гачырды. Бу щалда шяйирд бир кцнжя чякилиб фикря эетди.
"Мян юзцм щардайамса астанам да орда олмалыдыр - вя юз устады Мцгадися ял-Сяфяря
мцражият едиб бу щадисянин мянасыны она баша салмаьыны хащиш етди.
Устад чохлу балажа даш эютцрцб бир-бир бардаьа атараг саймаьа башлады. Йетмишя
чатанда бардаьын ичиндян шаппылты сяси ешидилди, еля бил ки, суйа няся дцшмцшдц. Бундан
сонра устад деди:
- Мян бу бардаьын мащиййятини изащ едя билярям, лакин диггятля дцшцн ки, бу сяня
лазымдыр, йа йох. Яэяр сян щяр шейи билсян бу бардаь щям сянин, щям дя ятрафдакыларын
нязяриндя юз гиймятини итиряжяк. Чцнки яслиндя бу бардаь о бириляриндян артыг дяйяря
малик ола билмяз. Лакин мян сяня щяр шейи данышсам о, ня инди ки, кими гала биляжяк, ня
дя о бириляриндян алажаг.
Шяйирд разылашан кими устады тахтаны эютцрцб бардаьы сындырды. Тяяжжцблянмиш жаван
сорушду ки бу ня щярякятдир, нийя мяня беля зийан вурдун? Жавабында ися устад сюйляди.
- Яэяр мян сяня бу бардаьын мащиййятини баша саландан сонра ону сындырсайдым,
онда бу зийан оларды. Яэяр онун тяйинатыны билмирсянся демяли щеч бир зийан да дяймяйиб
вя о, сяня яввялки кими хидмят едяжяк…
Доьурдан да хязяр бардаьы индийяжян хидмят эюстярмяйиндяди, щярчянг ки, артыг
чохдан йохдур.
Хязяр полемикасы - Мцгяддяс Кирилин (Константин Солунски) щяйатыйла баьлы олан
бу щадися 861-жи иля аид едилир. Полемика барясиндя йазылмыш мялуматлар Москва Илащиййат
Академийасында сахланылан ЫХ яср ялйазмасындан вя 1469-жу илдя йазылмыш Владислав
Грамматикин версийасындан эютцрцлцб.
Беляликля, гейд олунан 861-жи илдя Бизанс императорунун йанына Хязяр хаганынын
елчиляри эялиб дедиляр: "Биз щямишя башымыз цстцндя олан йеэаня танрыны танымышыг вя шяргя
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
490

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

бахараг даим она ибадят етмишик. Бцтпярястлийя мянсуб о бири айинляри дя жанла-башла
йериня йетирмишик. Инди ися йящудиляр бизи юз инанжларыны гябул етмяйя тящрик едир,
мцсялманлар ися сцлщ вя башга бяхшишляр бойун олараг бизи юз тяряфляриня чякмяйя жящд
едирляр. Она эюря дя биз сизинля кющня достлуьумузу нязяря алараг императора мцражият
едиб мяслящят истяйирик. Ахы сиз йунанлар мющтяшям халгсыныз вя императорунузун да
щакимиййяти илащидир. Рижа едирик, бизя кюмяк эюстярин. Юз алимляринизи бизим пайтахтымыза
эюндярин вя яэяр мцкалимя вахты онлар щям йящудиляри, щям дя мцсялманлары цстяляйя
билсяляр биз сизин инанжы гябул етмяйя щазырыг".
Йунан императору Кириля Хязярлярин йанына эетмяйи тяклиф едяндя, о жаваб верди
ки, беля али мягсяд йолунда мян ора щятта чылпаг вя айагйалын да эедярям.
Даубманусун фикринжя, Кирилл бу сюзля демяк истяйирмиш ки, йола щазырлыг цчцн она,
Тсарграддан Крыма пийада йолун мцддяти гядяр вахта лазымдыр. Чцнки Кирил о заманлар
щяля йуху савадына малик дейилди вя йухуну ичяридян ачмаьа бажармырды, йяни юзц
истядийи вахт ойана билмирди.
Буна бахмайараг Кирил бу аьыр иши юз бойнуна эютцрдц, йол бойу ибри дилини юйряниб
йящуди дини цзря китаблары йунан дилиня тяржцмя едяряк полемикайа щазырлашды. Юз гардашы
Мефоди иля бирэя Кирил Моет эюлцнц, Гафгаз даьларыны вя Хязяр дарвазасыны кечяндян
сонра хаганын эюндярдийи чапарла растлашды. Чапар Философ Константин тяхяллцслц Кириллдян
сорушду ки, няйя эюря о, сющбят заманы гаршысындакы китаба бахыр. Бу, чапара гярибя
эялирди, чцнки хязярляр бцтцн мцдрикликлярини, яввялжядян удмуш кими щямишя юз
синяляриндян чыхарырлар.
Константин жаваб верди ки, китабсыз юзцмц чылпаг щесаб едирям. Ахы ким инанар ки,
чылпаг адамын чохлу палтары вар?
Чапар бизанс елчилярини хязяр хаганынын йай игамятэащы йерляшян хязярсащили
Сямяндяр шящяриндя эятирди. Полемика да мящз бурда баш тутду. Йящуди вя мцсялман
алимляри артыг бурдайды вя нащар вахты, "онун дяряжяси нежя олмалыдыр" суалына Кирил беля
жаваб верди "Мяним бабам мяшщур, бюйцк шяхсиййят иди, щямишя дя чарын йанында оларды.
Лакин юз арзусуйла шан-шющрятдян кянарлашандан сонра, сцрэцн едилди вя гяриб юлкяйя
кючцб чох касыб щяйат тярзи кечирмяйя башлады. Мян дя еля щямин яряфялярдя
доьулмушам. Лакин бабамын итирдийи шан-шющрятин ахтарышында щеч бир уьур газана
билмядим: ахы мян Адямин оьлу, даща доьрусу нявясийям.
- Сиз мцгяддяс Цчлцйц вясф едирсиниз - нащар вахты Хаган бадяляри галдыраркян
беля деди - Бизся китабларда йазылдыьы кими йеэаня танрыны. Бу нийя беля олур? Философ
Константин бу суала беля жаваб верди.
- Китаблар Сюзц вя Рущу тяблиь едир. Туталым бир няфяр сизин юзцнцзц севся дя
рущунузу вя сюзцнцзц сайа салмыр, амма бир башгасы щяр цчцня ряьбят бясляйир. Еля ися
бу ики няфярдяр щансынын сизя ряьбяти даща бюйцкдцр.
Сющбятин бу йериндя полемиканын йящуди иштиракчысы мцдахиля етди.
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- Бяс онда бир гадын юз бятниндя сизин ибадят етдийиниз вя щятта цзцня беля баха
билмядийиниз Танрыны нежя йерляшдиря биляр?
Константин ися Хаганы вя онун биринжи мцшавирини эюстяриб деди.
- Яэяр кимся деся ки, биринжи мцшавир Хаганын етибарыны газана билмяз вя щямин
адам сонра деся ки, ян сонунжу нюкяр дя она лайигинжя гуллуг эюстяря биляр, бу щалда
беля адам аьыллыдыр, йохса сярсям?
Бундан сонра мцсялман алими дя сющбятя гошулду вя Самирядя, хялифянин
игамятэащында растлашдыьы бир адят барядя суал верди. Мясяля ондайды ки, мцсялманлар
адятян христианларын йашадыглары щяйятлярин диварларында шейтанын шяклини чякярдиляр. Щяр бир
христианын гапысында шейтанын сифятини эюрмяк оларды. Вя Кирили артыг чохдан зящярлямяк
истяйян мцсялман алими сорушду:
- Сян, философ Кирилл, дейя билярсянми бунун мянасы нядир?
О жаваб верди:
- Мян шейтанын сифятини эюрян кими баша дцшцрям ки, бу евдя христианлар галыр.
Чцнки шейтанлар онларла бир евдя йашайа билмядикляриндян гапыйа чыхырлар. Амма
гапыларында беля шякил олмайан евляр эюряндя анлайырам ки, шейтанлар ичяридя, сакинлярля
бир йердядир…
Хязяр полемикасына аид олан икинжи христиан мянбяси бизим дюврцмцзя чох тящриф
олунмуш шякилдя - Киевлилярин Х ясрдя христианлыьы гябул етмясини якс етдирян рявайят кими
эялиб чатмышдыр. Сонракы дцзялишляри кянара гойсаг мятн тягрибян бу жцр сясляняр.
"Печенегляря вя йунанлара гаршы апардыьы мцщарибялярдя бюйцк уьур газанан вя
Херсонеси (Крымдакы Керч шящяринин гядим ады) ишьал едян бир Хязяр Хаганы
мцщарибялярдян сонра чох сакит щяйата гядям гойду. Вя о дюйцшлярдя итирдийи ясэярлярин
сайы гядяр арвад алмаг истяйирди".
Бу рявайятин 1772-жи илдя Венесийада чап олмуш башга бир вариантында ися
щадисяляр бу жцр тясвир олунур. "Онун чохлу арвады вар иди вя бцтцн динляря мянсуб олан
гадынларла евлянмяк цчцн щятта юзц дя мцхтялиф танрылара, бцтляря ситайиш етмяйя щазыр
иди".
Бу щярякят, мцхтялиф динляря мянсуб олан халгларын (яряб, йунан, йящуди) онун
йанына адам эюндяриб юз тяряфляриня чякмяйя жящд етмялярийля нятижялянди. Мянбянин
йаздыьына эюря йунан императорунун эюндярдийи Константин бу ишдя яряб вя йящуди
щямкарларындан даща бюйцк уьур газана билди. Лакин буна бахмайараг хаган щяля дя
тяряддцд кечириб сон гярарыны вермяйя тялясмирди вя мящз бу вахт хязяр шащзадяи Атех
ишя гарышды. Онун адамлары хагандан хащиш етдиляр ки, онлары яряб, йунан, вя йащуди
юлкяляриня эюндярсин вя онлар бу динлярин мянбяйиня даир мялуматлар ялдя етсинляр.
Гадынлардан ибарят бу сяфирликляр эери дюняндян сонра христиан динини гябул етмяйи даща
мягсядяуйьун щесаб етдиклярини билдирдиляр, даща сонра Хагана етираф етдиляр ки, онларын
башчысы шащзадя Атех артыг чохдан христианлыьы гябул едиб.
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Даубманусун ряйинжя бу хябяр Хаганы йаман сарсытды. Беляликля хошбяхтлик юз
цзцнц йящудиляря тяряф чевирди. Чцнки хябяр тутмушду ки, христианлар да йящудиляринп
"Ящди-ятиг"-иня ситайиш едирляр. Константин юзц дя буну тясдиг едяндян сонра Хаган артыг
яминликля йящуди алиминин тяряфиня кечди. Йящуди алими Хагана беля демишди.
- Гаршында дайанмыш бу цч йухуйозандан йалныз мян, равин, хязярляр цчцн щеч бир
тящлцкя тюрятмирям. Чцнки йящудилярин архасында ня йашыл йелкянли эямиляри олан яряб
хялифяси, ня дя ялиндя гызылы хач тутуб ордуларынын башында дайанан бизанс императору
дайаныб.
Мян юз архамжа орду, донанма йох, йалныз ибадят эятиря билярям…
Равинин бу сюзцндян сонра артыг Хаган юз гяти гярарыны билдирмяк истяйирди ки,
шащзадя Атех мцдахиля едиб полемиканын истигамятини йеня дя дяйишди. Йящуди равиня
цнванланмыш вя щялледижи олан сюзляр бунлар иди.
"Сян беля дейирсян: ким вар-дювлят истяйирся цзцнц шимала, мцдриклик истяйирся
цзцнц жянуба тутсун. Бяс онда няйя эюря сян жянубда - юз бабаларынын мяскяниндя
отуруб мцдрикликдян щязз алмаг явязиня бу сюзляри эялиб шималда мяня дейирсян? Няйя
эюря сян ишыьын да йумурта гойдуьу, эюз гапагларынын бир-бириня сыхылдыьы щямин йеря
эедиб Юлц дянизин турш йаьышыны ичмирсян. Няйя эюря Гудс булагларындан су йериня тарым
чякилмиш гызылы сап кими бурулараг ахан гуму юпмцрсян? Бунун явязиндя дейирсян ки,
сян йухуда зцлмят эюрцрсян вя йалныз мяним эерчяклийимдя бир гядяр ай ишыьы тапа
билярсян. Няйя эюря буну мяня дейирсян?
Щяфтялярдян бири дя назикляшиб кичилди вя сянин, Фялястиндя башладыьыны исрар етдийин
о мющтяшям эцн дя йох олду. Щямин "щяфтя" бу мющтяшям эцнц гысганжлыгла горуса да,
онун да нювбяси йетишди. О бу эцнц щявяссиз, цряксиз верир, щям дя щиссяляря
парчалайараг. Эютцр юз ибадятини, эет о мцдриклийин йанына вя мяня демяк истядиклярини
она де. Амма йадындан чыхартма: Юзэя гясрини ишьал етмяк истяйян адам ян яввял юз
гялбини алмалыдыр…
Фягят, мянжя бу сюзляри сяня сюйлямяйим нащагдыр. Сян юз эюзлярини аьзында
эяздирсян вя йалныз дилляняндян сонра эюря билярсян. Мянся башга жцр дцшцнцрям. Йа
сянин мисалларын дцзэцн дейил, йа да жянубда сяни йох, башгасыны эюзляйирляр. Йохса сянин
бурда, шималда, мяним йанымда пейда олмаьыны нежя изащ етмяк олар?
Шащзадя Атехин бу сюзцндян сонра Хаган еля бил йухудан айылды. Равиня сюйляди
ки, ешитдийиня эюря йящудиляр юзляри дя Танрынын онлары рядд едяряк бцтцн дцнйайа
сяпялянмяси фикрини гябул едирляр.
- Йягин сиз юз бядбяхтлийинизя йолдаш ахтардыьыныз цчцн бизи дя юз дининизя жялб
етмяк истяйирсиниз. Ниййятиниз будур ки, биз хязярляр дя Танры тяряфиндян жязаландырылыб
йер цзцня сяпяляняк.
Беляликля Хаган йящудилярдян цз дюндяриб йеня дя Константин Солунскинин
аргументатсийасынын даща инандырыжы олдуьуну тясдигляди. Юз яйанларыйла бирэя христианлыьы
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гябул едяряк йунан императоруна ашаьыдакы мязмунда мяктуб эюндярди. (мяктубун
мятни Кирилин автабиографийасындан эютцрцлцб)
"- Сян, жянаб, бизим йанымыза еля адам эюндярдин ки, о, юз сюзляри вя ямялляри иля
христианлыьын ишыьыны бизя эюстяря билди - Биз инандыг ки, бу щягигятян дя чох мющтяшям бир
диндир вя щамымыз кюнцллц сурятдя христианлыьы гябул етмяйя гярар вердик".
Башга бир мянбя ися беля бир мялумат верир ки, Хаган Константинин аргументлярини
гябул ется дя, гяфилдян йунанларла мцщарибяйя башламаг фикриня дцшцр. О, беля дейибмиш:
"Инамы дилянчи кими сядягя истямирляр, ону гылынжла алырлар".
Херсонесдян йцрцшя башлайан Хаган мцщарибяни уьурла баша вурараг императордан
тяляб едир ки, шащзадя ханымлардан бирини она яря версин. Император буна бир шяртля
разылашды: Хаган христианлыьы гябул етмялидир. Бизанслыларын тяяжжцбцня ряьмян Хаган бу
тяклифля разылашды. Хязярлярин хач суйуна чякилмяси мящз бу жцр баш верди.
Доктор Дорота Шултс (Краков. 1944) - Славйаншцнас. Гцдс университетинин
профессору. Гызлыг фамилйасы Квашневскайа. Доктор Дорота Шултс
АБШ Йелск
Университетиндя докторлуг диссертасийасыны мцдафия едиб.
Анасы йящуди, атасы полйакдыр, Краков шящяриндя доьулуб. Дайысы Ашкенази Шалем
1943-жц илдя Алман ишьалы вя йящудилярин излянилмяси заманы гяфилдян йоха чыхса да,
бундан габаг юз бажысыны, йяни доктор Шултсун анасыны хилас едя билмишди.
О, бажысы цчцн Анна Закевич адына сахта сяняд дцзялдиб онунла ниэаща эирди.
Ниэащ мярасими Варшавадакы Мцгяддяс Фома килсясиндя кечирилди вя кился сянядляриня
христианлыьы гябул етмиш йящуди иля полйак гызы арасында баьланан ниэащ кими гейд олунду.
Ашкенази алманлар тяряфиндян щябс олунанда намялум Анна Закевичин адыны, сойадыны
дашыйан вя полйак гызы щесаб олунан Анна Шалем, яриндян (даща доьрусу гардашындан)
бошаныб Квашневски сойадлы дул бир полйака яря эетди вя беляжя, юз щяйатыны хилас етмиш
олду. Жянаб Квашневскинин сюзляри буйнузсуз, фикирляри ися буйнузлу иди. Анна ЗанкевичШолем ондан йеэаня гызыны - Доротаны дцнйайа эятирди.
Дорота АБШ-да докторлуг диссертасийасыны мцдафия едяркян щяля тялябялик
вахтындан таныдыьы Исщак Шултсла растлашды вя бир мцддят сонра онлар бирликдя Исраиля кючдц.
1967-жи илдя Исщак Шултс Исраил-Мисир мцщарибяси заманы йараланыр вя евя гайыдандан бир ил
сонра Дорота иля евлянир.
Онлар Тел-Явивдя вя Гцдсдя йашайырдылар. Дорота Шултс "Славйанларда илкин
христианлыг" мювзусунда мцщазиряляр охуйурду вя Кракова, юз кющня цнванына, Дорота
Квашневскайанын адына мяктублар йазырды. Щямин евин сащибяси бу мяктубларын щамысыны
горуйуб сахламышды ки, бялкя ня вахтса ханым Квашневскайайа чатдыра билди.
Бу мяктублар бир-икиси истисна олунмагла, чох гысадыр вя бир нюв доктор Дорота
Шултсун 1967-82-жи илляр арасы йаздыьы эцндяликляр характерини дашыйыр. Бу мяктубларын
хязярлярля ялагяси ондадыр ки, Тсарграддакы истинтаг изолйаторунда йазылмыш сон мяктуб
билаваситя бу полемикайла баьлыдыр. Мяктублары хронолоъи гайдада тягдим едирик:
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1. Тел-Авив. 21 август 1967
Язиз Доротка.
Мян билирям ки, бу мяктублары йаздыьым мцддятдя сян Краковдакы евиндя галдыьын
цчцн мяндян хейли жаванлашмысан. Яэяр щачанса бу мяктубу алсан, ону охуйан заман
артыг мяндян хейли бюйцк олажагсан.
Исщак арха жябщядяки щоспиталларын бириндя йатыр вя йаваш-йаваш саьалмаг цзярядир.
Мян буну, онун йаздыьы мяктубларын хяттиндяки дяйишикликлярдян щисс едирям. О, йазыр
ки, йухуларында щямишя "гыздырылмыш вя диби азжа йанмыш цчэцнлцк Краков эежялярини"
эюрцр.
Биз бу йахынларда эюрцшмялийик вя мян бу эюрцшдян чох горхурам. Онун
йарасынын дящшятли олажаьы ещтималындан чох, мяни горхудан бизим щамымызын "юз
кюлэясиндя басдырылан аьажлар" олмаьымыздыр.
2.Гцдс, сентйабр 1968
Доротка
…жями бир нечя сятир: бирдяфялик йадында сахла сян йашамаьы бажармадыьын цчцн
ишляйирсян. Яэяр сян йашайа билсяйдин щеч ишлямяздин, цмумиййятля елм сянин эюзцндя
юз мювжудлуьуну итирярди. Сяндя щеч бир эцнащ йохдур. Бизя щямишя ишлямяйин йолларыны
юйрядибляр, йашамаьын йох. Одур ки, щеч мян дя йашайа билмирям.
Исщаг гайыдыб. Эейиниб-кечиняндя йараларынын, чапыгларынын цстц юртцлцр вя о,
яввялки кими эюзял олур. О, мяним саь дюшцмц сол дюшцмдян чох севир, онун цчцн дя
биз щямишя чох абырсыз позаларда йатырыг… Эял беля данышаг. Сян Краковда елмля мяшьул
ол, мянся бурда йашамаьы юйряним.
3. Хайфа, март 1971
Язиз вя унудулмаз Доротайа:
Чохдандыр ки, сяни эюрмцрям. Ким билир, таныйа биляжяйямми? Бялкя щеч сян дя
мяни танымадын. Бялкя, бизим Краковдакы евимиздя отуруб щеч мяни йада салмырсан?
Буранын гуму мяндя ещтираслы истякляр доьурур, лакин артыг хейли вахтдыр ки, мян
Исщагла йатагда оланда юзцмц чох гярибя щисс едирям. Бу, щямин "цчцнжц шяхс" иля
баьлыдыр. Мян онун чапыгларыны нязярдя тутурам. Адятян о, йатагда узаныб китаб охуйур.
Мян ону истядийими щисс едян кими ишыьы сюндцрцрям, лакин о, щяля зцлмятдя бир мцддят
эюзцнц китабдан айырмыр вя мян дуйурам ки, фикирляри щяля дя эюзяэюрцнмяз сятирлярин
цстцйля чапыр. Сонра о, китабы бир кянара гойуб мяня тяряф чюнцр. Лакин бир-биримизя
тохунан кими мян онун йарасындан галан дящшятли чапыьы щисс едирям. Биз севишиб
гутарандан сонра сакитчя узаныб юз зцлмятимизя бахырыг. Бир нечя эежя яввял мян ондан
сорушдум:
- Бу нежя баш вериб?
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- Ня? - сорушду. Щярчянд ки, мяним няйи нязярдя тутдуьуму билирди.
- Сянин йараланмаьын.
- Щя, эежя олуб.
- Билирсян ня иля йаралайыблар?
- Дягиг билмирям, амма мяня еля эялир ки, сцнэц иди.
4. Гцдс, октйабр 1974
Язиз Доротка
Мян славйанлар барядя, онларын ботуларынын ичиня низя гойуб дяниз сащилляриня
енмяляри барядя охуйурам.
Вя мян Краковун йени сящвляр йаьышы алтында нежя дяйишмясини дцшцнцрям.
Щярдян мяня еля эялир ки, сян олдуьун кими галырсан, Исщагла мян илдян-иля
эетдикжя дяйиширик, лакин бу барядя она бир сюз демяйя жцрят елямирям.
Щяр дяфя севишмякчцн йатаьа эирян кими мян синямля, гарнымла щямин сцнэцнцн
изини щисс едирям. Мяня еля эялир ки, бу чапыгдан няся чыхыб бизим арамыза узаныр. Ахы
нежя ола биляр ки, кимся башгасынын бядянини сцнэцйля чапараг юз изини ябяди олараг онун
ятиндя гойа билсин? Аьласыьмаз ишдир. О чапыгда еля бил киминся рущунун бир щиссяси илишиб
галыб.
Чапыг инсан аьзына охшайыр. Исщагла мян бир-биримизя сыхылан кими щисс едирям ки,
бу дилсиз аьыз мяним синями юпмяйя башлайыр.
Бир эежя мян ярими йухудан дургузуб сорушдум:
- О, солахай иди?
- Дейясян щя - йухулу-йухулу жаваб верди. Лакин сясинин сяртлийиндян анладым ки,
мяним ня дцшцндцйцмц билир. - Ону ясир алыб, сящяр мяним чадырыма эятирдиляр. Саггаллы,
йашыл эюзлц бир киши иди. Башындан йараланмышды. Эятирмишдиляр ки, йарасыны мяня
эюстярсинляр. Ону мян йараламышдым, тцфянэин гундаьы иля.
5. Йеня Хайфа, сентйабр 1975
Доротка.
Мян сяня нежя дя гибтя едирям. Краковда отурмусан вя мяним башыма эялян бу
дящшятлярдян хябярсизсян.
Тясяввцр еля, юз яринля йатаьа эирирсян, ону гужаглайырсан, лакин явязиндя сяни
тамам йад бир адам юпцр, сыьаллайыр, дишляйир. Исщагла мяним арамда щямишя саггаллы,
йашыл эюзлц яряб узаныр вя мяним щяр щярякятимя Исщагдан тез реаксийа верир. Чцнки
онун дишсиз додаглары мяним бядянимя даща йахындыр.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
496

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

Йох, бу яряб мяним тяхяййцлцмцн мящсулу дейил. О, щягигятян мювжуддур вя
солахай олдуьу цчцн мяним сол дюшцмц саьдан чох севир.
Доротка, бу дящшятди! Сян Исщагы мяним гядяр севмирсян, онун цчцн дя мяня
кюмяк едя билярсян! Мяня бир йол эюстяр ки, вязиййяти она нежя баша салым. Ахы мян
сяни Полшада гойуб Исщагын хятриня бура эялдим, амма онун аьушунда бу йашыл эюзлц
щейвяря иля растлашдым. О, щяр эежя йухудан айылыб дишсиз аьзыйла бядяними дишляйир. Щисс
едирям ки, сонсуз бир шящявятля мяни истяйир. Исщаг щярдян мяни бу ярябин цстцндя
гуртармаьа мяжбур едир. О, щямишя бурададыр. О, щямишя мяни…
Бизим дивар сааты, Доротка, бу пайыз чох тялясир, йазда ися эежикмяйя башлайажаг.
6. Хайфа, октйабр 1978
Доротайа.
Бу мялун яряб мяни яримин аьушундажа зорлайыр. Мян артыг билмирям ки, онларын
щансыйла олурам.
Бу ярябя эюря мян артыг ярими тамам башга жцр эюрцрям. Кечмиш дяйишиб,
эяляжяйин щцжуму эцжляндикжя кечмиш даща горхунж, тящлцкяли олур, танынмаз щала дцшцр.
Кечмиш йаваш-йаваш сабащ кими мцяммалы, намялум олур. Щяр аддымда баьлы гапылар
эюрцнцр вя бу гапылардан чох вахт дири щейванлар чыхыр. Мяни вя Исщагы парчалайажаг
щейванын ады узун вя ганлыдыр. Тясяввцр едирсян, Доротка, мян Исщагдан буну сорушдум,
о ися жаваб верди. Сян демя Исщаг онун адыны яввялдян билирмиш. Ярябин ады Ябу-Кябир
Мцавийядир. Вя о, бцтцн вящши щейванлар кими эежялярин бириндя, суват йахынлыьында,
гумун цстцндя артыг юз ишиня башлайыб.
7. Тел-Авив, 1 нойабр 1978
Язиз вя унудулмуш Доротка
Сян мяним щяйатыма чох дящшятли бир шяраитдя гайыдырсан. Сян, думанлары суда
батажаг дяряжядя аьыр олан узаг Полшада олдуьундан мяним щазырладыьым сцрприздян
хябярсизсян.
Исщагла мяним арамдакы, щямин цчцнжц адам щяля дя мювжуддур. Артыг нечя
айдыр ки, мян онун дишсиз аьзындан, галын додагларындан гачырам. Лакин яримин бядянини
юпя-юпя мянщус йарадан узаглашаркян, бирдян-биря тяляйя дцшдцм. Гаршыма солахай
ярябин даща бир аьзы чыхды. Исщагын гулаьынын архасында, сачларынын ичиндя мян даща бир
чапыьа раст эялдим вя гяфилдян мяня еля эялди ки, яряб юз дилини додагларымын арасына
сохду. Дящшят! Инди мян доьурданда тялядяйям. Ярябин бир аьзындан узаглашан кими о
бири аьзы гаршымы кясир.
Щеч билмирям Исщаг щаггында ня фикирляшим. Ярябин додагларыйла растлашмаг
горхусундан ярими юпя дя билмирям. О эцн Исщагдан сорушдум ки, щямин яряб саьды?
Билирсян о, ня жаваб верди? Саьды, щятта Гащирядя ишляйир вя онун айаг ляпирляри тцфцржяк
изляри кими ардыйжа узаныр.
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Бялкя сян бу чаьырылмамыш мяшугун диггятини юзцня чякмякля мяним жанымы
гуртара билдин. Бунунла щям дя Исщагы хилас етмиш оларсан. Бу лянятя эялмиш ады йадында
йахшы сахла - Ябу Кябир Мцавийя. Эял беля данышаг, сян бу солахай яряби Краковдакы
йатаьына чяк, мян ися Исщагы хилас етмяйя чалышым.
8. Департамент оф Славиж студиес. Университй оф Йале УСА
Ожтобер 1980
Язиз мисс Квашневскайа.
Мян бу мяктубу ики
мцнасибятлярим гайдайа дцшцб.

мцщазирянин

арасындакы

фасилядя

йазырам.

Исщагла

Биз демяк олар ки, барышмышыг, инди йатагларымыз айры-айры гитялярдядир. Мян артыг
ишя башламышам. Демяк олар ки, он иллик фасилядян сонра йеня елми конфрансларда,
симпозиумларда иштирак едирям. Бу йахынларда сяня йахын бир йеря даща бир сяфяр
планлашдырылыб. Ики илдян сонра Тсарградда, Гара дянизйаны бюлэялярин тарихиня щяср олунмуш
елми конфранс олажаг. Мяня дя мярузя щазырламаг щяваля олунуб. Онун цчцн дя, юз
мярузямин цзяриндя чох щявясля чалышырам. Мяним елми ишим Кирил вя Мефодинин Хязяр
миссийасына щяср олунуб. Юзцн билирсян ки, Кирилин бу миссийайла баьлы йазылары бизим
дюврцмзя гядяр эялиб чатмайыб. Кирилин намялум биографынын йаздыьына эюря о,
полемикада иряли сцрдцйц аргументатсийаны "Хязяр мюизяляри" адлы китабда топлайыб хагана
баьышламышды. Биограф ону да гейд едир ки, ким бу мюизялярин там мятнини ялдя етмяк
истяйирся онун гардашы, Архийепископ Мефодинин тяржцмяляриндя тапа биляр. Мефодий бу
мюизяляри сяккиз йеря бюлцб славйан дилиня тяржцмя етмишди.
Гярибядир, нежя ола биляр ки, христиан мцгяддясинин бцтюв бир китабы вя онун
славйан дилиня тяржцмяси изи-тозу галмадан йох олсун.
Бялкя бу китабларда щяддиндян артыг еротик фикирляр олуб?
Мян бир даща Илйинскинин, щамымызын таныдыьы "Кирил вя Мефодинин системляшдирилмиш
библиографийасынын ичмалы" китабыны, сонра онун ардыжыллары олан Попруъенко, Романски,
Петкович вя с. ясярлярини вяряглядим. Щятта Мошинин китабларыны да диггятля охуйуб хязяр
мясялясиня даир бцтцн ядябиййаты юзцм цчцн гейд етдим. Лакин "Хязяр мюизяляри"
дейясян щеч кимин диггятини жялб етмяйиб.
Ахы бу нежя ола биляр ки, бу мясяля щамынын нязяриндян йайынсын? Ахы дягиг
мялумдур ки, щям йунан дилли оръинал, щям дя онун славйан дилиня тяржцмяси мювжуд
олуб вя бурадан беля нятижя чыхыр ки, бу ясяр узун мцддят популйар олуб.
Мяня еля эялир ки, Кирилин "Хязяр мюизяляри"-нин изиня дцшмякчцн мцтляг
тутушдурма методундан истифадя етмялийям. Мянжя хязяр тарихиня аид мцсялман вя
йящуди мянбялярини систематик шякилдя арашдырсам, итмиш ясярин изиня дцшя билярям. Лакин
мясяля ондадыр ки, мяним буна эцжцм чатмаз, ишя шяргшцнаслары вя гядим йящуди дили
цзря мцтяхяссисляри жялб етмяк лазымдыр.
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9. Гцдс, йанвар 1981
Доротка.
Эюзлянилмяз бир щадися баш вериб. Америкадан гайыдандан сонра почт гутусуна
баханда мяня Тсарграддакы конфранса дявятнамя эялдийини эюрдцм. Дявятнамянин
ичиндя конфранс иштиракчыларынын сийащысы варды. Тясяввцр едирсян мян о сийащыда кимин
адыны эюрдцм? Щя, Ябу-Кябир Мцавийя. Мяни яримин йатаьындан гован щямин яряб.
Еля билмя ки, яряб бу конфранса мяни эюрмяк цчцн эялир. Йох, мян ня вахтса
хябяр тутмушдум ки, бизим ихтисасымыз бир-бириня йахындыр вя ямин идим ки, бейнялхалг
конфрансларын бириндя мцтляг онунла растлашажаьам.
Йол чантама "Кирил вя Мефодинин Хязяр миссийасы" щаггында мярузями вя 38
калибрли "Смит вя Вессон" маркалы тапанжамы гоймушам.
Доктор Ябу Кябир Мцавиййяни юз цзяриня эютцрмяк цчцн етдийин сямярясиз
жящдляря эюря сяня миннятдарлыг едирям. Инди мян ону юз цстцмя эютцрцрям.
Мяни Исщагы севмядийин гядяр сев. Инди бу мяня щяр шейдян чох лазымдыр. Бизим
цмуми атамыз йягин ки , кюмяк ялини узадар…
10. Тсарград "Кингстон" отели, 1 октйабр, 1982
Язиз Доротайа.
Мян артыг бурда бязи адамларла таныш олмушам. Гярибя эюрцнмямяк цчцн киминля
растлашсам саатларла чяня дюйцрям. Бурда таныш олдуьум коллегалардан бири доктор Исраило
Сукдур. О, археолог, тарихчи-медиавистдир, яряб дилини дя чох эюзял билир.
Биз алманжа данышыб, полйакча зарафатлашырыг. О, серб дилини дя билир вя юзцнц юз
палтарынын эцвяси щесаб едир. Онун дярсликлярини бцтцн дцнйада охусалар да юзц дярс дейя
билмир. О, Университетдя мянжя, тамам айры шейи тядрис елямялидир. Гярибя дя олса доктор
Исраило Сукун юз сащясиндяки мющтяшям билэиляри онун жцзи елми авторитети иля уйьун
эялмир.
Мян бунун сябябини сорушанда, о, эцлцмсцнцб мяня беля жаваб верди:
- Иш ондадыр ки, бир кяс дащи алим, йахуд скрипкачы олмаг истяйирся (билирсиниз ки,
дцнйадакы скрипкачыларын щамысы йящуди олуб. Биржя Паганинидян башга) онун архасында
дцнйадакы цч язямятли бейнялмилял гцввядян (йящуди, мцсялман вя христиан) бири
дайанмышдыр. Сиз онлардан бириня мяхсуссунуз. Мянся бунларын цчцндян дя кянарда
галырам. Она эюря дя мяшщур дейилям. Щярякят етмяк ися эеждир. Артыг бцтцн балыглар
мяним бармагларымын арасындан сивишиб кечиб.
- Сиз ня данышырсыныз - тяяжжцбля сорушдум. - Бу сон жцмля миниллик тарихи олан бир
хязяр ялйазмасынын парафразыдыр.
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- Охуйажаьыныз мярузянин адындан билинир ки, сиздя хязярляр щагда кифайят гядяр
мялумат олмалыдыр. Онда нийя тяяжжцблянирсиниз? Мяэяр Доубмансун няшри иля щеч вахт
растлашмамысыныз?
Дцзцнц дейим ки, о, мяни тясвишя салды. Ялялхцсус, Даубманусун тяртиб етдийи
"Хязяр сюзлцйц"-нцн адыны чякяндя. Мяним билдийимя эюря бу китаб ня вахтса мювжуд
олубса да, бизим дюврцмцзя гядяр биржя нцсхяси дя эялиб чатмайыб.
Доктор Сук мяним диггятими башга бир шейя дя жялб етди. Бизим отелдя Белчикадан
эялмиш Ван дер Спак фамилйалы эюзял бир аиля мяскунлашыб. Цч няфярдиляр - яр, арвад вя
балажа оьлан. Доктор Сук онлары "Мцгяддяс аиля" адландырыр. Щяр эцн сящяр йемяйи вахты
мян онларын йемяйиня фикир верирям. Щяр цчц топпушдур. Бир дяфя тясадцфян жянаб
Спайкын зарафатча дедийи бу кялмяни ешитдим "Кюк пишийя биря дырмашмаз".
Жянаб Спайк аь тысбаьа чанаьындан дцзялдилмиш гярибя бир алятдя чох эюзял
мусигиляр ифа едир. Щяйат йолдашы ися ряссамлыгла мяшьул олур. О, солахайдыр вя ялиня
дцшян щяр бир яшйанын цстцндя чох эюзял шякилляр чякир. Фярги йохдур, истяр дясмал олсун,
истяр стякан, истяр бычаг, истярся дя оьлунун ялжякляри.
Оьлунун ися дюрд йашы вар. Сачлары гыса вурулуб, ады ися Мануилдир. Данышмаьы
тязяликжя юйряниб. Щяр дяфя кюкясини йейиб мяня йахынлашыр вя вурулмуш кими донуб
мяня бахыр. Эюзляри хырда дашлары хатырладан, эцжля сечилян лякялярля долудур вя о, щяр
дяфя мяндян сорушур "Мяни танымадынмы?" Мян онун башыны сыьаллайырам, о ися
бармагларымы юпцр. Онун гырмызы, йашыл вя сары рянэли щер шейдян хошу эялир. Бир дяфя
тясадцфян онун бир физики чатышмамазлыьыны эюрдцм вя мяни дящшят бцрцдц. Ушаьын щяр
ялиндя йалныз ики баш бармаг варды. Щеч жцр айырд едя билмядим ки, онун щансы яли саь,
щансы яли солдур. О, юз ейбяжярлийинин щяля фяргиндя дейил, онун цчцн дя яллярини мяндян
эизлятмир. Лакин валидейнляри щямишя она ялжяк эейдирирляр. Нядянся щярдян бу, мяня щеч
дя гейри-ади эюрцнмцр. Еля бил ки, ушаьын ялляри еля беля дя олмалыдыр.
Бу эцн сящяр йемяйи вахты ешитдим ки, доктор Ябу Кябир Мцавийя конфранса тяшриф
буйуруб.
"Юзэя арвадынын додаглары бал кими ширин, данышыьы зейтун йаьы кими дадлыдыр. Лакин
Зинанын нятижяси йовшан кими ажы, хянжяр кими ити олур; айаглары юлцмя диряниб, ляпирляри
ися жящяннямя гядяр эедир" Библийада беля йазылыб.
11. Тсарград, 8 октйабр, 1982
Мисс Доротайа Квашневскайайа - Краков.
Сянин егоизмин вя щюкмцнцн рящимсизлийи мяни сарсытды. Сян мяним дя, Исщагын
да щяйатыны мящв етдин. Мян сянин елминдян щямишя горхурдум, анлайырдым ки, о, мяня
хейир эятирмяйяжяк. Еля дя олду. Цмцдварам ки, сян ня баш вердийиндян хябярдарсан.
Щямин сящяр мян гяти гярара эялдим ки, доктор Мцавийя отелин дахили щяйятиня,
сящяр йемяйиня чыханда ону вуражаьам. Тапанжаны эютцрцб щяйятя дцшдцм вя ону
эюзлямяйя башладым.
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Вя бу вахт аьласыьмаз бир щадися баш верди. Щяйятдя бир киши пейда олду вя мян о
саат баша дцшдцм ки, бу одур. Цзц гарайаныз, сачлары ися аь иди. Быьларында елябил балыг
тыхлары илишиб галмышды. Йалныз эижэащындакы чапыгдан чыхан тцкляр аьармамышды.
Доктор Мцавийя бирбаша мяним столума йахынлашыб отурмаг цчцн ижазя истяди. О,
бир гядяр ахсыйырды, бир эюзц ися кюрпя аьзы кими азжа йыьылмышды. Мян йеримдя донуб
галдым. О, стол чякиб яйляшди. Баьчайа эюз эяздиряндя эюрдцм ки, биздян вя дюрд йашлы
Мануилдян башга щеч ким йохдур. Ялими чантайа апарыб эизлинжя тапанжаны эютцрдцм.
Доктор Мцавийя столун цстцня, мяним щяйатымы ябяди дяйишдиряжяк олан бир
баьлама каьыз гойду вя диллянди.
- Мян сизин мярузянизин мювзусуну билирям. Онун цчцн дя, бу мярузяйя аид бир
мясяляйля баьлы сизинля мяслящятляшмяк истяйирям.
Биз инэилисжя данышдыг. Сойугдан онун додаглары ясир, дишляри шаггылдайырды.
Нядянся мян бу сойуьу о гядяр дя щисс етмирдим.
О, бармагларыны трубкасынын истисиндя гыздырды, тцстц ися пенжяйинин голларынын ичиня
долурду. Доктор Мцавийянин суалы Кирилл вя Мефодинин "Хязяр мюизяляри" иля баьлы иди.
- Мян "Хязяр мюизяляри"-ня даир бцтцн ядябиййаты арашдырдым, лакин бу мятнлярин
бизим дюврцмцзя гядяр эялиб чатмасы барядя щеч бир мялумата раст эялмядим. Лакин
"Хязяр мюизяляри"-ндян парчалар щятта бир нечя йцз ил бундан габаг няшр олунуб, лакин
нядянся щеч ким бу барядя бир шей билмир.
Мян сарсылдым. Бу шяхсин дедикляри Славистика сащясиндя ян бюйцк кяшфлярдян бири
ола биляр. Ялбяття яэяр щягигятя уйьундурса.
О, гаршысындакы каьызлары мяня тяряф итяляди. Мян каьызлары эютцряндя тясадцфян
бармагларымыз тоггушду.
Бядянимдян санки електрик жяряйаны кечди. Мяня еля эялди ки, бизим кечмишимиз
вя эяляжяйимиз щямин ан бармагларымызын ужунда жямлянмишди.
Мян бу сянядлярин онун ялиня нежя дцшмясийля мараглананда еля бир жаваб верди
ки, мяним тяяжжцбцм бир аз да артды.
- Бунларын мяним ялимя нежя дцшмяси важиб дейил. Ясас мясяля ондадыр ки,
"Хязяр мюизяляри" ХЫЫ ясрдя сизин сойдашыныз, шаир Иуда Щалавинин ялиня дцшцб, о да
щямин мятинляри юз трактатына дахил едиб. О, ады чякилян полемика барядя данышаркян,
"Философ" адлы христиан иштиракчынын кяламларындан нцмуня эятирир. Кирилин намялум биографы
да онун елми даирялярдя "Философ" лягябийля танындыьыны йазыр. Беля чыхыр ки, Щалявинин
китабында ады чякилян философ мящз Кирилдир. "Философун" кяламлары кими тягдим едилян
йазылар ися "Хязяр мюизяляри"-ндян фрагментлярдир.
Кирилин ады чякилмядийиня эюря "Хязяр мюизяляри"-ни Щалявинин трактатында
ахтармаг щеч кимин аьлына эялмяйиб.
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- Ахы бурда уйьунсузлуг вар - мян дилляндим - Щалявинин трактатында эетмиш мятн
ВЫЫЫ ясря аиддир, Кирилин хязяр миссийасы ися 861-жи илдя, йяни ХЫ ясрдя баш вериб.
- Щягигяти билян адам долайы йолла да эедя биляр. - Мцавиййя гейд етди - Бизи
тарихляр марагландырмыр. Ясас мясяля одур ки, Щаляви юз трактатыны тяртиб едяркян "Хязяр
мюизяляри" онун ялинин алтында олуб, йа йох. Шяхсян мяня еля эялир ки, олуб. Щалявинин
трактатындакы христиан Философунун кяламлары, Кирилин хязяр полемикасында иряли сцрдцйц
аргументлярля ейнидир. Мян билирям ки, сиз Кирилин биографийасыны инэилис дилиня тяржцмя
етмисиниз вя йягин ки, инсанын мяляклярля щейванлар арасында ортаг бир нюгтядя гярар
тутмасы барядя кялам сизя танышдыр.
Мян о саат щямин кялмяни хатырлайыб язбярдян дедим: - "Ишыьы йаратмыш танры инсаны
мяляклярля щейванларын арасында гярар верди. Нитг вя шцур вериб щейванлардан, гязяб вя
няфс вериб мяляклярдян айырды. Онун цчцн дя инсан бу хцсусиййятляри идаря етмяйиндян
асылы олараг эащ йцксякдякиляря, эащ да алчаглыгдакылара йахынлашыр".
Мян мятни ситат эятириб дедим:
- Бу Кирилин Агарйан миссийасына аид едилян кяламдыр.
- Тамамиля дцздцр. Амма ейни кялам да Щалявинин трактатынын бешинжи бюлцмцндя
христиан Философун дилиндян сяслянир.
Башга сцбутлар да вар. Щалявинин трактатында христиан философунун полемикадакы
чыхышында мцзакиря олунан мясяляляря диггят йетиряндя эюрдцм ки, Кирилл дя щямишя мящз
бу мювзуларла марагланыб. Мясялян Мцгяддяс цчлцйцн мащиййяти, Мусайа гядяр
мювжуд олан илащи ганунлар, мцяййян ят нювляринин йейилмясиня гойулан гадаьалар,
нящайят гойулмуш гайдалара риайят етмяйян щякимляр вя с.
Амма биз Константин Солунскинин (Кирилл) "Хязяр мюизяляри"-нин там мятнийля
таныш олмадыьымыза эюря Щалявинин трактатында бу мюизялярдян ня гядяр истифадя етдийини
дягиг мцяййян етмяк мцмкцн дейил.
Икинжиси, Щалявинин трактатынын христиан Философуна щяср олунмуш щиссяси яряб
тяржцмясиндя ихтисарла верилиб. Лакин ешитдийимя эюря трактатын йящуди дилиндя олан сонракы
няшриндя бу щисся бцтцнлцкля чап олунуб.
Гысасы, Щалявинин трактаты Кирилин "Хязяр мюизяляри"-нин бир щиссясини бизим
дюврцмцзя гядяр чатдырыб. Доктор Мцавийя няфясини дяриб сюзцня давам етди.
- Дцнян мян бурда Доктор Исраило Сук адлы бир ярябшцнаслыг алимля растлашдым.
Дейиляня эюря, онда ХВЫЫ ясрдя Даубманус адлы бир нашир тяряфиндян тяртиб олунмуш
"Хязяр сюзлцйц" вар вя бу мянбядя Щалявинин юз трактатында Кирилин "Хязяр мюизяляри"ндян истифадя етдийи сцбут олунур. Сиздян ися хащишим будур ки, бу мясяляляри мцзакиря
етмяк цчцн мяни онунла таныш едясиниз. Мян юзцм онун йанына тяшриф буйурсам гябул
елямяз. Ону йалныз мин ил бундан габаг йашамыш ярябляр марагландырыр. Амма сиз онунла
данышсаныз мянжя, разылашар.
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Доктор Мцавийя юз сющбятини беля тамамлады. Мяни ися артыг нечя ил бундан габаг
сюнмцш, щямин лянятя эялмиш елми ещтирас бцрцдц вя мян Исщага хяйанят етдим.
Щямсющбятими эцллялямяк явязиня Доктор Исраило Суку ахтармаьа гачдым. Ичиндя тапанжа
вя каьызлар олан чантам ися орда галды. Дящлиздя гуллугчулардан щеч ким йох иди,
мятбяхдя ися кимся чюряйини алова батырыб йейирди. Доктор Сукун отаьына чатанда жянаб
Ван де Спакын гапыдан чыхдыьыны эюрдцм. Мян йахынлашыб гапыны дюйдцм, лакин жаваб
эялмяди. Икинжи дяфя бир аз бярк дюйдцм вя ялимин тязйигийля гапы араланды. Демяли, гапы
ачарланмайыб.
Архамда гярибя аддымлар дамжылайырды, арамызда ися гадын бядянинин истисини щисс
етдим.
Гапыны ачыб ичяри эирдим вя дящшят ичиндя чыьырдым. Кимся Доктор Суку еля йатмыш
вязиййятдя балышла боьуб юлдцрмцшдц. Йанындакы балышда щяля дя онун цзцнцн изи
галмышды, столун цстцндя ися сындырылмыш йумурта вя гярибя бир ачар эюрдцм. Бу ачарын
башлыьында "Х " щярфи жызылмышды.
Отагдан чыхыб чыьырараг ашаьы гачаркян эцлля сяси ешитдим. Мян юз риволверимин
сясини таныдым. Баьчайа дцшян кими башында эцлля йарасы олан Доктор Мцавиййяни йеря
йыхылмыш эюрдцм. Гоншу столун архасында ися ялиндя ялжяк олан балажа Мануил сакитжя юз
шоколадыны ичирди. Еля бил ки, щеч ня баш вермямишди… баьчада айры щеч ким йох иди.
Мяни еля щямин эцн щябс етдиляр, чцнки тапанчанын цстцндя йалныз мяним бармаг
излярим вар иди. Мян инди истинтаг изолйаторундайам вя доктор Мцавиййяни гясдян гятля
йетирмякдя эцнащландырылырам. Амма щеч юзцмдя анламырам ки, ону ким эцлляляйиб.
ЕПИЛОГДАН ФРАГМЕНТ

Истамбул 18 октйабр 1982
Ханым Дорота Шултсун иши цзря мящкямядя шащид гисминдя "Кингстон" отелинин
офисианты Виржинийа Атех беля бир бяйанатла чыхыш етди.
"Щямин эцн 1982-жи ил октйабрын 2-си щава эцняшли иди. Мян бюйцк бир щяйажан
щисс едирдим. Исти щава ахыны Босфордан шящяря ахырды вя онунла бярабяр аста фикирляр илан
кими гыврылараг сцрятли фикирлярин арасына эирирди. "Кингстон" отелинин баьчасы дюрдбужаг
формалыдыр. Бир кцнж щямишя эцняшлидир, диэяр кцнждя ися азжа торпаг вар ки, орада эцлчичяк якилиб, цчцнжц кцнж кцляк тутан йерди, дюрдцнжц кцнждяся гуйу вар. Мян адятян
гуйунун йанында эизляниб гонагларын нащар етмясиня бахырам вя кимя ня лазым олса о
саат эятирирям. Йанларында дайананда хошларына эялмир.
Бу йердян баханда баьчайа енян пиллякянляр дя эюрцнцр. Лакин гуйунун бир
цстцнлцйц дя вар. Щяйятдяки бцтцн су ахан боруларын суйу бу гуйуйа тюкцлдцйц цчцн,
баьчада эедян сющбятляр дя боруларын ичийля гуйуйа ахыр. Щятта гушун юз димдийи иля
жцжцнц тутуб сыхмасы, киминся гайнадылмыш йумуртанын габыьыны сындырмасы, жянэяллярин
ейни сясля, гядящлярин ися мяхсуси сяслярля жинэилдямяси дя ешидилир. Гонагларын
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данышыьындан билинир ки, ня сябябдян офисеанты чаьырмаг истяйирляр вя мян онларын
истяклярини щяля мяня демямишдян габаг йериня йетирирям. Няйи ися башгаларындан щятта
бир-ики дягигя яввял билмяк дя бюйцк цстцнлцкдцр.
Щямин сящяр баьчайа илк олараг Ван дер Спаклар аиляси - яр, арвад, о дюрдйашлы
оьлан ушаьы дцшдц. Жянаб Ван дер Спакын артыг хейли йашы вар вя о, аь тысбаьа чанаьындан
дцзялдилмиш гярибя бир алятдя чалыр вя ахшамлар онларын отагларындан эюзял мусиги сядалары
ешидилир. О, бир аз гярибя адамдыр вя щямишя нащар едяркян жибиндя эяздирдийи ики дишли
чянэялдян истифадя едир. Ханым Ван дер Спак эянж вя йарашыглы гадындыр, бу сябябдян дя
мян ону даща диггятля эюздян кечиртдим вя бир физики чатышмамазлыьыны сезмишдим онун бурнунун йалныз бир дешийи варды. О, щяр эцн Айа-Софйа чамясиня эедиб дивар
шякилляринин дягиг сурятлярини чыхарырды. Бир дяфя мян сорушдум ки, бу шякилляр яринин ифа
етдийи мусигилярин нот йазысы дейилми? О, мяни баша дцшмяди…
Беляликля, щямин сящяр онлар баьчайа дцшдц вя мян онлара дузу вя истиоту бир ялля
эютцрмяк мяслящят дейил дейиб сящяр йемяйи эятирдим. Жянаб Ван дер Спакын сифятиндя
еля бил няся гярибялик варды. Диггятля баханда эюрдцм ки, онун цзцнцн сол тяряфи йохду.
Яр-арвад сящяр йемяйини йейяндян сонра баьчадан чыхыб йухары галхдылар. Ушаг ися стол
архасында галыб шоколадыны ичмякля мяшьул иди. Еля бу вахт доктор Шултс щяйятя дцшдц.
Мян она хидмят эюстярмяйя мажал тапмамыш доктор Мцавийя пейда олду вя ханымын
столуна йахынлашыб саламлашараг цзбяцз стулда яйляшди. Айдын иди ки, вахт ханымын цстцня
йаьыш кими чиляйир, доктор Мцавиййянин башына ися гар кими йаьырды. Ханым Шултс ялини атыб
чантасындан тапанжаны чыхартды вя эизлинжя столун цстцндяки каьызларын алтына гойду. Лакин
Доктор Мцавиййя иля бир гядяр данышандан сонра ялини тапанжадан чякди, нящайят, айаьа
галхыб сцрятля баьчадан чыхды.
Доктор Мцавиййянин цзцндя, кящраба ичиндя мящбус олан жцжц кими саггалынын
ящатясиндя сыхылан бир ушаг тябяссцмц варды. Бялкя еля балажа оьланы да мящз бу
тябяссцм жялб етди, юз столундан араланыб докторун йанына эялди. Ялляриня ялжяк эеймишди.
Физики шикястлийи, йяни ялляринин щяр бириндя йалныз ики бармаг олдуьуна эюря демяк олар
ки, щеч вахт ялжяклярини чыхартмазды.
Доктор Мцавийя ондан сорушду.
- Сян нийя ялжяклярини чыхартмырсан?
- Чцнки ийрянирям - ушаг жаваб верди.
- Нядян?
- Сизин бцтцн демократийадан.
- Ня демократийа?
- Сянин вя сянин кимилярин горудуьу демократийадан. Эюрцн бу демократийа нежя
сярсям нятижяляр верир. Яввял бюйцк халглар кичик халгларын цстцндя щюкмранлыг едирди.
Инди ися яксинядир. Демократийа пярдяси алтында кичик халглар бюйцкляри тязйиг алтында
сахлайыр - Америка зянжилярдян горхур, зянжиляр пуерте-риколулардан, йящудиляр
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фялястинлилярдян, ярябляр йящудилярдян, сербляр албандан, чинлиляр вйетнамлылардан, инэилисляр
ирландлардан. Хырда балыглар бюйцк балыгларын гулагларыны эямирир. Демократийа дцнйайа
йени дяб эятириб, инди бцтцн бяшяриййят террор горхусу ичиндядир. Сизин демократийа йалныз
няжасятдир.
Ушаг буну дейиб каьызларын алтындан ханым Шултсун тапанжасыны эютцрдц вя
докторун сифятини нишан алыб йеня диллянди:
- "Аьзыны эениш ач ки, дишлярини корламайым".
Сарсылмыш доктор табе олду вя ушаг атяш ачды. Мян яввял еля билдим ки, бу ойунжаг
тапанжадыр, лакин докторун стулдан йыхылдыьыны эюрцб щяр шейи баша дцшдцм. О, йеря йыхылан
кими ган фышгырды вя мян эюрдцм ки, шалварынын бир балаьы палчыьа еля батыб ки, санки артыг
чохдан онун бир айаьы гябирдяди.
Иттищамчы: - Мян шащидин ифадя вермяк тярзиня гяти етираз едирям. Ханым Атех, бяс
сиз юзцнцз щансы миллятя мянсубсунуз?
Шащид - Буну баша салмаг чятиндир.
Иттищамчы - Зящмят олмаса, суалыма жаваб верин.
Шащид - Мян хязяр гызыйам.
Иттищамчы - Йахшы баша дцшмядим. Мян беля бир халг щаггында ешитмямишям. Бяс
сизин паспортунуз щансы юлкяниндир? Йохса хязяр паспорту эяздирирсиниз?
Шащид - Йох, мян Исраил вятяндашыйам.
Иттищамчы - Чох эюзял, мян еля буну ешитмяк истяйирдим. Мараглыдыр, Исраил
паспортлу хязяр гызы. Демяли сиз юз халгыныза хяйанят етмисиниз?
Шащид - (эцлцр) Йох, мян дейярдим ки, яксиня олуб. Хязярляр йящудилийи гябул едиб
вя мян дя щамы кими йящуди олуб Исраил паспорту алмышам.
Дцнйада йалгыз галмайажаьдым ки? Бцтцн мцсялманлар йящудилийи гябул етсяйди,
мяэяр тякжя сиз мцсялман олараг галардынызмы?
Иттищамчы - Шярщя мянжя ещтийаж йохду. Сизин ифадяляр уйдурмадыр. Сиз бунунла юз
щямвятянинизя кюмяк етмяк истяйирсиз. Мяним даща суалым галмады. Чох эцман ки,
ижласчылар…"
Бундан сонра мящкямя Ван дер Спак аилясинин ифадялярини динляди. Онлар ясас цч
деталы ижласчыларын диггятиня чатдырдылар. Яввяла, гятли дюрд йашлы ушаьын тюрятмяси барядя
дейилянляр мянасыз бир шейдир. Икинжиси експертиза тяряфиндян мцяййян едилиб ки, доктор
Мцавиййянин гятли тюрядилян тапанжада йалныз ханым Дорота Шултсун бармаг изляри вар.
Цчцнжцсц, ханым Спакын билдирдийиня эюря Дорота Шултсун доктор Мцавиййяни юлдцрмяк
цчцн мотивляри дя вардыр.
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Истинтаг тяряфиндян мцяййян олунуб ки, Доктор Шултсун ярини яряб-исраил мцщарибяси
вахты доктор Мцавиййя чох аьыр йаралайыб. Демяли мотив айдындыр. Яринин гисасыны алмаг.
"Кингстон" отелиндяки ресторанын офисиантынын ифадяляри ися етибарлы олмадыьы цчцн
нязяря алынмады вя проссес сона чатды.
Ялдя олан материаллара ясасян Дорота Шултс сийаси вя шяхси мотивляри олан гятлдя
иттищам олунду. Нящайят, мцттящим мящкямя гаршысына чыхды вя кичик ачыглама верди. О,
доктор Мцавиййянин юлцмцндя эцнащкар дейил вя онун алибиси бу сюзц тясдиг едя биляр.
Мящкямянин щансы алиби барядя суалына о, беля жаваб верди:
- Ябу Кябир Мцавиййя юлдцрцлян заман мян башга адамы - доктор Исраило Суку
юлдцрмцшям. Мян ону юз йатаьында йастыгла боьмушам.
Истинтаг мцяййян етмишди ки, щямин сящяр жянаб Ван дер Спакы да доктор Исраило
Сукун отаьындан чыхан эюрмцшдцляр, лакин ханым Шултсун етирафы белчикалынын цстцндян
бцтцн иттищамлары эютцрмцш олду.
Отагда кцт тяряфиндян сындырылмыш йумуртада тапылыб. Мярщумун бармаглары онун
сырасына булашдыьы цчцн мялум олуб ки, онун сон щярякяти бу йумуртаны сындырмаьы олуб.
Щюкм охунду вя проссес баша чатды. Ханым Шултсун цзяриндян Ябу Кябир
Мцавиййяни юлдцрмясийля баьлы иттищам эютцрцлдц вя доктор Сукун гятлиндя эунащкар
билиняряк жязаландырылды. Доктор Мцавиййянин гятлинин цстц ачылмамыш галды. Офисиант
Виржинийа Атех мящкямяйя йалан ифадяляр вериб истинтагы дцз йолдан сапдырмаг истядийиня
эюзя жяримя олунду.
Ханым Шултс 6 иллик щябс жязасыны чякмяк цчцн Истамбул щябсханаларындан бириня
эюндярилди. О, щяр ай Краковдакы кющня цнванына, юз адына мяктублар йазыр.
Мяктубларын мятни диггятля нязярдян кечирилир. Мятнлярин щамысы гярибя бир
жцмляйля баша чатыр. "Бизим йаланчы гурбанымыз, бизи юлцмдян гуртарды".
Доктор Исраило Сукун отаьында гызыл башлыглы яжайиб бир ачар тапылды вя гярибя дя
олса бу ачар "Кингстон" отелинин хидмяти персоналынын отагларындан биринин гапысына
дцшцрдц. Бу Виржинийа Атехин отаьы иди.
Ван дер Спак аилясинин отаьында ися столун цстцндя, отелин бланкынын архасына
йазылмыш бир щесаб тапылмыш вя истинтаг сянядляриня дахил едилмишди. Щесаб белядир.
1689+293=1982
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Corc Oruell
Heyvanıstan
Roman

İngilis dilindən çevirən: Vilayət Quliyev

"Malikanə" fermasının sahibi mister Cons gecə toyuq damının qapısını bağladı. Amma
elə sərxoş idi ki, divardakı deşiyə bir şey tıxamaq yadından çıxdı. Arxa qapını təpiyi ilə
vurub açdı. Əlində titrəyən fənərin qaranlıqda açdığı işıqlı dairələrlə yıxıla-dura həyətdən
keçdi. Mətbəxdə çəlləyin dibində qalmış axırıncı stəkan pivəni birtəhər töküb içdi və
missis Consun bayaqdan bəri xoruldadığı yatağına uzandı.
Yataq otağında işıq sönən kimi fermada narahat hərəkət başladı. Bütün günü şaiyə gəzirdi
ki, əslən Middluaytdan olan, sərgilərdə bir neçə mükafat qazanmış Mayor ləqəbli qoca
donuz dünən gecə qəribə yuxu görüb, bu gecə yuxusunu heyvanlara danışmaq istəyir.
Odur ki, mister Cons yatmağa gedən kimi böyük anbara yığışmaq qərara alınmışdı. Qoca
Mayor (hamı onu belə çağırırdı, sərgilərdə isə "Uillinqdonun yaraşığı" adı ilə təqdim
olunurdu) fermada böyük hörmət sahibi qazandığından onun çağırışı dinməz-söyləməz
qəbul edilmişdi.
Mayor həmişəki adəti üzrə anbarın yuxarı tərəfində, səkiyə döşənmiş samanın üstündə
yerini rahatlayıb gözləyirdi. Başı üzərindəki dirəkdən fənər asılmışdı. Mayorun artıq on
iki yaşı vardı. Son vaxtlar boyundan çox eninə verirdi. Hətta qorxunc dişlərinə
baxmayaraq yenə də gözlərində müdriklik və xeyirxahlıq işığı parlayan nəcib görünüşlü
donuz idi. Heyvanların hamısı gəlib şakərlərinə uyğun yerləri tutana qədər xeyli vaxt
keçdi. Əvvəlcə üç köpək-Blyubell, Cessi və Pinçer içəri girdilər, onların ardınca donuzlar
gəlib səkinin qabağında, samanın üstündə özlərinə yer elədilər. Toyuqlar pəncərənin
önünə toplandılar, göyərçinlər itələşə-itələşə dam dirəklərinə qondular, qoyunlarla inəklər
isə donuzların arxa tərəfində döşəməyə uzanıb həmişəki adətləri üzrə dərhal gövşək
vurmağa başladılar. Qoşqu atları Bokserlə Klover bir yerdə içəri girdilər. Onlar enli,
tüklü dırnaqlarının mümkün qədər az yer tutmasına və kiçik heyvanların ayaqları altında
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qalıb əzilməməsinə çalışaraq ehtiyatla hərəkət edirdilər. Klover orta yaşlarında, boylubuxunlu madyan idi. Dördüncü dayçasını dünyaya gətirəndən sonra əvvəlki zərifliyini
itirmişdi. Bokserin görkəmi isə istər-istəməz hörmət doğururdu. Yerdən yalına qədərki
hündürlüyü 6 futdan çox olardı. Gücü iki adi atın gücü qədərdi. Burnunun üstündəki
qaşqası ona bir az səfeh görkəm verirdi. Elə əslində də Bokser intellekt sarıdan axsayırdı.
Lakin həlim xasiyyətinə və fövqəladə əməksevərliyinə görə hamının hörmətini
qazanmışdı. Atlardan sonra Müriel, ağ keçi və Bencamin adlı uzunqulaq içəri girdilər.
Bencamin fermanın ilk sakinlərindən idi və yaramaz xasiyyəti ilə seçilirdi. Çox az
danışırdı. Ağzını açanda isə mütləq nə isə riyakar bir söz deyirdi. Məsələn, bir dəfə
demişdi ki, cənab Allah quyruğu ona mığmığadan qorunmaq üçün verib. Lakin nə
mığmığa, nə də quyruğu olmasa, daha məmnun qalardı. Fermadakı heyvanlar heç vaxt
Bencaminin güldüyünü görməmişdilər. Səbəbi ilə maraqlananlara gülməyə bir əsas
görmədiyini deyirdi. Bunu çox nəzərə çarpdırmasa da, Bokserlə möhkəm dost idilər.
Bazar günlərini əksər hallarda bostanın arxasındakı hasara alınmış örüş yerində birlikdə
keçirir, kəlmə kəsmədən sakitcə otlayırdılar.
Bokserlə Klover təzəcə uzanmışdılar ki, analarını itirmiş bir dəstə ördək balası anbara
soxuldu. Onlar qaqqıldaşaraq o tərəf, bu tərəfə qaçışır, təsadü¬fən ayaq altında qalıb
əzilməmək üçün təhlükəsiz yer axtarırdılar. Kloverin qabağa uzadılmış ayaqlarının
müdafiə səddi kimi əla boşluq yaratdığını görüb ora doluşdular və dərhal da yuxuya
getdilər. Sonra mister Consun iki yerlik arabasına qoşduğu Molli-səfeh, lakin yaraşıqlı
balaca ağ madyan ağzındakı qəndi xırçıldada-xırçıldada naz-qəmzə ilə anbara girdi. O,
qabaq sıralarda özünə yer tapdı və içəridəkilərin diqqətini cəlb etmək ümidi ilə, yalına
bağladığı qırmızı lenti oynatmağa başladı. Ən axırda pişik gəldi. Həmişəki adəti üzrə isti
yer tapmaq üçün o tərəf-bu tərəfə boylandı, axırda da özünü Bokserlə Kloverin arasına
verdi. Mayor danışmağa başlayandan sonra o, yerində aramsız qurdalanır və astadan
mırıldanırdı. Odur ki, deyilənlərdən bir kəlmə də eşidə bilmədi.
Arxa qapının yanında, payanın üstündə mürgü döyən əl qarğası Mosesdən başqa bütün
heyvanlar yığışmışdı. Mayor hamıya yerini rahatlamağı təklif edəndən və səbrlə sakitlik
yaranmasını gözləyəndən sonra boğazını təmizləyib sözə başladı:
-Yoldaşlar, yəqin dünən gecə qəribə yuxu gördüyümü eşitmisiniz. Bu söhbətə sonra
qayıdacağam. Lakin əvvəlcə başqa sözüm var. Yoldaşlar, bundan sonra hələ uzun müddət
sizinlə birlikdə olacağımı düşünmürəm. Ona görə də ölməmişdən əvvəl həyat təcrübəmi
hamınızla bölüşməyi özümə borc sayıram. Mən uzun ömür sürmüşəm. Donuz damında
tək-tənha qaldığım gecələrdə fikirləşmək üçün çox vaxtım olub. Sizi əmin edə bilərəm ki,
yer üzündə mövcudluğun mənasını indi hər bir heyvandan daha yaxşı anlayıram. Sizinlə
də elə bu barədə danışmaq istəyirəm.
Beləliklə, yoldaşlar, mövcudluğumuzun mənası nədədir? Gəlin həqiqətin gözünə dik
baxaq: həyatımız qısa və miskindir, ağır zəhmətlə doludur. Doğulduğumuz gündən bizə
ancaq nəfəsimizi canımızda tutmağa kifayət edəcək qədər yemək verirlər. Kimin
bədənində təpəri, gücü varsa, son nəfəsi ağzından çıxana qədər işləməlidir. Günlərin
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birində, artıq işə yaramayanda tərəddüdsüz-filansız hamımızı sallaqxana bıçağının altına
göndərirlər. Ingiltərədə bir yaşına çatmış elə heyvan yoxdur ki, haqqı çatan istirahətin,
yaxud xoşbəxtliyin nə olduğunu bilsin. Ingiltərədə heç bir heyvan azad deyil. Bütün
yaşayışımız başdan-başa miskinilik və köləlikdən ibarətdir. Həqiqət belədir.
Bəlkə bu təbiətin adi bir qanunudur? Bəlkə bütün bunlar ona görə belə olur ki,
torpaqlarımız məhsuldar deyil, sakinlərinin həyatını təmin edə bilmir? Yox, yoldaşlar,
min dəfə yox! Ingiltərənin iqlimi mülayimdir, torpağı barlı-bəhərlidir. Bu ölkə indiki
sakinlərindən qat-qat artıq heyvanı yedirib bəsləməyə qadirdir. Təkcə bizim fermada bir
düjin at, iyirmi inək, yüzlərlə qoyun saxlamaq olar. Onların həyatlarının rahatlıq
içərisində, təsəvvürünüzə gətirmədiyimiz şəxsi ləyaqət, hər kəsin izzəti-nəfsinə hörmət
şəraitində keçməsini təmin etmək olar. Bəs elə isə biz niyə bu cür acınacaqlı vəziyyətdə
yaşayırıq? Çünki zəhmətimizin bütün bəhrələrini Insan oğurlayır. Budur, yoldaşlar,
qarşımıza çıxan bütün sualların cavabı! Bu cavab tək bir sözdən ibarətdir-İnsan! Bizim
yeganə düşmənimiz Insandır! Insanı səhnədən uzaqlaşdırın, o zaman aclığı və kölə
əməyini döğuran səbəblər də aradan qalxacaq!
Insan yeganə məxluqdur ki, heç nə istehsal etmədən hər şeyə ağalıq edir. O, süd vermir,
yumurtlamır; kotana qoşulmaq üçün çox zəif, dovşanı qovub tutmaq üçün çox astagəldir.
Amma bununla belə bütün heyvanların üzərində hökmrandır. O zavallı heyvanları qul
kimi qabağında işlədir, onlara yalnız acından ölməmələri üçün yem verir. Qalan nə varsa
hamısına özü sahib çıxır. Torpaq bizim zəhmətimizlə becərilir, peyinimizdən gübrə kimi
istifadə olunur. Ancaq heç birimizin dərimizdən savayı özgə sərvətimiz yoxdur. Bax siz,
qarşımda uzanıb gövşək vuran inəklər, keçən il neçə min qallon süd vermisiniz? Onunla
heç olmasa, buzovlarınızı doyunca əmizdirə bilərdiniz. Amma xəbəriniz də yoxdur ki,
süd hara getdi, necə oldu? Aydın məsələdir, düşmənlərimiz son damlasına qədər
boğazlarına töküblər. Siz, toyuqlar, ötən il nə qədər yumurtlamısınız, vermisiniz, nə
qədər cücə çıxarmısınız? Hanı onlar? Hamısı bazara göndərilib. Çünki Consun və
adamlarının əlləri daim pulla oynamalıdır. Klover, de görüm əziyyətlə böyütdüyün dörd
balan hardadır? Axı qoca vaxtında onlar sənin arxan, təsəllin olmalı idilər. Hamısı bir
yaşlarına çatan kimi satılıb. Dayçalarının heç birinin üzünü ömrün boyu görə
bilməyəcəksən. Dörd ağır döğuşdan, kotana qoşulub bu qədər yer şumlayandan sonra bir
ovuç yulafdan və küncünə qısıldığın uçuq tövlədən başqa nəyin var?
Hətta bu miskin həyatımızın da təbii axarı ilə sona çatmasına imkan vermirlər. Özümlə
bağlı şikayətçi deyiləm. Hər halda bəxtim gətirib. On iki il ömür sürmüşəm, dörd yüzdən
çox övlad dünyaya gətirmişəm. Normal donuz ömrü yaşamışam. Lakin heç bir heyvan
ömrünün axırında canını amansız bıçaqdan qurtara bilmir. Bax siz, qarşımda oturan gənc,
məsum donuz balaları, bir il keçməmiş hamınızın həyatı bu hasarın çölündə sona yetəcək.
Heç nə görmədən dünyadan köçüb gedəcəksiniz. Bu dəhşətli tale inəkləri, qoyunları,
donuzları, toyuqları-bir sözlə, hamımızı gözləyir. Hətta atların və itlərin də bəxti gətirmir.
Bax, Bokser, zaman keçəcək, qüvvətli əzələlərin gücdən düşəndə Cons tərəddüd etmədən
səni sallaqxanaya satacaq. Orada başını kəsəcəklər, leşindən itlərə yem bişirəcəklər.
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Amma itlər də sevinməsinlər. Qocalıb dişləri töküləndə, işə yaramayanda Cons onların da
boyunlarına kərpic bağlayıb yaxınlıqdakı nohurda batıraçaq.
Bütün bunlardan sonra, yoldaşlar, fəlakətlərimizin insan nəslinin zülmündən
qaynaqlandığı sizə gün kimi aydın deyilmi? Biz Insanı devirməliyik, yalnız o zaman
zəhmətimizin bəhrəsinə sahib çıxacağıq. Istəsək, hətta bir gecə ərzində zənginliyə və
sərbəstliyə qovuşa bilərik. Bunun üçün nə etməliyik? Gecə-gündüz çalışmalıyıq,
bədənimizi və ruhumuzu insan nəslinin hakimiyyətini devirməyə hazırlamalıyıq.
Yoldaşlar, mən sizi Üsyana səsləyirəm. Bilmirəm, bu Üsyan nə vaxt olacaq- bir həftə,
yoxsa yüz il sonra?! Lakin altımdakı samanı gözümlə gördüyümə inandığım kimi
ədalətin də tez ya gec zəfər çalacağına o qədər inanıram. Bu fikri əsla fikrinizdən
çıxarmayın, yoldaşlar! Həyatınızın son saatına qədər onun gerçəkləşməsi üçün çalışın.
Bir də hamınıza vəsiyyət edirəm ki, dediklərimi özünüzdən sonra gələnlərə çatdırın. Qoy
gələcək nəsillər qələbə əldə olunana qədər mübarizəni davam etdirsinlər.
Yoldaşlar, onu da bilin ki, qətiyyət və iradəniz sarsılmaz olmalıdır. Qoy heç bir dəlilsübut sizi tutduğunuz yoldan çəkindirməsin. Insanın və heyvanların ümumi maraqlarının
olması, bir tərəfin inkişaf və tərəqqisinin o biri tərəfin də rifahına yol açması haqqında
deyilənlərə heç vaxt qulaq asmayın. Bunlar hamısı yalandır. Insanı öz şəxsi
maraqlarından başqa heç bir canlının mənafeyi düşündürmür. Biz heyvanlar arasında isə
bundan sonra qoy sarsılmaz birlik, mübarizədə bərkiyən dostluq ruhu hökm sürsün.
Bütün insanlar-düşməndirlər! Bütün heyvanlar-dostdurlar!
Mayor sözünü qurtarmağa macal tapmamış bərk səs-küy qopdu. O, danışan zaman dord
iri siçovul deşiklərdən çıxmış, yuvalarının qabağında çöməlib mayorun nitqinə qulaq
asmağa başlamışdılar. Ortaya bir anlıq sakitlik çokəndə itlər onları görmüş, üstlərinə
atılmışdılar. Yalnız bir an içərisində qaçıb yuvalarına soxulmaları siçovulları gerçək
ölümdən qurtarmışdı.
Mayor qabaq ayağını yuxarı qaldırıb hamını sakitliyə çağırdı:
-Yoldaşlar, bir məsələni də həll etməliyik. Gəlin aydınlaşdıraq: siçovullar və
adadovşanları kimi vəhşi heyvanlar bizim dostlarımızdır, yoxsa düşmənlərimiz? Məsələni
iclasın müzakirəsinə çıxarıram: siçovulları özümüzə yoldaş saya bilərikmi? Gəlin səs
verək.
Səsvermə dərhal keçirildi və siçovulların heyvanlara yoldaş sayılması qərarı böyük səs
çoxluğu ilə qəbul olundu. Yalnız dörd heyvan – üç itlə bir pişik onların əleyhinə səs
vermişdi. Sonradan pişiyin məsələnin həm lehinə, həm də əleyhinə səs verdiyi aşkara
çıxmışdı.
Mayor davam etdi:
-Deyiləcək bir neçə sözüm də var. Dönə-dönə təkrar edirəm: Insana, onun bütün
istəklərinə qarşı düşmənçiliyin hər birinizin borcu olduğunu heç vaxt unutmayın! Iki
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ayağı üstə gəzən hər bir canlı düşmənimizdir. Dörd ayağı üstə gəzən, yaxud uçan hər
canlı-dostumuzdur. Bir şeyi də yadınızda saxlayın: Insana qarşı mübarizə apararkən biz
heç vəhclə ona bənzəməməliyik. Hətta mübarizə qələbə ilə başa çatandan sonra da
Insanın həyat tərzini qəbul etməyin. Evdə yaşamaq, yorğan-döşəkdə yatmaq, paltar
geymək, spirtli içki içmək, siqaret çəkmək, pulla oynamaq və ticarətlə məşğul olmaq heç
vaxt, heç bir heyvanın ağlına da gəlməməlidir. Insanın vərdişlərinin hamısı pisliklərdən
ibarətdir. Nəhayət, heç bir heyvan öz həmcinsinə zülm etməməlidir. Zəif, yaxud güclü,
ağıllı, yaxud səfeh olsaq da, hamımız qardaşıq! Heç bir heyvan digər heyvanı
öldürməməlidir. Bütün heyvanların hüquqları bərabərdir.
Indi isə yoldaşlar, dünən gecə gördüyüm yuxunu sizə danışmaq istəyirəm. Yuxuda
qovuşduğum arzunu sözlə təsvir etməkdə acizəm. Bu üzərində Insan yaşamayan torpaqla
bağlı arzudur. Yadıma çoxdan unudulmuş saydığım şeylər düşdü. Uzun illər bundan
əvvəl, mən hələ balaca çoşka olanda anamla rəfiqələri köhnə bir mahnı oxuyurdular.
Ancaq onlar mahnının yalnız melodiyasını və ilk üç sözünü bilirdilər. Balaca vaxtı mən
də bu melodiyanı öyrənmişdim. Amma sonra unutdum. Və qəribədir dünən gecə
yuxumda həmin melodiyanı xatırladım. Ən təəccüblüsü budur ki, mahnının sözləri də
yadıma düşdü. Heyvanların bu mahnını çox-çox illər bundan əvvəl oxuduqlarına, sonra
isə nəsillərin yaddaşından silindiyinə inanıram. Yoldaşlar, indi həmin mahnını sizə
oxuyacağam. Artıq qocalmışam, səsim xırıltılı çıxır. Ancaq əminəm ki, melodiyanı və
sözləri sizə öyrədəndən sonra onu məndən də yaxşı oxuyacaqsınız. Mahnı "Ingiltərənin
heyvanları" adlanır.
Qoca Mayor boğazını təmizləyib oxumağa başladı. Səsi həqiqətən də xırıltılı çıxırdı.
Lakin yetərincə yaxşı oxuyurdu. "Clementine" və "La Cucaracha"nı xatırladan
melodiyanı həyəcansız dinləmək olmurdu. Sözləri də gözəldi:

Ingiltərə, Irlandiya heyvanları,
Ormanların, iqlimlərin canlıları!
Qulaq asın müjdə dolu xəbərimə,
Yaxınlaşır gələcəyin xoş anları!

Əvvəl-axır o xoş günü görəcəyik,
Qəddar Insan taxt-tacından devriləcək!
Bol bəhrəli Ingiltərə torpaqları
Heyvanların özlərinə veriləcək.
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Buruntaqlar açılacaq burnumuzdan,
Kürəyimiz ağır yükdən qurtulacaq.
Bizi xofa salmayacaq qırmanc səsi,
Aclıq, əzab həmişəlik yox olacaq!

Göz önündə canlandırın bu səhnəni:
Arpa, buğda, zərif yulaf, yaşıl otlar...
Yonca, paxla, silos, şəkər çuğunduru...
Gün görəcək həm atalar, həm övladlar!

Nur yağacaq Ingiltərə çöllərinə,
Axar sular durulacaq, çağlayacaq!
Biz azadlıq arzusuna qovuşanda,
Sərin yellər ruhumuzu oxşayacaq!

O günlərə qovuşmadan olsək belə,
O günlərin xatirinə çalışaq biz!
Ey inəklər, atlar, qazlar, hinduşkalar,
Azadlığın eşqi ilə alışaq biz!

Ingiltərə, Irlandiya heyvanları,
Ormanların, iqlimlərin canlıları!
Hər tərəfə yayın müjdə xəbərini,
Yaxındadır gələcəyin xoş anları!
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Mahnı heyvanların arasında vəhşi bir həyəcan yaratdı. Mayor axırıncı sözü oxuyub
qurtarmamış onlar təkrarlamağa başladılar. Ən kütbeyinləri belə artıq melodiyanı tutmuş
və bir neçə sözü yadlarında saxlamışdılar. Donuzlarla itlər kimi ağıllı heyvanlar isə artıq
bir neçə dəqiqədən sonra həm melodiyanı, həm də sozləri tamam oyrənmişdilər. Bir neçə
təkrar cəhddən sonra bütün ferma heyrətamiz yekdilliklə oxunan "Ingiltərə
heyvanları"nın sədalarından lərzəyə gəlmişdi. Inəklər ritmə uyğun mouldayır, itlər
hürüşür, qoyunlar mələyir, atlar kişnəyir, ördəklər qaqqıldaşırdılar. Mahnı heyvanların o
qədər xoşlarına gəlmişdi ki, özləri də fərqinə varmadan artıq onu beş dəfə oxumuşdular.
Əgər ortalığa maneə çıxmasaydı, bəlkə də səhərə qədər oxuyardılar.
Lakin bədbəxtçilikdən mister Cons səsə-küyə yuxudan oyandı. Həyətə tülkü girdiyini
fikirləşib həmişə yataq otağının bir küncündə saxladığı tüfəngini götürdü, qaranlığa bir
neçə dəfə atəş açdı. Güllələr ambarın divarına dəydi. Toplantını dərhal dayandırdılar.
Hərə öz yerinə qaçdı. Toyuqlar uçuşub damın altındakı dirəklərdə yerlərini tutdular,
heyvanlar samanın üstündə sərələndilər və ferma bir anda sükuta qərq oldu.

II F Ə S İ L

Üç gün sonra qoca Mayor yatdığı yerdə sakitcə canını tapşırdı. Cəsədini bostanın
aşağısında dəfn etdilər.
Bu martın əvvəllərində olmuşdu. Sonrakı üç ay ərzində gizli fəaliyyət xeyli genişləndi.
Mayorun nitqi fermanın ağlı başında olan sakinlərinin əksəriyyətini həyata yeni
nəzərlərlə baxmağa vadar etmişdi. Onlar Mayorun müjdə verdiyi Üsyanın nə zaman
başlayacağını bilmirdilər. Heç biri bu hadisənin sağlıqlarında baş verəcəyini düşünmək
üçün ciddi əsas görmürdü. Lakin Üsyanı onların hazırlamalı olduqlarını yaxşı başa
düşürdülər. Ferma sakinləri arasında təşkilatçılıq və maarifçilik işlərinin aparılması əqli
qabiliyyətləri bütün heyvanlar tərəfindən yekdilliklə qəbul olunan donuzların üzərinə
düşmüşdü. Onların arasında iki cavan donuz - mister Consun ətliyə vermək üçün
bəslədiyi Snouboll və Napoleon xüsusilə fərqlənirdilər. Napoleon ətli-canlı, ilk baxışdan
hətta bir qədər qəddar görünüşlü Berkşir donuzu idi. O, fermada yeganə berkşirli
sayılırdı. Çox danışmaqla arası yoxdu, ancaq ağlı başında olan və işini bilən donuz
nüfuzu qazanmışdı. Snouboll isə xarakterinin canlılığı, alovlu natiqliyi və çətin
vəziyyətlərdən çıxış yolu tapması ilə seçilirdi. Lakin Napoleonla müqayisədə
xarakterində dərinlik çatışmırdı. Fermadakı qalan erkək donuzlar hələ azyaşlı idilər.
Onların arasında Çığırğan adlı balaca, gombul çoşka daha çox tanınırdı. Çığırğan
yupyumru yanaqları, daim qaynayan kiçik gözləri, cəld hərəkətləri və zil səsi ilə taytuşlarından fərqlənirdi. O, gözəl natiq idi. Hər hansı çətin məsələnin müzakirəsi zamanı
sürətlə bir küncdən o biri küncə addımlayır, aramsız titrəyən quyruğunun hərəkəti ilə
sözlərinə xüsusi inandırıcılıq verirdi. Deyirdilər ki, Çığırğanın əlində qaranı ağa çevirmək
heç nədir.
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Bu üç nəfər qoca Mayorun fikirlərini animalizm adlandırdıqları ardıcıl baxışlar sisteminə
çevirdilər. Həftədə bir neçə dəfə gecə mister Cons yatandan sonra onlar anbarda gizli
toplantılar keçirir və heyvanlara animalizm prinsiplərini izah edirdilər. Doğrudur, ilk
vaxtlar ferma sakinlərinin kütlüyü və laqeydliyi ilə qarşılaşırdılar. Bəziləri hələ də
"sahibimiz" dedikləri mister Consa loyal münasibətin zəruriliyindən danışır və bu zaman
"Mister Cons bizi saxlayır. O olmasa acından ölərik"- kimi səfeh sözlər söyləyirdilər.
Digərləri soruşurdular ki, "Niyə biz oləndən sonra baş verəcək dəyişikliklərə görə indidən
əziyyət çəkməliyik?", yaxud "Əgər Üsyan mütləq olacaqsa, onda çalışıbçılaşmamağımızın nə fərqi var?" Bu düşüncələrin animalizm ruhu ilə bir araya
sığmadığını izah etmək üçün donuzlar xeyli əziyyət çəkməli olurdular. Heyvanların
içərisindən ən axmaq sualı isə ağ madyan-Molli verdi. "Üsyandan sonra qənd
olacaqmı?"-onun Snoubolla verdiyi ilk sual bu idi.
-Yox!-deyə Snouboll qətiyyətlə dilləndi. -Biz fermada şəkər istehsal etmək fikrində
deyilik. Bir də, şəkərsiz də keçinə bilərsən. Ürəyin istəyən qədər ot və yulaf olacaq.
-Bəs, mənə yalıma lent bağlayıb gəzməyə icazə veriləcək? - deyə sakitləşmək bilməyən
Molli ikinci sualını verdi.
-Yoldaş, - Snouboll üzünü ona çevirdi, - ağlını başından çıxaran bu lentlər köləlik
rəmzidir. Doğrudanmı, sən azadlığın belə alabəzək lentlərdən qat-qat qiymətli olduğunun
fərqində deyilsən?
Molli onun fikri ilə razılaşdığını bildirdi. Lakin səsi o qədər də inandırıcı çıxmadı.
Əhliləşdirilmiş qarğanın-Mosesin yaydığı yalanların təkzibi donuzlara daha böyük
əziyyət bahasına başa gəlirdi. Mister Consun sevimlisi Moses boşboğaz və qeybət
düşkünü kimi tanınınrdı. Amma ağıllı danışmağı bacarırdı. O, Noğul dağı adlı möcüzəli
olkənin yerini bildiyini iddia edirdi. Guya öləndən sonra bütün heyvanlar həmin dünyaya
yollanacaqlar. Bu ölkə səmanın yüksək qatında, buludlardan çox-çox yuxarı yerləşirmiş.
Mosesin dediyiniə görə Noğul dağında həftənin yeddi günü də Bazar günü imiş, bütün
mövsümlərdə hər yerdə xoş ətirli yonca bitirmiş, kollardan isə kəllə qənd və jmıx
kökələri sallanırmış. Heyvanlar əlini ağdan-qaraya vurmayan, gününü nağıl danışmaqla
keçirən Mosesi sevmirdilər. Ancaq Noğul dağı haqqında deyilənləri həqiqət kimi qəbul
edənlər də tapılırdı. Belələrini Noğul dağı adlı yerin olmadığına inandırmaq üçün
donuzlar xeyli əziyyət çəkməli olurdular.
Iki qoşqu atı- Bokserlə Klover donuzların ən sədaqətli davamçıları idilər. Düzdür, özləri
hansısa məsələ haqqında sərbəst fikir söyləməyə çətinlik çəkirdilər. Lakin donuzları ilk
gündən rəhbər kimi qəbul edən Kloverlə Bokser onların dediklərini sinələrinə yığır, sonra
isə tələsmədən sadə, anlaşıqlı tərzdə digər heyvanlara başa salırdılar. Onlar anbardakı
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gizli toplantıların birini də buraxmır, həmişə belə görüşlərin sonunda ifa olunan "Ingiltərə
heyvanları" mahnısını hamıdan uca səslə oxuyurdular.
Üsyan hər kəsin güman etdiyindən daha tez və asanlıqla baş verdi. Xasiyyəti ağır olsa da,
mister Cons bir vaxtlar pis fermer sayılmırdı. Sonra işləri günü-gündən pozulmağa
başladı. Məhkəmə çəkişmələrində xeyli pul uduzandan sonra fermaya marağını itirdi.
Içkiyə qurşandı. Bütün gününü mətbəxdə Vindzor kreslosunda şellənməklə keçirirdi.
Qəzet oxuyur, içir, hərdənbir də Mosesə pivəyə batırılmış çörək qırıntıları yedirirdi.
Işçiləri tənbəl və oğru idilər. Tarlaları alaq basmışdı. Binaların damı uçulub-dağılırdı.
Hasarların təmirə ehtiyacı vardı. Heyvanlar çox vaxt yemlənməmiş qalırdılar.
Iyun ayı gəldi. Ot biçməyin vaxtı idi. Iyunun ortalarında bir şənbə günü mister Cons
Uilliqdona yollandı və "Qırmızı Şir" meyxanasında o qədər içdi ki, bazar günü günortaya
qədər evə qayıda bilmədi. Işçilər səhər inəkləri sağıb dovşan tutmağa getmişdilər.
Heyvanları yemləmək heç kəsin yadına düşməmişdi. Evə qayıdan kimi mister Cons
salondakı divana sərələndi, üzünü "Dünya yenilikləri" qəzeti ilə örtdü və o dəqiqə də
yuxuya getdi. Heyvanlara hələ də yem verən olmamışdı. Nəhayət, onların səbir kasası
daşdı. Inəklərdən biri buynuzu ilə yem anbarının qapısını sındırdı. Dərhal bütün
heyvanlar içəri doluşdular. Elə bu zaman mister Cons yuxudan oyandı. Bir neçə
dəqiqədən sonra o dörd işçisi ilə özünü yem anbarına çatdırdı. Əllərindəki qırmanclar hər
tərəfə şaqqıltı salmışdı. Lakin ac heyvanları daha belə şeylərlə qorxutmaq mümkün
deyildi. Əvvəlcədən hər hansı bir plan qurmasalar da bir nəfər kimi zülmkarların üzərinə
atıldılar. Qəfildən Consla işçiləri hər tərəfdən təpikləndiklərinin və buynuzlandıqlarının
fərqinə vardılar. Artıq gec idi- vəziyyət nəzarətdən çıxmışdı. Əvvəllər heç vaxt
heyvanların belə qudurğan davranışın görməmişdilər. Həmişə istədikləri kimi doyüb
alçaltdıqları heyvanların qəfil qəzəbi onları elə qorxutmuşdu ki, ağılları başlarından
çıxmışdı. Vəziyyəti belə görəndə özlərini müdafiə etmək fikrindən əl çəkib dabanlarına
tüpürdülər. Bir neçə dəqiqədən sonra beşi də nəfəslərini güclə dərərək malikanənin
ortasından içərisindən keçib böyük yola aparan cığıra çıxdılar. Qələbələrindən ruhlanan
heyvanlar onları təqib edirdilər.
Yataq otağının pəncərəsindən bütün bunları görən missis Cons əlinə düşənləri yol
çantasına doldurub arxa qapıdan fermanı tərk etdi. Moses də qanadlarını çırparaq
qonduğu budaqdan havaya qalxdı, var səsi ilə qarıldaya-qarıldaya onun ardınca uçdu. Bu
arada heyvanlar artıq mister Consla adamlarını qovub yola çıxarmış, malikanənin beş
laylı ağır qapılarını onların arxasınca bağlamışdılar. Beləcə, heyvanlar hələ axıra qədər nə
baş verdiyinin fərqinə varmadan Üsyan qələbə ilə başa çatdırılmışdı. Artıq Cons
qovulmuş, "Malikanə" ferması tamamilə özlərinin ixtiyarına keçmişdi.
Əvvəlcə heyvanlar taleyin bu qəribə töhfəsinə inana bilmirdilər. Ilk işləri insanlardan
kiminsə ətrafda gizlənmədiyini yoxlamaq üçün fermanın sərhədləri boyunca dörd bir
tərəfə lohrəm yerişlə dövrə vurmaq oldu.. Sonra Consun nifrətəlayiq hakimiyyətinin son
nişanələrini məhv etmək məqsədi ilə çaparaq ferma binasına qayıtdılar. Tovlənin
yanındakı qoşqu alətləri saxlanan anbarın qapısı sındırıldı, cilovlar, yüyənlər,
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boyunduruqlar, Consun donuzları və qoçları axtaladığı dəhşətli bıçaqlar çıxarılıb quyuya
atıldı. Tapqırlar, üzəngilər, buruntaqlar, yəhərlər – insanın heyvan üzərində rahatca ağalıq
etmək üçün düşünüb tapdığı bütün bu alçaldıcı əşyalar həyətdə alovlanmaqda olan
tonqala toküldü. Qırmancların da aqibəti eyni oldu. Onların çatırtı ilə yandığını gorən
heyvanlar sevincdən atılıb-düşürdülər. Snouboll yarmarka günlərində atların yalquyruğuna bağlanan rəngli lentləri də tonqala atdı.
-Lentlər insan adlanan məxluqlara aid geyim ünsürü sayılır,-deyə o, izahat verdi. -Bütün
heyvanlar lüt gəzməlidirlər.
Bu sözləri eşidən Bokser adətən yayda milçəklərdən və mığmığalardan qorunmaq üçün
başına qoyduğu həsir şlyapanı çıxarıb tonqala atdı.
Qısa vaxtda fermada mister Consu xatırladan nə vardısa hamısı məhv edildi. Sonra
Napoleon heyvanları həyətin arxasındakı ərzaq anbarına aparıb hərəsinə ikiqat yem payı
verdi. Itlərin hər birinə isə gündəlik normadan əlavə iki biskvit verildi. Birlikdə "Ingiltərə
heyvanları" mahnısını yeddi dəfə əvvəldən axıra kimi oxudular və yatmaq üçün yerlərini
rahatlamağa getdilər. Həmin gecə həyatlarında ilk dəfə rahat və səksəkəsiz yatdılar.

Heyvanlar həmişəki kimi sübh çağı yuxudan oyandılar. Dərhal dünənki parlaq qələbə
yadlarına düşdü. Birlikdə örüşə yollandılar. Otlaq yerinin yaxınlığında təpə vardı. Oradan
fermanın ərazisinə gözəl mənzərə açılırdı. Xoş, işıqlı sübh şəfəqləri altında təpəyə qalxıb
ətrafa tamaşa etdilər. Bəli, bütün bu ərazi indi özlərinin idi, ətrafda göz işlədikcə uzanan
nə varsa, hamısı onlara məxsus idi. Bu fikirdən vəcdə gələn heyvanlar təpənin üstündə
dövrə vurmağa, şıllaq atmağa başladılar. Onlar hələ üstündən səhər şehi çəkilməmiş
çəmənlikdə ağnayır, ağızlarını şirəli otla doldurur, dırnaqları ilə yumşaq yeri qazıyır və
torpağın sərməstedici ətrini ləzzətlə sinələrinə çəkirdilər. Sonra lal bir heyranlıq
içərisində zəmilərə, otlaqlara, meyvə bağına, nohura və pöhrəliyə baxa-baxa fermanın
dörd bir tərəfini dolaşdılar. Elə bil bütün bunları əvvəllər görməmişdilər və indi nə varsa
hamısının özlərinin olduğuna inana bilmirdilər.

Sonra tikililərin yanına qayıtdılar və nə edəcəklərini bilmədən sakitcə malikanənin açıq
qapısı önündə dayandılar. Indi malikanə də onların idi. Lakin içəri girməyə sanki ürək
eləmirdilər. Ani tərəddüddən sonra Snoubolla Napoleon çiyinləri ilə qapını itələyib
açdılar və heyvanlar bir-bir içəri girdilər. Nəyə isə toxunub sındıracaqlarından
qorxduqları üçün çox ehtiyatla hərəkət edirdilər. Onlar dırnaqları üstündə otaqdan-otağa
keçir, heyrətlə ətrafdakı cah-cəlala baxır, səslərini çıxarmağa cəsarət etmədən aramsız
udqunurdular. Qu tükündən yorğan-döşəklər, pərqu balışlar, bürünc çərçivəli güzgülər,
yumşaq divanlar, Brüssel xalçaları, kraliça Viktoriyanın qonaq otağından asılmış
litoqrafiyası- heyvanlar daim fermada yaşasalar da bütün bunları ilk dəfə görürdülər.
Yalnız pilləkənlə aşağı enəndə Mollinin yanlarında olmadığının fərqinə vardılar. Geri
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qayıdıb onu ən xudmani yataq otağında tapdılar. Molli missis Consun bəzək stolundan
götürdüyü mavi lentlərdən birini çiyninə ataraq səfeh görkəmlə heyran-heyran güzgüdəki
əksinə tamaşa edirdi. Heyvanlar onu bərk məzəmmət elədilər, sonra birlikdə otaqdan
çıxdılar. Mətbəxdə asılmış bir neçə qaxac donuz budunu ehtiyat saxlamaq üçün
götürdülər. Bokser təpiyi ilə vurub pivə çəlləyinin qapağını sındırdı. Evdə başqa heç nəyə
toxunmadılar. Malikanənin muzey kimi qorunub saxlanması haqqında yekdilliklə
qətnamə qəbul olundu. Razılaşdılar ki, heç bir heyvan burada yaşamamalıdır.

Birlikdə səhər yeməyi yedilər. Sonra Snoubolla Napoleon yenidən heyvanların hamısını
yanlarına çağırdı.

-Yoldaşlar,-deyə Napoleon sözə başladı, -artıq saat yeddinin yarısıdır və bizi uzun bir
gün gözləyir. Bu gün ot biçininə başlayırıq. Amma əvvəlcə başqa bir mühüm işi yerinə
yetirməliyik.

Yalnız indi məlum oldu ki, donuzlar son üç ay ərzində vaxtı ilə mister Consun uşaqlarına
dərs keçilən, sonra isə yararsız əşya kimi anbarın bir küncündə atılıb qalan əlifba
kitabından yazıb-oxumağı öyrənmişlər. Hapoleon çoşkalardan birini içərisində ağ və qara
rənglər olan qutuları gətirməyə göndərdi. Sonra qabağa düşüb hamını fermanın əsas
yolun üstündəki beş laylı darvazasının önünə gətirdi. Burada Snouboll (məhz Snouboll,
çünki onun xətti hamınınkından yaxşı idi) fırçanı haça dırnaqlarının arasında tutaraq
darvazanın üstündəki "MALIKANƏ" FERMASI" sözlərini qaraladı və yerinə
"HEYVANISTAN" yazdı. Indən sonra fermanın yeni adı belə olacaqdı. Sonra onlar
yenidən əsas binanın yanına qayıtdılar. Napoleon və Snoubollun əmri ilə nərdivan
gətirildi və böyük ambarın arxa divarına söykədildi. Onlar heyvanlara izah etdilər ki,
yazıb-oxumağı öyrəndikləri üç ay müddətində animalizm təliminin əsaslarını yeddi
prinsip şəklinə salmağa nail olublar. Indi həmin yeddi prinsip ambarın divarına yazılacaq.
Bu prinsiplər qanun qüvvəsi qəbul edəcək və Heyvanıstanın bütün sakinləri bundan sonra
daim həmin prinsiplər əsasında yaşayacaqlar. Snouboll çətinliklə (donuzlar üçün
nərdivan üzərində müvazinətlərini saxlamaq o qədər də asan deyildi) yuxarı dırmaşıb işə
başladı. Bir neçə pillə aşağıda dayanmış Çığırğan rəng qutusunu qabaq ayaqları arasında
tutmuşdu. Prinsiplər his çəkmiş divara iri hərflərlə yazıldı. Onları azı otuz metr aralıdan
oxumaq mümkündü. Animalizmin əsas tələbləri belə idi:

YEDDİ PRİNSİP
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1. Iki ayağı üstə gəzən hər bir canlı düşməndir.
2. Dörd ayağı üstə gəzən, yaxud uçan hər bir canlı dostdur.
3. Heyvanlar paltar geyinmirlər.
4. Heyvanlar yorğan-döşəkdə yatmırlar.
5. Heyvanlar spirtli içki içmirlər.
6. Bir heyvan başqa heyvanı öldürə bilməz.
7. Bütün heyvanlar bərabərdirlər.
Yazı səliqəli çıxmışdı. Döğrudur, bir yerdə "dostdur" əvəzinə "dsotdur" yazılmışdı, başqa
bir yerdə isə "c" hərfi tərsinə çevrilmişdi. Amma bütünlükdə hər şey aydın, düzgün idi.
Prinsipləri hamının anlaması üçün Snouboll onları bir-bir ucadan oxudu. Heyvanların
hamısı razılıq içərisində başlarını tərpətdilər. Ən diribaşları isə vaxt itirmədən elə
buradaca prinsipləri əzbərləməyə başladılar.
-Indi isə, yoldaşlar,- Snouboll dırnaqları arasında tutduğu fırçanı aşağı tullayıb zil səslə
qışqırdı, - hamı ot biçininə! Qoy biçini Consdan və kölələrindən daha tez və itkisiz başa
çatdırmaq hamımızın şərəf borcu olsun!
Lakin elə bu anda bayaqdan bəri səbirsizliklə ayaqlarını götürüb-qoyan üç inək bərkdən
böyürməyə başladı. Artıq ikinci gün idi ki, onları sağan yox idi. Yelinləri şişib
partlayırdı. Donuzlar azacıq fikirləşəndən sonra vedrə gətizdirib inəkləri kəmali-ədəblə
sağdılar. Sən demə, donuz dırnaqları bu işə əməlli-başlı uyğunlaşdırılıbmış. Tezliklə beş
vedrə buğlanan ağappaq, yağlı inək südü ilə doldu. Heyvanlar çoxu maraqla gözlərini
vedrələrə zilləmişdilər.
-Yaxşı, bəs bu südü nə edəcəyik?-deyə kimsə soruşdu.
-Cons bəzən onun bir hissəsini bizim yemimizə qatırdı, - deyə toyuqlardan biri dilləndi.
-Indi süd haqqında düşünmək vaxtı deyil, yoldaşlar!- deyə Napoleon irəli çıxıb iri
gövdəsi ilə vedrələrin qabağını kəsdi. -Südün qayğısına qalan tapılar. Bizim üçün ən
vacib məsələ ot biçinidir. Yoldaş Snouboll buradan sizi birbaşa iş üstünə aparacaq. Mən
də bir neçə dəqiqədən sonra özümü çatdıracağam. Irəli, yoldaşlar! Ot biçini bizi gözləyir!
Heyvanlar çəmənliyə yollanıb bütün günü ot biçdilər. Axşam fermaya qayıdanda isə
südün yoxa çıxdığını gördülər.

III F Ə S İ L
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Biçində nə qədər əziyyət çəkdilər, nə qədər qan-tər tökdülər! Amma zəhmətləri hədər
getmədi. ümid etdiklərindən də böyük uğur qazandılar.
Bəzən işdə çətinliklər yaranırdı. Aydın məsələdir ki, əmək alətləri heyvanlara yox,
insanlara uyğunlaşdırılmışdı. Heyvanların ən böyük çətinliyi arxa ayaqlar üstə dayanaraq
tələb olunan aləti işlədə bilməmələri idi. Lakin donuzların ağlı sayəsində hər bir
çətinlikdən çıxış yolu tapmaq olurdu. Atlara gəldikdə isə onlar tarlaların hər qarışına
bələd idilər. Onlar otu biçməyi və tayaya vurmağı mister Consla işçilərindən daha yaxşı
bacarırdılar. Donuzlar özləri çol işlərində işləmirdilər. Onlar yalnız təşkilati məsələləri
həll edir və ümumi rəhbərliyi həyata keçirirdilər. Təbii ki, bu rəhbər rola özlərinin
hərtərəfli bilikləri sayəsində yüksəlmişdilər. Bokserlə Klover gah otbiçən, gah otyığan
maşına qoşulur (aydın məsələdir ki, daha döyülməkdən və zorla işlədilməkdən söhbət
gedə bilməzdi!) və yorulmadan çəmənlik boyu dövrə vururdular. Arxadan isə
donuzlardan biri addımlayır və vəziyyətdən asılı olaraq "Bir az da güc ver, yoldaş!",
yaxud "Sürəti artır, yoldaş!" kimi tapşırıqlarla işə rəhbərlik edirdi. Otu tez biçmək və
toplamaq üçün hər bir heyvan can qoyurdu. Hətta toyuqlarla ördəklər də səhərdən axşama
qədər yandırıcı günəş altında yanlarını basa-basa dimdiklərində nazik ot saplaqları
daşıyırdılar. Nəticədə, heyvanlar otu mister Consun vaxtındakından iki gün tez biçib
qurtardılar. Ferma qurulandan belə məhsul toplanmamışdı. Heç bir itkidən söhbət gedə
bilməzdi. Iti gözləri olan toyuqlarla ördəklər son yonca yarpağına qədər hər şeyi
toplamıdılar. Biçin vaxtı heç bir heyvan hətta ağız dolusu ot oğurlamaq fikrinə
düşməmişdi.

Bütün yay boyu fermada işlər qurulu saat kimi ahəngdar davam etdi. Heyvanlar işin
öhdəsindən gələ bildiklərinə görə çox xoşbəxt idilər. Topladıqları hər çəngə ot sinələrini
dağa döndərirdi. Çünki bu məhsul özlərinin idi, onu özləri üçün tədarük etmişdilər, daha
acgöz sahiblərinin xəsisliklə verdiyi pay deyildi. Tüfeyli həyat keçirən insan adlı məxluq
qovulduqdan sonra indi kimsə bu məhsula göz dikə bilməzdi. Artıq boş vaxtlarında
heyvanlara çox şey haqqında düşünmək lazım gəlirdi. Hələ lazımi təcrübələri
olmadığından bir sıra çətinliklərlə üzləşirdilər. Məsələn, yayın sonunda dənli bitkiləri
biçən zaman taxılı, yaxud arpanı dədə-baba qaydası ilə təmizləyir, nəfəsləri ilə üfürərək
dəni qılçıqdan və xırda saman çöplərindən arıtlayırdılar. Çünki fermada taxıldöyən maşın
yox idi. Ancaq bir tərəfdən donuzların fəhmi, o biri tərəfdən isə Bokserin güclü əzələləri
onları həmişə çətin vəziyyətlərdən çıxarırdı. Bokser işgüzarlığı ilə hamını heyran
qoymuşdu. O, Consun zamanında da heç vaxt zəhmətdən boyun qaçırmırdı. Indi isə sanki
özündə üç atın gücünü birləşdirmişdi. Elə günlər olurdu ki, fermadakı bütün çətin, ağır
işləri öz qüvvətli çiyinlərinə götürməli olurdu. Gün çıxandan şər qovuşana kimi
yorulmadan çalışırdı. Onu həmişə işlərin ən çətin getdiyi yerdə görmək olardı. Bokser
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xoruzların birinə onu səhərlər yuxudan başqalarından yarım saat tez oyatmağı
tapşırmışdı. Iş günü baqşlayana qədər Bokser heç bir məcburiyyət olmadan işlərin
axsadığı çətin sahələrdə əlləşib mütləq nəyi isə düzəldir, sahmana salırdı. Hər hansı
maneə,yaxud çətinliklə üzləşdiyi zaman öz-özünə təkrarladığı sözlər vardı: "Mən daha
çox işləyəcəyəm!". Bu sözlər Bokserin həyat şüarına çevrilmişdi.
Fermanın digər sakinləri də bacardıqları qədər işləyirdilər. Məsələn, taxıl biçini vaxtı
toyuqlarla ördəklər tarlalardan bir-bir topladıqları dənlər sayəsində ümumi anbara beş
buşel məhsul gətirmişdilər. Oğurluq, yemək payı üstə qanqaraçılıq, dava-dalaş, sözsöhbət, paxıllıq, qısqanclıq - keçmiş vaxtlar üçün adi sayılan bütün bu ürəkbulandıran
hallar birdəfəlik aradan qaldırılmışdı. Demək olar ki, heç kəs heç nədən şikayətlənmirdi.
Doğrudur, sübh tezdən yuxudan oyanmaq Mollinin o qədər də xoşuna gəlmirdi. Yaxud
dırnaqlarının arasında daş qalması bəhanəsi ilə hər an işi yarımçıq atıb qaçmağa hazır idi.
Pişik də bəzən özünü çox qəribə aparırdı. Tezliklə məlum oldu ki, bir iş görmək lazım
gələndə onu axtarıb tapmaq mümkün olmur. Pişik saatlarla ortalıqda gözə dəymirdi.
Sonra isə ya nahar vaxtı, ya da axşam iş qurtarandan sonra gəlib çıxır və özünü sanki heç
nə olmamış kimi aparırdı. Amma bu zaman elə səmimiyyətlə üzr istəyir, elə nəzakətlə
miyoldayırdı ki, niyyətinin xeyirxahlığına inanmamaq mümkün olmurdu. Qoca
uzunqulaq Bencamin isə deyəsən, Üsyan zamanından bəri zərrəcə dəyişməmişdi. O, heç
vaxt əlavə işə öz xoşu ilə can atmır, ancaq heç bir işdən də boyun qaçırmırdı. Consun
zamanında olduğu kimi astagəl inadkarlıqla çalışırdı. Bencamin Üsyan və onun nəticələri
haqqında danışmaqdansa susmağa daha çox üstünlük verirdi. Ondan Cons qovulandan
sonra özünü xoşbəxt hiss edib-etmədiyini soruşanda burnunu altında donquldanırdı:
"Eşşəklərin ömrü uzun olur. Hələ heç biriniz ölü eşşək görməmisiniz". Bu sözləri
eşidənlər onun nə demək istədiyi üzərində baş sındırmalı olurdular.
Bazar günləri iş yox idi. Səhər yeməyi həmişəkindən bir saat gec yeyilirdi. Yeməkdən
sonra hamı hər həftənin istirahət günləri mütləq keçirilən mərasimə tələsirdi. Əvvəlcə
təntənəli şəkildə bayraq qaldırılırdı. Snouboll anbardan missis Consun köhnə yaşıl
süfrəsini tapmışdı. Süfrənin üzərində ağ rənglə dırnaq və buynuz təsviri çəkmişdi. Hər
bazar günü səhər bu bayraq bağın ortasındakı bayraq dirəyinin üzərinə qaldırılırdı.
Snoubollun izahatına görə yaşıl rəng Ingiltərənin yaşıl çöllərinin rəmzi idi. Dırnaqla
buynuz isə insan nəslinin hakimiyyəti tamam devrildikdən sonra qurulacaq Heyvanıstan
Respublikasını təcəssüm etdirirdi. Bayraq qaldırma mərasimi başa çatan kimi hamı böyük
anbara, Məşvərət şurasının iclasına toplaşırdı. Burada növbəti həftə ərzində görüləcək
işlər planlaşdırılır, müxtəlif qətnamələr irəli sürülür və müzakirə edilirdi. Qətnamə
təklifləri bir qayda olaraq donuzlardan gəlirdi. Qalan heyvanlar necə səs vermək lazım
olduğunu bilirdilər, lakin heç vaxt öz qətnamələrini hazırlamaq fikri ağıllarına
gəlməmişdi. Snoubolla Napoleon müzakirələrdə hamıdan fəal iştirak edirdilər. Lakin heç
vaxt ümumi fikirdə olmamaları heyvanların diqqətindən yayınmamışdı. Biri nə isə təklif
edən kimi digəri mütləq onun əleyhinə çıxırdı. Bəzən hətta əvvəlcədən haqqında qərar
qəbul edilən və əlavə müzakirələrə ehtiyac duyulmayan məsələlərdə də onların arasında
qarşıdurma yaranırdı. Məsələn, bağın arxasındakı kiçik otlaq yerində əmək fəaliyyətlərini
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başa vuran heyvanlar üçün istirahət guşəsi yaradılması ideyası gündəliyə çıxanda hər
növdən olan heyvanların təqaüd yaşının fərdi qaydada müəyyənləşdirilməsi haqqında
qızğın mübahisələr başlanmışdı. Məşvərət həmişə "Ingiltərə heyvanları" mahnısının
oxunması ilə başa çatırdı. Günortadan sonra heyvanlar istirahət edirdilər.
Əvvəllər qoşqu alətləri saxlanan anbarı donuzlar öz qərargahlarına çevirmişdilər. Burada
fermadan tapdıqları kitabların yardımı ilə onlar axşamlar dəmirçilik, dülgərlik və başqa
vacib sənətlərin sirlərinə yiyələnirdilər. Snouboll bu işlərlə yanaşı digər heyvanların
"Heyvan Komitələri" adlandırılan qurumlarda təşkilatlanması ilə məşğul olurdu. Bu işə
bütün varlığı ilə bağlanmışdı. O, oxuyub-yazma kurslarından başqa toyuqlar üçün
Yumurta Istehsalı Komitəsi, inəklər üçün Təmiz Quyruqlar Cəmiyyəti, siçovullar və
adadovşanları ilə tərbiyəvi iş aparmaq üçün Vəhşi Yoldaşların Yenidən
Maarifləndirilməsi Komitəsi, qoyunların yunlarını çirk və pıtraqdan qorumaları üçün Ağ
Yun Hərəkatı və bir sıra digər ictimai qurumlar yaratmışdı. Lakin nədənsə bu layihələrin
hamısı uğursuzluğa düçar olurdu. Vəhşi heyvanların əhliləşdirməsi ilə bağlı təşəbbüslərin
səmərəsizliyi də çox tezliklə üzə çıxdı. Vəhşi yoldaşlar özlərini əvvəlki kimi aparır, xoş
münasibət və nəcib rəftar görəndə isə bundan dərhal öz xeyirləri üçün yararlanmağa
çalışırdılar. Məsələn, pişik Yenidən Maarifləndirmə Komitəsinin üzvləri sırasına daxil
olmuş və bir neçə gün böyük fəallıq göstərmişdi. Onu hətta bir dəfə damda oturaraq
yaxınlıqdakı qarğalarla söhbət etdiyini görmüşdülər. Pişik qarğalara danışırdı ki, indi
bütün heyvanlar yoldaşdırlar və hər hansı bir qarğa çəkinmədən gəlib onun caynaqlarına
toxuna bilər. Amma qarğalar arada məsafə saxlamağı daha üstün tutmuşdular.
Savad kursları isə heyvanlar arasında böyük uğur qazanmışdı. Payıza doğru demək olar
ki, hər bir heyvan müəyyən dərəcədə savad əldə etmişdi.
Donuzlar mükəmməl yazıb-oxuyurdular. Itlər də oxumağı sürətlə öyrəndilər. Amma
onları Yeddi Prinsipdən başqa heç nə maraqlandırmırdı. Müriel adlı keçi oxumağı
itlərdən də yaxşı bacarırdı. Bəzən axşamlar zibillikdən tapdığı qəzet parçalarını digər
heyvanlar üçün oxuyurdu. Bencamini də donuzların hər biri qədər savadlı saymaq olardı.
Amma o, heç vaxt öz qabiliyyətini nümayiş etdirməyə can atmırdı. Söhbət düşəndə
dodaqaltı oxumağa yararlı bir şey tapılmadığından şikayətlənirdi. Klover də əlifbanı axıra
çıxmışdı, lakin hərfləri yan-yana düzüb söz qoşa bilmirdi. Bokserin hövsələsi isə yalnız
D hərfini öyrənməyə qədər çatmışdı. O, iri dırnaqları ilə tozun üzərində A, B, C, D
hərflərini cızır, sonra qulaqlarını şəkləyib yalmanını çırpır, diqqətini cəmləyib sonrakı
hərfi xatırlamağa çalışırdı. Bəzən Bokser novbəti E, F, G, H hərflərini də oyrənməyə
müvəffəq olurdu, lakin bu zaman təccüblə əvvəl oyrəndiyi A, B, C və D-nin yadından
çıxdığını görürdü. Nəhayət o, savadını əlifbanın ilk dörd hərfi ilə məhdudlaşdırmaq
qərarına gəldi. Bokser yaddaşını təzələmək üçün bu hərfləri gündə bir və ya iki dəfə toz
üzərində yazırdı. Adındakı dörd hərfi öyrənəndən sonra Molli də təhsilini davam
etdirməkdən boyun qaçırdı. O, kiçik budaqları hərflər şəklində düzərək adını yazır,
hərflərin bəzi yerlərinə bir və ya iki gül taxır, o tərəf bu tərəfə gəzişərək yaratdığı sənət
nümunəsinə heyranlıqla tamaşa edirdi.
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Fermadakıların çoxu isə A hərfindən o yana keçə bilmədilər. Kütbeyinlikləri ilə ad
çıxarmış qoyun, ördək, toyuq kimi heyvanların isə hətta Yeddi Prinsipi əzbərləməyə də
qabiliyyətlərinin çatmadığı aşkara çıxdı. Bunu görən Snouboll çox fikirləşəndən sonra
Yeddi Prinsipin mahiyyətinə elə bir ciddi xələl gətirmədən onların "Dörd ayaq yaxşıdır,
iki ayaq pisdir!" ifadəsi ilə əvəzlənməsini təklif etdi. Onun fikrincə, animalizm təliminin
bütün mahiyyəti bu ifadədə öz əksini tapmışdı. Kim bu müdrik sözləri dərindən
mənimsəsə, insanların məhvedici təsirindən həmişəlik xilas ola bilərdi. Lakin quşlar
əvvəlcə ifadənin özlərinə qarşı çevrildiyini düşünüb incidilər. Çünki insanlar kimi onların
da iki ayağı vardı. Snouboll isə bu fikrin yanlış olduğunu sübuta yetirərək dedi:
-Yoldaşlar, quşların qanadları fəaliyyət orqanı deyil, hərəkət orqanıdır. Başqa sözlə
desək, onların qanadları da ayaq sayılmalıdır. Insanın fərqləndirici əlaməti isə ƏL-dir. O,
məhz əlləri vasitəsi ilə özünün bütün yaramazlıqlarını həyata keçirir.
Quşlar Snoubollun uzun-uzadı danışıqlarından bir şey anlamasalar da, məsələnin
mahiyyətini başa düşdülər. Xüsusi əqli qabiliyyəti ilə seçilməyən bütün heyvanlar dərhal
yeni aforizmi əzbərləməyə başladılar. "DÖRD AYAQ YAXŞIDIR, IKI AYAQ PISDIR"
kəlamı iri hərflərlə anbarın arxa divarına, Yeddi Prinsipdən baş tərəfdə yazıldı. Yeni
kəlamın mənası nəhayət qoyunlara da çatdı və sözlər o dərəcədə xoşlarına gəldi ki, həmin
gündən örüşdə uzandıqları zaman xorla "Dörd ayaq yaxşıdır, iki ayaq pisdir!", "Dörd
ayaq yaxşıdır, iki ayaq pisdir!"-deyə saatlarla mələşir və yorulub əldən düşənə kimi eynu
şeyi təkrarlayırdılar.
Napoleon Snoubollun yaratdığı komutələrin işinə qətiyyən maraq göstərmirdi. Onun
fikrincə, gənc nəslin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olmaq yaşa dolanlarla işləməkdən daha
önəmli idi. Napoleon yeni nəsillə bağlı fikirlərini ilk dəfə ot biçinindən sonra, Cessi ilə
Blyubel dünyaya doqquz sağlam küçük gətirəndə açıqlamışdı. Balacalar analarının
döşündən ayrılan kimi Napoleon onları yanına apardı və təlim-tərbiyələri ilə şəxsən
özünün məşğul olacağını elan etdi. Küçüklərə çardaqda yer düzəldildi. Həmin çardağa isə
yalnız donuzların qərargahı olan anbar binasından keçib getmək mümkün idi. Küçüklər
burada tam qapalı şəraitdə saxlanırdılar. Bir müddət keçəndən sonra ferma sakinləri
onların mövcudluqlarını yerli-dibli unutdular.
Tezliklə südün yoxa çıxması ilə bağlı sirli hadisə də aydınlaşdı. Sən demə, donuzlar onu
hər gün öz yemlərinə qarışdırırmışlar. Bir azdan meyvə bağında ilk almalar yetişdi.
Ağacların altındakı çəmənlik budaqlardan qopub tökülən meyvələrlə doldu. Heyvanlar bu
meyvələrin hamının arasında bərabər bölünməsini təbii sayırdılar. Lakin günlərin birində
yerə tökülən almaların toplanaraq donuzların istifadəsi üçün onların qərargahına
gətirilməsi haqqında əmr elan olundu. Əmri eşidən heyvanlar burunlarının altında
donquldandılar. Lakin bir faydası olmadı. Bütün donuzlar bu məsələdə yekdillik nümayiş
etdirdilər. Hətta Napoleonla Snoubollun da mövqeləri üst-üstə düşdü. Çığırğan müvafiq
izahat işləri aparmaq üçün heyvanların yanına göndərildi.
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-Yoldaşlar!-deyə o, zil səsi ilə qışqırmağa başladı.- Ümid edirəm ki, donuzların bu
hərəkətini onların eqoizmə qapılmaları, yaxud özlərini başqalarından artıq hesab etmələri
ilə əlaqələndirməyəcəksiniz. Əslində çoxumuzun süddən və almadan xoşu gəlmir. Şəxsən
mən özüm onlara baxa bilmirəm. Alma və süddən istifadədən yeganə məqsəd
sağlamlığımızı qorumaqla bağlıdır. Süd və almanın tərkibində (bunu artıq Elm sübuta
yetirib, yoldaşlar!) donuzların özlərini həmişə yaxşı hiss etmələri üçün zəruri olan
maddələr vardır. Biz donuzlar əqli fəaliyyətlə məşğuluq. Fermadakı bütün idarəçilik və
təşkilati işlərin məsuliyyətini daşıyırıq. Gecə-gündüz sizin rifahınızın keşiyində
dayanırıq. Yalnız SIZIN rifahınız üçün bu südü içir, bu almaları yeyirik. Əgər donuzlar
öz vəzifələrini yerinə yetirmək qüdrətində olmasalar bunun nə ilə nəticələnəcəyini
bilirsinizmi? Bilmirsinizsə, bilin – o zaman Cons geri qayıdacaq! Bəli, Cons yenidən geri
qayıdacaq! Yoldaşlar, mən tam əminəm ki, – nitqinin bu yerinə çatanda Çığırğan
quyruğunu tərpədə-tərpədə daha sürətlə o tərəf bu tərəfə atıldı və ağlamsındı, – sizin
aranızda Consun qayıtmasını istəyən bir heyvan da yoxdur!

Həmin dəqiqələrdə heyvanların tam əmin olduqları bir şey vardısa da, o da heç birinin
Consun geri qayıtmasını istəməmələri idi. Məsələ bu şəkildə qoyulandan sonra etiraz
etməyə heç bir heyvanın sözü qalmadı. Donuzların sağlamlığı qayğısına qalmağın
zəruriliyi fikri hamıya aydın oldu. Odur ki, müzakirə aparmadan südün və yerə düşən
almaların (habelə yetişəndən sonra ağaclardakı meyvənin əksər hissəsinin) donuzların
istifadəsinə verilməsi haqqında qərar qəbul edildi.

IV F Ə S İ L

Yayın sonunda Heyvanıstanda baş verən hadisələrlə bağlı xəbər ölkənin xeyli hissəsinə
yayıldı. Snoubolla Napoleon qonşu fermaların sakinləri ilə əlaqə yaradıb onlara Üsyanın
tarixi haqqında məlumat vermək və "Ingiltərə heyvanları" manhısının melodiyasını
öyrətməkçün göyərçinləri hər gün səmaya qaldırırdılar.
Fermadan qovulandan sonra mister Cons vaxtının çoxunu Uillinqdondakı "Qırmızı Şir"
meyxanasının barında keçirirdi. Söhbətinə qulaq asmağa razı olan hər kəsə taleyinə
yazılmış dəhşətli ədalətsizlikdən - bir sürü alçaq heyvanın bütün var-yoxunu əlindən
almasından şikayətlənirdi. Qonşu fermerlər əslində onun halına acıyırdılar, ancaq hər
hansı bir kömək göstərməyə tələsmirdilər. Ürəklərinin dərinliyində hər biri gizlicə mister
Consun fəlakətindən öz xeyirlərinə necə istifadə etmək haqqında fikirləşirdi. Iş elə
gətirmişdi ki, Heyvanıstanın qonşuluğunda yerləşən iki fermanın sahibləri arasında
münasibətlər həmişə gərgin olmuşdu. Bu fermalardan Foksvud adlanan birincisi ərazicə
böyük, amma başlı-başına buraxılmış, əkin sahələrini alaq basmış, otlaq yerləri örənimiş,
hasarları orada-burada uçulub-dağılmağa başlayan malikanə idi. Onun sahibi mister
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Pilkinqton bütün il boyu mövcümdən asılı olaraq vaxtının çoxunu ov etmək, yaxud balıq
tutmaqla keçirən əhlikef centlmenlərdən sayılırdı. Pinçfild adlanan digər ferma kiçik olsa
da, daha yaxşı vəziyyətdə saxlanırdı. Onun sahibi gününü məhkəmə çəkişmələrində
keçirən, bir şillinqdən otəri qardaşının boğazını üzməyə hazır olan mister Frederik adlı
kobud, yaramaz bir adamdı. Mister Pilkinqtonla mister Frederikin bir-birlərini görməyə
gözləri yox idi. Qarşılıqlı nifrətləri o qədər güclü idi ki, hətta ümumi maraq xatirinə davadalaşı bir tərəfə buraxıb müəyyən razılığa gəlməyi ağıllarına da gətirmirdilər.
Amma bununla belə Heyvanıstandakı üsyan xəbərindən bərk qorxmuşdular və öz
heyvanlarının bu məsələdən xəbər tutmalarının qarşısını almaq üçün çalışırdılar. Xəbəri
eşidəndə əvvəlcə fermanı müstəqil şəkildə idarə etmək fikrinə düşən heyvanları ələ salıb
gülmüşdülər. Qonşular iki həftəyə hər şeyin dağılıb gedəcəyini deyirdilər. Onlar
"Malikanə" fermasındakı (mister Pilkinqtonla mister Frederik inadla fermanı köhnə adı
ilə çağırır, yeni, "Heyvanıstan" adını eşitmək belə istəmirdilər) heyvanların tezliklə ya
bir-birləri ilə əlbəyaxa olacaqları, ya da sadəcə acından öləcəkləri barəsində
peyğəmbərlik edirdilər. Lakin aradan bir müddət keçəndən və qonşu fermada heç bir
heyvanın acından ölməyə hazırlaşmadığı məlum olandan sonra Frederiklə Pilkinqton valı
dəyişmdilər. Indi onlar Heyvanıstanda hökm sürən qəddarlıq və amansızlıq barəsində
danışmağa daha çox üstünlük verirdilər. Hamını inandırmağa çalışırdılar ki,
Heyvanıstanda heyvanyeyənlik baş alıb gedir, güclü heyvanlar zəiflərə qızardılmış şişlə
işgəncə verirlər, bütün dişi heyvanlar ümumiləşdirilib və s. "Təbiətin qanunları əleyhinə
üsyan qaldırmağın cəzası budur"-deyə Frederiklə Pilkinqton müdrikcəsinə başlarını
tərpədərək sözlərinə yekun vururdular.
Lakin onların danışdıqları heç vaxt tam həqiqət kimi qəbul olunmurdu. Insanların
qovulduğu, idarəçiliyin tamamilə heyvanların əlinə keçdiyi əsrarəngiz ferma haqqındakı
söhbətlər ağızdan-ağıza keçərək daha geniş miqyasda yayılırdı. Bütün il boyu qonşu
ərazilərdə heyvanların həyəcan doğuran müqavimət təşəbbüsləri barəsində xəbərlər
dolaşırdı. Həmişə itaətkarlıqları ilə seçilən öküzlər birdən-birə vəhşiləşmişdilər. Qoyunlar
ağılın qapısını sındırır və yoncalıqları tapdalayırdılar. Inəklər süd vedrələrini vurub
aşırırdılar. Atlar maneələrə yaxınlaşanda tərslik edir və şahə qalxaraq süvariləri
bellərindən atırdılar. Bütün bunlar azmış kimi, "Ingiltərə heyvanları" mahnısının
musiqisi, hətta sözləri hər yerdə yayılmağa başlamışdı. Mahnı heyrətamiz sürətlə hər
tərəfə yol tapırdı. Insanlar onun gülünc olduğunu söyləsələr də, mahnını eşidən zaman
qəzəblərini cilovlaya bilmirdilər. Onlar bir tərəfdən heyvanların bu cəfəng, hərzə
sözlərinin mənasını başa düşmədiklərini deyirdilər, o biri tərəfdən də hansı heyvanı bu
mahnını oxuyan yerdə yaxalasalar qamçı ilə cəzalandırırdılar. Lakin mahnı yenə də
səslənməkdə davam edirdi. Qaratoyuqlar hasara qonub onu cəh-cəh vururdular.
Goyərçinlər budaqlarda yerlərini rahatlayıb mahnının sözlərini quruldayırdılar. Dəmirçi
çəkiclərinin gurultusunda, kilsə zənglərinin cingiltisində manhının melodiyaları
duyulurdu. Bu səsi eşidən insanlar özləri də hiss etmədən qorxudan əsirdilər. Hiss
edirdilər ki, bu səs yaxın gələcəkdəki məhşər günlərinin əks-sədasıdır.
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Oktyabrın əvvəllərində, zəmilərin biçilib tayaya vurulduğu, taxılın bir hissəsinin
doyüldüyü işli-güclü günlərin birində havada dövrə vuran bir dəstə göyərçin çox
həyəcanlı halda Heyvanıstan ərazisinə qondu. Öz əlaltıları ilə birlikdə Cons, eləcə də
Foksvud və Pinçfild fermalarından onlara qoşulmuş bir yığın adam artıq malikanənin
beşlaylı darvazasından içəri keçmişdilər və əsas yolla düz ferma binasının üstünə
gəlirdilər. Consdan başqa hamısının əlində dəyənək vardı. Hamıdan qabaqda addımlayan
keçmiş ferma sahibi isə tüfənglə silahlanmışdı. Onların fermanı geri qaytarmaq üçün
gəldiklərinə şübhə ola bilməzdi.
Heyvanlar bu hücumu çoxdan gözləyirdilər. Odur ki, vaxtında lazımi hazırlıq işi
görülmüşdü. Yuli Sezarın apardığı müharibələr haqqında fermanın ambarından tapdığı
köhnə kitabı diqqətlə öyrənən Snouboll müdafiənin təşkilini öz üzərinə götürmüşdü.
Əmrlər ildırım sürəti ilə verilirdi. Iki dəqiqədən sonra artıq hər bir heyvan əvvəlcədən
ayrılmış mövqedə idi.
Insanlar ferma tikililərinə çatanda Snouboll ilk zərbəni endirdi. Sayları otuz beşə çatan
göyərçinlərin hamısı eyni vaxtda adamların üzərində o tərəf-bu tərəfə uçuşur, onların
başlarına nəcis tökürdülər.

İnsanlar əl-qol hərəkətləri ilə göyərçinləri qovmağa çalışan zaman hasarın arxasında
pusquya yatmış qazlar irəli atılaraq onların baldırlarını amansızlıqla dişləməyə başladılar.
Lakin bu sadəcə hücuma keçənlərin sıralarını pozmaq və diqqəti yayındırmaq üçün
düşünülmüş yüngül manevr idi. Təbii ki, adamlar əllərindəki dəyənəklərlə qazları
asanlıqla qovub pərən-pərən saldılar. Bu zaman Snouboll ikinci cinahı döyüş meydadına
çıxardı. Müriel, Bencamin, habelə Snoubollun özünün rəhbərliyi ilə bütün qoyunlar irəli
atılaraq insanları mühasirəyə aldılar. Onlar başları ilə hər tərəfdən düşmənlərə kəllə
atırdılar, Bencamin isə adamların ətrafında dövrə vurur və şıllaq zərbəsi endirməyə
çalışırdı. Lakin yenə də insanlar əllərindəki dəyənəklər və altı nallı çəkmələrlə sərt
müqavimət göstərirdilər. Qəflətən Cnouboll ciyiltili bir səs çıxardı. Bu, geri çəkilmək
işarəsi idi. Bir an içərisində heyvanlar mütəşəkkilliklə çəkilib darvazadan həyətə girdilər.
Insanların zəfər çığırtıları ətrafı bürüdü. Hər şey düşündükləri kimi olmuşdu: düşmən
qabaqlarından qaçmışdı. Onlar nizamsız halda heyvanları təqib etməyə başladılar.
Snoubolla da elə bu lazım idi. Basqınçılar həyətə girəndə pəyənin yanında pusquda
durmuş üç at, üç inək və donuzların qalanları irəli atılıb insanların geri qayıtmaq yolunu
kəsdilər. Snouboll hücum komandası verdi, özü isə birbaşa Consun üzərinə atıldı. Cons
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onun yaxınlaşdığını görüb tüfəngini qaldırdı, atəş açdı. Snoubollun kürəyini yalayaraq
keçən və arxasınca qanlı şərid buraxan güllə yaxınlıqdakı qoyunların birini yerindəcə
öldürdü. Lakin atəş səsi Snoubollu qorxutmadı, o, bədəninin bütün ağırlığı ilə özünü
Consun ayaqlarına çırpdı. Müvazinətini itirən Cons peyin yığınının üstünə yıxıldı, tüfəngi
əlindən yerə düşdü. Düşmənlərin canına ən çox qorxu salan isə Bokser idi. O, qızmış
ayğır kimi şahə qalxaraq yaxın gələni nallı ayaqları ilə vurub yerə sərirdi. Ondan ilk
zərbəni yeyən və huşsuz halda palçığın içərisində yıxılıb qalan foksvudlu mehtər oldu.
Bir neçə nəfər bunu görüb əllərindəki dəyənəkləri tulladılar və arxalarına baxmadan
qaçmağa başladılar. Insanlar vahiməyə düşdülər. Heyvanlar isə onları bütün həyət
boyunca təqib edir, buynuzlayır, şıllaqlayır, dişləyir, itələyirdilər. Fermada bacardığı
şəkildə insandan öz intiqamını almağa can atmayan bir heyvan da qalmamışdı. Hətta
sakitcə özünü damda günə verən pişik də qəflətən naxırçılardan birinin çiyninə atılıb
caynaqlarını onun ətinə elə ilişdirdi ki, zavallı gücü gəldikcə çığırmağa başladı. Ozlərini
çətinliklə açıq qapıya çatdıran insanlar böyük yola çıxmaq üşün bir-birlərini itələyirdilər,
qaçıb qurtarmağı qənimət sayırdılar. Heyvanların üstünə hücumdan heç beş dəqiqə
keçməmişdi. Lakin indi hamısı az öncə fermaya gəldikləri yolla biabırçı şəkildə geri
qaçırdılar. Qazlar isə insanların dallarınca dabanqırma gəlir, arada fürsət tapıb baldırlarını
dişləyirdilər.
Bir nəfərdən başqa hamı qaçıb canını qurtarmışdı. Həyətin arxa tərəfində Bokser
dırnaqlarnı işə salıb üzüquylu düşmüş mehtəri ehtiyatla arxası üstə çevirməyə çalışırdı.
Lakin o, tərpənmirdi.
-Ölüb! - deyə Bokser kədərlə dilləndi. - Mən belə olmasını istəmirdim. Ayaqlarımdakı
dəmir nallar tamam yadımdan çıxmışdı. Ancaq kim mənim həqiqətən də bu insanı
öldürmək istəmədiyimə inanacaq?
-Sentimentallığı bir kənara burax, yoldaş!-deyə yarasından hələ də qan axan Snouboll
qışqırdı. -Müharibənin öz qanunları var. Ən yaxşı insan ölü insandır!
-Mən heç kəsin, hətta insanın da ölümünə bais olmaq istəməzdim,-deyə Bokser bir də
təkrar etdi. Onun gözləri yaşla dolmuşdu.
-Bəs Molli haradadır?-deyə kimsə soruşdu.
Molli doğrudan da yoxa çıxmışdı. Bir anlığa fermada boyük həyəcan yaşandı: insanların
Mollini vurub şikəst etmələrindən, yaxud əsir götürmələrindən ehtiyatlanırdılar. Lakin az
keçməmiş Mollinin tövlədə olduğu bilindi. O, başını axurun içərisindəki ota soxub
qorxusundan titrəyirdi. Tüfəng səsi eşidilən kimi qaçıb özünü bura salmışdı. Heyvanlar
bu mənzərəyə tamaşa edib təzədən həyətə qayıdanda Bokserin zərbəsindən huşunu itirən
mehtər də özünə gəlib aradan çıxmışdı.
Yalnız bu zaman heyvanlarda dəhşətli bir sevinc hissi peyda oldu. Hər kəs qışqırtısı ilə
qarşısındakının səsini batırmağa çalışaraq özünün döyüş meydanındakı rəşadətindən
danışırdı. Dərhal kortəbii qələbə bayramı başlandı. Təntənəli şəkildə bayraq qaldırıldı,
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təkrar-təkrar "Ingiltərə heyvanları" mahnısı oxundu. Sonra həlak olmuş qoyunun təntənəli
dəfn mərasimi keçirildi, məzarı üzərində xanıməli kolu əkildi. Snouboll təzə məzar
önündə kiçik nitq söylədi. Lazım gələn anda bütün heyvanların öz həyatlarını
Heyvanıstan yolunda qurban verməyə hazır olmalarının zəruriliyini vurğuladı.
Heyvanlar yekdilliklə "Birinci dərəcəli qəhrəman heyvan" ordeninin təsisi haqqında qərar
qəbul etdilər. Ilk ordenlərlə Snouboll və Bokser təltif olundu. Orden dedikləri, əslində,
uzun müddətdən bəri anbarların birində saxlanan, əvvəllər bayram günləri və yarmarkalar
zamanı heyvanları bəzəmək üçün istifadə olunan yuvarlaq bürünc medalyondu. Eyni
gündə "Ikinci dərəcəli qəhrəman heyvan" mükafatı da təsis olundu. Döyüş zamanı həlak
olmuş qoyun ölümündən sonra həmin mükafata layiq görüldü.
Döyüşün necə adlandırılması ətrafında uzun-uzadı müzakirələr aparıldı. Nəticədə "Pəyə
döyüşü" adı üzərində dayandılar. Çünki qələbəni təmin edən pusqu məhz mal pəyəsinin
yaxınlığında qurulmuşdu. Mister Cönsun tüfəngi palçığın içərisindən tapıldı. Fermada
müəyyən patron ehtiyatının olduğu məlum idi. Tüfəngi bundan sonra bayraq dirəyinin
dibində saxlamaq, artilleriyanı əvəz edən silah kimi ondan ildə iki dəfə - oktyabr ayının
12-də,"Pəyə döyüşü"nün və yayın ortasında- Üsyan gününün ildönümləri zamanı yaylımsalam atəşləri açmaq qərara alındı.

VFƏSİL

Qiş yaxınlaşdıqca Molli daha qaşqabaqlı görünürdü. Səhərlər işə gecikir, hər dəfə də
yatıb yuxuya qaldığını bəhanə gətirib üzrxahlıq eləyirdi. Iştahı daş dəlsə də həmişə
bədənindəki xəyali ağrılardan şikayətlənirdi. Müxtəlif bəhanələrlə iş-gücünü atıb
golməçənin yanına qaçır, gözlərini zilləyib səfeh-səfeh sudakı əksinə tamaşa edirdi.
Lakin ortalıqda məsələnin heyvanların düşündüklərindən daha ciddi olması haqqında
şaiyələr dolaşırdı. Bir dəfə quyruğunu nazla oynadan Molli ağzındakı otu gövşəyəgövşəyə həyətdə özü üçün cövlan eləyəndə Klover ona yaxınlaşdı.
-Molli, səninlə ciddi bir məsələ haqqında danışmaq istəyirəm, - dedi. - Bu gün səhər
sənin Heyvanıstanı Foksvuddan ayıran hasardan o yana baxdığını gördüm. Hasarın o biri
tərəfində mister Pilkinqtonun adamlarından biri dayanmışdı. Doğrudur, kifayət qədər
uzaqda idim. Ancaq əminəm ki, gozlərim məni aldatmır. Gördüm ki, həmin adam sənə nə
isə deyir. Sən də ona burnunu sığallamağa imkan verirdin. Bütün bunlar nə deməkdir,
Molli?
-Elə şey yoxdur. Mən orada olmamışam. Bunlar hamısı yalandır!-deyə Molli dırnaqları
ilə yerdən torpaq parçaları qopararaq fınxırdı.
-Molli! Gozümün içinə düz bax! Namusuna and içə bilərsənmi ki, həmin adam sənin
burnunu qaşımayıb?
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-Belə şey olmayıb!-deyə Molli baxışlarını Kloverin gözlərindən yayındıraraq təkrar etdi.
Bir an sonra isə başını çevirib dördnala çəmənliyə tərəf götürüldü.
Klover dərin fikrə getdi. Heç kəsə bir söz söyləmədən Mollinin tövləsinə yollandı. Onun
axurunun dibinə döşənmiş samanı dırnaqları ilə eşələməyə başladı. Lap küncdə, samanın
altında kiçik kəllə qənd və müxtəlif rəngli alabəzək lentlər gizlədilmişdi.
Üç gün sonra Molli yoxa çıxdı. Bir neçə həftə onun harada olduğu bilinmədi. Sonra
göyərçinlər Mollinin Uillinqdonda görünməsi xəbərini gətirdilər. O, qara-qırmızı rəngli
faytona qoşulmuş halda meyxananın qabağında dayanıbmış. Sifətdən meyxanaçıya
oxşayan, əyninə qısa dama-dama şalvar və uzunboğaz çəkmə geymiş kök, qırmızısifət
kişi onu qaşovlayırmış. Mollinin belinə təzə çul salınıbmış, alnına isə qırmızı lent
bağlanıbmış. Göyərçinlərin dediyinə görə, çox özündən razı və məmnun görkəmi varmış.
Bu söhbətdən sonra bir daha Mollidən danışan olmadı.
Yanvarda pis havalar başlandı. Torpaq donub dəmirə döndü, daha çöldə bir iş görmək
mümkün deyildi. Indi görüşlərin çoxu böyük ambarda keçirilirdi. Donuzlar növbəti
mövsüm üçün görüləcək işlərin planlaşdırılması ilə məşğul idilər. Heyvanıstanın siyasəti
ilə bağlı bütün vacib qərarların digər heyvanlarla müqayisədə fermanın ən ağıllı sakinləri
sayılan donuzların səlahiyyətinə verilməsinə baxmayaraq, onların irəli sürdükləri təkliflər
böyük səs çoxluğu ilə təsdiqlənməli idi. Snoubolla Napoleon arasında bu məsələ
ətrafında mübahisə başlanmasaydı, həmin qayda hələlik özünü tam şəkildə doğruldurdu.
Lakin son vaxtlar onlar əllərinə razılaşmamaq üçün kiçik bir imkan düşən kimi
narazılıqlarını bildirirdilər. Əgər biri hansısa tarlada arpa əkməyin sərfəli olduğunu
deyirdisə, o biri dərhal qətiyyətlə həmin ərazinin yulaf əkini üçün ayrılması tələbini irəli
sürürdü. Əgər biri hansısa tarlada şəkər çuğunduru yetişdirməyi məqsədəuyğun sayırdısa,
o biri dərhal burada şəkər çuğundurundan başqa istənilən bitkinin yetişdirilməsinin
mümkün olduğunu sübuta yetirməyə başlayırdı. Hər birinin öz tərəfdarları vardı və
onların mübahisələri tərəfdarlar arasında daha qızğın şəkil alırdı. Məşvərət şurasının
toplantılarında Snouboll qeyri-adi natiqlik qabiliyyəti ilə əksəriyyəti öz tərəfinə çəkirdisə,
Napoleon daha çox kuluarlarda öz xəttini uğurla həyata keçirirdi. Qoyunlar arasında onun
xüsusilə böyük nüfuzu vardı. Məşvərət şurası zamanı qoyunlar həm içəridə, həm də çöldə
"Dörd ayaq yaxşıdır, iki ayaq pisdir!"-deyə mələşirdilər. Nəticədə, çox vaxt iclası
yarımçıq dayandırmaq lazım gəlirdi. "Dörd ayaq yaxşıdır, iki ayaq pisdir!" şüarının ən
çox Snoubollun nitqlərinin kəskin məqamlarında daha ucadan və inadla səsləndirildiyi də
diqqətdən yayınmamışdı. Snouboll fermanın anbarında atılıb qalmış "Fermer və
heyvandar" jurnalının bir neçə köhnə sayını diqqətlə öyrənmişdi. Son zamanlar fermada
çox şeyi yenidən qurmaq və bir sıra ciddi dəyişikliklər həyata keçirməklə bağlı böyük
planlar üzərində işləyirdi. O, drenaj şəbəkəsi, silos emalı, gübrələrdən istifadə haqqında
əsl mütəxəssis kimi danışırdı. Çox mürəkkəb bir sxem hazırlamışdı. Bu sxemə əsasən
heyvanlar hər gün peyinlərini birbaşa tarlanın əvvəlcədən müəyyən edilmiş müxtəlif
yerlərində boşaldır və bununla da daşıma problemi öz həllini tapırdı. Napoleon sxemlərlə
məşğul olmur, Snoubollu isə heç bir iş görməməkdə ittiham edirdi. Hiss olunurdu ki,
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
528

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

Napoleon öz saatını gözləyir. Lakin yel dəyirmanı məsələsi ortaya atılanda onların
əvvəlki qarşıdurmalarının heç birinin indiki qədər kəskin olmadığı aşkara çıxdı.
Geniş otlaq yerində, ferma tikililərindən bir az aralıda kiçik təpə vardı. Kiçik olsa da,
fermanın ən hündür yeri sayılırdı. Süxurların tədqiqindən sonra Snouboll buranın yel
dəyirmanı tikmək üçün ən münasib yer olduğunu bildirdi. Dəyirmanın pərləri dinamonu
hərəkətə gətirməli və fermanı elektriklə təmin etməli idi. Bu, tövlələri işıqlandırmağa,
qışda isə qızdırmağa imkan yaradacaqdı. Üstəlik elektrik mişarını, ot doğrayanı və
çuğundurqarışdıran maşınları işlətmək, hətta inəkləri mexaniki üsulla sağmaq mümkün
olacaqdı. Heyvanlar ömürləri boyu belə şey eşitməmişdilər (ferma dədə-baba qaydası ilə
idarə edildiyindən, orada yalnız ən bəsit texnikadan istifadə olunurdu), ona görə də
Snoubollun dediklərinə heyrətlə qulaq asırdılar. O isə təəccüblənmiş heyvanların gözləri
qarşısında fantastik maşınların cazibədar lövhələrini canlandırırdı. Gələcəkdə heyvanların
əvəzinə bütün işləri bu maşınlar görəcəkdi. Ferma sakinləri isə çəmənlikdə gəzibdolaşacaq, vaxtlarını söhbət etmək və kitab oxumaqla keçirəcəkdilər.
Bir neçə həftədən sonra Snouboll yeldəyirmanı ilə bağlı layihəsini hazırlayıb başa
çatdırdı. Texniki təfərrüatlar mister Consa məxsus "Ev üçün min faydalı şey", "Hər kəs
bənna ola bilər" və "Ibtidai elektrik kursu" kitablarından götürülmüşdü. Snouboll layihə
üzərində ferma binasının çardağında işləyirdi. Buradan bir vaxtlar inkubator kimi istifadə
olunmuşdu. Hamar taxta döşəmə sxemlərin çəkilməsi üçün çox əlverişli idi. Snouboll
bəzən saatlarla çardaqda qapanıb qalırdı. O, arada bir lazımlı səhifələrinin üzərinə xırda
daşlar qoyduğu kitaba baxır, təbaşir parçasını dırnaqları arasında tutaraq biri-birinin
ardınca müxtəlif çızıqlar və xətlər çəkir, hərdən kənarda dayanıb işinə tamaşa edir və
sevincindən xoruldayırdı. Tədricən onun layihəsi bir xeyli dirsəkli val, dişli çarx və s.
ibarət mürəkkəb bir mexanizmə çevrildi. Bu mürəkkəb mexanizmin planı artıq bütün
döşəməni tutmuşdu. Snoubollun layihəsi qalan heyvanlar üçün tamamilə anlaşılmaz, eyni
zamanda da çox heyrətamiz bir mənzərə idi. Fermanın bütün sakinləri gündə azı bir dəfə
Snoubollun sxemlərinə tamaşa edirdilər. Hətta toyuqlar və qazlar da təbaşirlə çəkilmiş
xətləri ayaqlamamağa çalışaraq layıhəyə baxmağa gəlirdilər. Yalnız Napoleon maraq
göstərmirdi. O, əvvəldən yeldəyirmanı ideyasının əleyhinə olduğunu bildirmişdi. Lakin
bir gün gözlənilmədən Napoleon da planla tanış olmağa gəldi. Ağır-ağır sxemin ətrafında
gəzib-dolaşdı, hər detalı diqqətlə nəzərdən keçirdi, iki dəfə xoruldadı və kənara çəkilib
gözlərini qıyaraq nifrətlə baxdı. Sonra isə qəfildən dal ayağını qaldırıb çertyojun üstünə
işədi və heç bir söz demədən çıxıb getdi.
Yeldəyirmanı məsələsi fermada dərin fikir ayrılığı yaratmışdı. Snouboll dəyirman
tikintisinin çətin olacağını inkar etmirdi. Divarları hörmək üçün daş gətirilməli idi, sonra
pərləri quraşdırmaq, naqil və dinamo tapmaq lazım idi. (Onları haradan və necə tapacağı
haqqında Snouboll bir soz demirdi). Lakin bütün işlərin bir il ərzində başa çatdırılmasının
vacibliyini bildirirdi. Ondan sonra hər şey elə asan olacaqdı ki, heyvanlara həftədə yalnız
üç gün işləmək kifayət edəcəkdi. Napoleon isə mübahisə edib deyirdi ki, indi əsas məsələ
məhsul istehsalını artırmaqdır. Əgər heyvanlar vaxtlarını boş yerə dəyirman tikintisinə
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sərf etsələr acından öləcəklər. Heyvanlar iki yerə bölümnüşdülər. Bir qismi "Snoubolla və
üç günlük iş həftəsinə səs verin!", digərləri isə "Napoleona və dolu axurlara səs verin!"
şüarı ilə çıxış edirdilər. Dəstələrin heç birinə qoşulmayan yeganə heyvan Bencamin idi.
O, nə məhsul bolluğu yaradılacağına, nə də dəyirmanın heyvanların əməyini
yüngülləşdirəcəyinə inanırdı. Deyirdi ki, dəyirman oldu-olmadı, həyat öz axarı ilə davam
edəcək. Yəni vəziyyət get-gedə daha da korlanacaq.
Dəyirmanla bağlı mübahisələrlə yanaşı fermanın müdafiəsi məsələsi də gündəlikdə
dayanırdı. Hamı başa düşürdü ki, insanlar "Pəyə döyüşündə" məğlub olsalar da, fermanı
ələ keçirmək və mister Consun hakimiyyətini bərpa etmək üçün yeni, daha qətiyyətli
təşəbbüs göstərmək fikrindən daşınmayıblar. Bunun üçün kifayət qədər səbəb vardı.
Artıq insanların məğlubiyyət xəbəri hər tərəfə yayılmış və qonşu fermalardakı
heyvanların müqavimət həvəsini artırmışdı. Həmişəki kimi bu məsələdə də Snoubolla
Napoleon arasında fikir ayrılığı yarandı. Napoleonun fikrincə heyvanlar odlu silah
tapmalı və ondan istifadə qaydalarını öyrənməli idilər. Snouboll isə deyirdi ki, onlar
havaya daha çox göyərçin qaldırmalı və qonşu fermalardakı heyvanlar arasında üsyan
fikrini yaymalıdırlar. Biri deyirdi ki, özlərini müdafiə etməyi öyrənməsələr məğlub
olacaqlar, o biri iddia edirdi ki, hər yerdə heyvanların üsyanı başlansa, müdafiəyə
ümumiyyətlə ehtiyac qalmayacaq. Ferma sakinləri əvvəlcə Napoleona, sonra Snoubolla
qulaq asırdılar, lakin hansının haqlı olduğunu heç cür anlaya bilmirdilər. Qulaq asdıqları
anda kim danışırdısa, onun fikri ilə razılaşdıqlarını başa düşürdülər.

Nəhayət, Snoubollun planını tam başa çardırdığı gün gəlib çatdı. Novbəti bazar günü
Məşvərət şurasının yığıncaqda dəyirmanın tikintisinə başlayıb-başlamamaq məsələsi
səsverməyə çıxarıldı. Heyvanlar boyük anbara toplaşdıqdan sonra Snouboll ayağa qalxdı,
mane olmağa çalışan qoyunların mələrtilərinə əhəmiyyət vermədən dəyirman
tikilməsinin zəruriliyini əsaslandıran dəlillərini ortaya qoydu. Sonra Napoleon cavab
vermək üçün ayağa qalxdı, qətiyyətlə bildirdi ki, dəyirman tikintisi cəfəng işdir, heç kəsə
bu məsələnin lehinə səs verməyi məsləhət görmür. Sözünü qurtaran kimi yerində oturdu.
Çıxışı heç yarım dəqiqə çəkmədi. Deyəsən, danışığının necə təsir bağışlaması da onu
maraqlandırmırdı. Snouboll sıçrayıb yerindən qalxdı, yenidən mələşməyə başlayan
qoyunlara təpinib dəyirman ideyasının müdafiəsi ilə bağlı ehtiraslı bir nitq söylədi. Indiyə
qədər heyvanların rəğbəti tərəflər arasında demək olar ki, yarı bölünmüşdü. Ancaq
Snoubollun natiqlik məharəti vəziyyəti bir an içərisində dəyişdi. Snouboll heyvanları
alçaldan fiziki əməyin ağır şərtləri aradan qaldırıldıqdan sonra Heyvanıstanın qısa
müddət ərzində necə dəyişəcəyini birbaşa hədəfə dəyən sözlərlə təsvir etdi. Indi onun
təxəyyülü saman döğrayan və çuğundur sıxan maşınlardan çox qabağa getmişdi.
Snouboll ehtiraslı nitqi ilə heyvanların gözləri qarşısında qeyri-adi mənzərələr
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canlandıraraq deyirdi ki, elektrik enerjisi toxum səpən və ot biçən, taxıl döyən və dərz
bağlayan maşınları işlədəcək, elektrikin köməyi ilə torpaq şumlanacaq və malalanacaq,
hər tövlədə işıq yanacaq, isti və soyuq su olacaq, isitmə sistemi işləyəcək. O, nitqini başa
çatdıranda səsvermənin nəticəsi artıq heç kimdə şübhə doğurmurdu.Lakin elə həmin anda
Napoleon ayağa qalxdı, Snoubolla sınayıcı nəzərlərlə çəp-çəp baxıb o ana qədər keç
kəsin eşitmədiyi qəribə bir səs çıxardı.
Bayırdan qəzəbli it hürüşməsi eşidildi. Boyunlarına xalta bağlanmış, sinələrindən mis
lövhəciklər asılmış doqquz nəhəng köpək sürətlə anbara soxuldu. Onlar birbaşa
Snoubollun üstünə atıldılar. Snouboll tam zamanında yerindən sıçrayıb canını itlərin
dişindən qurtara bildi. Bir an keçməmiş o, ozünü ambarın qapısına atdı, itlər də dalınca
sıçradılar. Təəccüblənmiş və qorxudan dilləri tutulmuş heyvanlar qapı önünə toplaşıb baş
verənləri izləyirdilər. Snouboll var gücü ilə tarladan böyük yola tərəf qaçırdı. Aydın
məsələdir ki, o ancaq donuz kimi qaça bilirdi. Arxadan dabanqırma gələn köpəklər
Snoubollu haqlamaqda idilər. Birdən ayağı sürüşdü və hamı onun artıq ələ keçdiyini
düşündü. Amma Snouboll son anda özünü düzəldib əvvəlkindən də bərk qaçmağa
başladı. Köpəklər yenə onu haqladılar. Onlardan biri sivri dişlərini Snoubollun
quyruğuna uzatdı. Snouboll zamanında quyruğunu köpəyin ağzından xilas edib var gücü
ilə irəli atıldı. Indi onu köpəklərdən yarım addımlıq məsafə ayırırdı. Son anda Snouboll
özünü hasardakı deşikdən bayıra ata bildi və bir daha onu gorən olmadı.
Qorxmuş heyvanlar sakitcə anbara doluşdular. Az keçməmiş köpəklər də geri qayıtdılar.
Əvvəlcə heç kəs onların haradan peyda olduqlarını təsəvvürünə gətirə bimirdi. Lakin
tezliklə hər şey aydın oldu. Onlar bir zaman Napoleonun analarından aldığı və tərbiyəsi
ilə özünün məşğul olduğu küçüklər idi. Düzdür, hələ böyüyürdülər, lakin artıq canavara
bənzəyən heybətli itlərə çevrilmişdilər. Onlar Napoleonu dovrəyə aldılar. Bir vaxtlar
digər itlərin mister Consun qarşısında quyruq buladıqları kimi köpəklərin də indi eyni
hərəkəti Napoleonun qarşısında etmələri heç kəsin diqqətindən yayınmadı.
Napoleon köpəklərin əhatəsində vaxtı ilə Mayorun öz nitqini soylədiyi döşəmədən azacıq
hündür olan səkiyə qalxdı. Bu gündən etibarən Məşvərət şurasının bazar günü iclaslarının
keçirilməyəcəyini elan etdi. Bildirdi ki, belə toplantılara ehtiyac yoxdur, bu, sadəcə boş
yerə vaxt itirməkdir. Gələcəkdə fermanın işləri ilə bağlı bütün məsələlər onun rəhbərliyi
altında donuzlardan ibarət xüsusi komissiya tərəfindən həll ediləcək. Komissiya əlahiddə
şəkildə toplanacaq və qəbul olunmuş qərarlar barəsində heyvanlara sonra məlumat
veriləcək. Fermanın bütün sakinləri əvvəllər olduğu kimi yenə də hər bazar günləri səhər
bayraq qaldırılması və "Ingiltərə heyvanları" mahnısının oxunması mərasimində iştirak
edəcək, ardınca da həftəlik tapşırıqlarını alacaqlar. Lakin bu zamn heç bir müzakirə
aparılmayacaq.
Snoubollun qovulmasının yaratdığı sarsıntıya baxmayaraq heyvanlar toplantıların ləğvi
xəbərini məyusluqla qarşıladılar. Əgər fikirlərini yaxşı əsaslandıra bilsəydilər, bəziləri
hətta etiraz etməyə də hazır idilər. Iş o yerə çatmışdı ki, Bokser də əməlli-başlı
həyəcanlanmışdı. O, qulaqlarını şəklədi, bir neçə dəfə yalını silkələdi, fikirlərini nizama
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salmağa çalışdı. Amma sonda deməyə lazımlı sözlər tapa bilmədi. Donuzlardan
bəzilərinin yaxşı danışmaq qabiliyyəti vardı. Birinci sırada oturmuş dörd gənc donuz
ciyiltili səslə etirazlarını bildirdilər. Onların dördü də eyni anda sıçrayıb ayağa qalxdılar
və xorla danışmağa başladılar. Lakin Napoleonu dövrəyə alıb oturmuş köpəklər onların
üstünə astadan mırıldayan kimi donuzlar səslərini kəsib yerlərində oturdular. Qoyunlar
təxminən on beş dəqiqə ərzində var səsləri ilə "Dörd ayaq yaxşıdır, iki ayaq pisdir", deyə mələdilər. Bununla da müzakirələr açmaq niyyətinin qarşısı alındı.
Sonra Çığırğan yeni qaydaları izah etmək üçün heyvanların yanına göndərildi.
-Yoldaşlar!-deyə o, çığırırdı.- Inanıram ki, hər bir heyvan yoldaş Napoleonun öz üzərinə
əlavə məsuliyyət götürməklə nə qədər böyük fədakarlıq etdiyini layiqincə
qiymətləndirməyi bacaracaq. Yoldaşlar, elə düşümnəyin ki, rəhbərlik etmək - kef
çəkməkdir. Əksinə, bu çox böyük və ağır məsuliyyətdir. Bütün heyvanların bərabərliyi
ideyasına yoldaş Napoleon kimi ürəkdən inanan başqa lider yoxdur. Əlbəttə, əgər
qərarları siz qəbul etsəydiniz o, özünü daha xoşbəxt sayardı. Lakin bəzən siz səhv addım
ata bilərsiniz. Bəs onda necə olardı, yoldaşlar? Təsəvvürünüzə gətirin ki, siz dəyirman
xəyalplovu ilə meydana atılan Snoubollun, indi cinayətkardan o qədər də fərqlənmədiyi
aşkara çıxan Snoubollun arxasınca getmək barəsində qərar qəbul etmisiniz...
-O, "Pəyə döyüşündə" cəsarətlə vuruşurdu!-deyə kimsə dilləndi.
-Cəsarət hələ hər şey demək deyil!- Çığırğan etiraz etdi.-Sədaqət və itaət-ən vacib olanlar
bunlardır. "Pəyə döyüşünə" gəldikdə isə inanıram ki, bir vaxt gələcək, Snoubollun bu
döyüşdəki rolunun həddindən artıq şişirdildiyi ortaya çıxacaq. Intizam, yoldaşlar, dəmir
intizam-bu gün ən vacib məsələ budur! Bir yanlış addım kifayətdir ki, düşmənlər yenidən
üstümüzə ayaq açsınlar. Inanıram ki, yoldaşlar, siz heç biriniz Consun geri qayıtmasını
istəmirsiniz!
Həmişəki kimi bu dəfə də Consla bağlı dəlil hamını susdurdu. Heyvanların heç biri onun
qayıtmasını istəmirdi. Əgər bazar günü müzakirələri Consun dönüşü ilə
nəticələnəcəkdisə, onda bu müzakirələr dərhal dayandırılmalı idi! Hər şeyi götür-qoy
etməyə vaxt tapmış Bokser hamının fikrini bildirərək dedi: "Əgər yoldaş Napoleon belə
deyirsə, deməli belə olmalıdır". Bundan sonra o, özünün "Mən daha çox işləyəcəyəm!"
şüarına "Napoleon həmişə haqlıdır!" şüarını da əlavə etdi.
Artıq havanın şaxı sınmışdı, yaz şumu başlanmışdı. Snoubollun dəyirman layihəsi
üzərində işlədiyi çardaq otağının qapısı o vaxtdan bağlı saxlanırdı. Heyvanlara layihənin
pozulduğu xəbəri çatdırılmışdı. Indi hər bazar günü səhər saat onda hamı ambara toplaşır,
həftə ərzində görüləcək işlərlə bağlı tapşırıqlar alırdı. Qoca Mayorun yalnız kəllə
sümükləri salamat qalan başı məzardan çıxarılmış, tüfəngin arxasında, bayraq dirəyinin
dibindəki kötüyün üstünə qoyulmuşdu. Bayrağa ehtiram bildirəndən sonra heyvanlar
anbara girməmişdən əvvəl növbə ilə qoca Mayorun kəllə sümüyü önündən keçməli və
ona təzim etməli idilər. Indi heyvanlar anbarda əvvəllər olduğu kimi hamısı bir yerdə
oturmurdular. Napoleon, Çığırğan və gözəl şerlər, mahnılar müəllifi kimi tanınan
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Minimus adlı istedadlı donuz anbarın yuxarı başında, nisbətən yüksək yerdə otururdular.
Doqquz köpək yarımdairə şəklində dayanaraq onları qabaq sıralardakı donuzlardan
ayırırdı. Qalan heyvanlar üzlərini Napoleonun əyləşdiyi hündür yerə tərəf çevirərək
anbardakı boş yerlərini tuturdular. Napoleon hərbi komanda verirmiş kimi kobud səslə öz
tapşırıqlarını oxuyur, axırda isə "Ingiltərə heyvanları" yalnız bir dəfə ifa olunduqdan
sonra hamı dağılışırdı.
Snoubollun qovulmasının üçüncü həftəsi, bir bazar səhəri heyvanlar dəyirmanın nəyin
bahasına olursa-olsun tikilməsi ilə əlaqədar Napoleonun sozlərini eşidib bərk
təəccübləndilər. Napoleon qərarını nəyə görə dəyişdiyini izah etmədi. Lakin bildirdi ki,
bu əlavə iş heyvanlardan son dərəcə böyük zəhmət tələb edir və hətta vəziyyətlə əlaqədar
gündəlik qida norması da azaldıla bilər. Layihə ən xırda detallarına qədər nəzərdən
keçirilmişdir. Son üç həftə ərzində donuzlardan ibarət xüsusi komissiya onun üzərində
işləmişdir. Dəyirmanın və digər yardımçı binaların tikintisinin təxminən iki il müddətində
başa çatdırılması nəzərdə tutulurdu.
Həmin axşam Çığırğan heyvanlarla fərdi söhbət zamanı Napoleonun heç zaman
dəyirman tikintisinin əleyhinə olmadığını izah edirdi. Əksinə, lap əvvəldən bu işin
təşəbbüskarının yoldaş Napoleon olduğunu deyirdi. Sən demə, Snouboll inkubator
otağının döşəməsinə çəkdiyi planı onun kağızları arasından oğurlayıbmış! Yəni,
dəyirman ideyasının ilk müəllifi Napoleon idi. "Bəs elə isə Napoleon niyə layihənin
əleyhinə belə kəskin çıxış etdi?"-deyə bəziləri soruşurdular. Söhbət belə şəkil alanda
Çığırğan gözlərini hiyləgərcəsinə qıydı."Bu yoldaş Napoleonun bicliyi idi,-dedi.- O,
özünü dəyirman tikintisinin əleyhdarı kimi GÖSTƏRƏRKƏN sadəcə manevr edir,
təhlükəli xarakterə və mənfi təsir gücünə malik Snoubolldan xilas olmaq istəyirdi. Artıq
Snouboll fermadan uzaqlaşdırılıb və layihə onun heç bir müdaxiləsi olmadan həyata
keçirilə bilər. Civciv bütün bunların taktika olduğunu dedi. Sonra bir neçə dəfə də
təkrarladı: "Bəli, taktika, yoldaşlar, taktika!": Bu sözləri deyərkən Civciv yerində oynayır
və gülə-gülə quyruğunu tərpədirdi. Heyvanlar bu sözün mənasını başa düşdüklərinə o
qədər də əmin deyildilər. Lakin Civciv elə inandırıcı danışırdı, onu müşaiyət edən üç
köpək isə elə hədələyici tərzdə mırıldanırdılar ki, onlar heç bir əlavə sorğu-sualsız
deyilənlərlə razılaşdılar.

VI F Ə S İ L

İl boyu heyvanlar qul kimi çalışdılar. Lakin onlar zəhmətlərindən həzz alırdılar. Özlərini
fəda etmələri, əziyyət şəkmələti ilə bağlı heç bir şikayət eşidilmirdi. Bilirdilər ki, nə iş
görürlərsə özləri və övladları üçün görürlər. Daha Insan adlanan bir dəstə tənbəl, oğru
məxluq üçün can qoymurlar.
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Yazda və payızda hər gün on saat işləyirdilər. Avqustda isə Napoleon bazar günləri
nahardan sonra da işləmək zərurəti yarandığını elan etdi. Doğrudur, bu məsələ tam
könüllülük əsasında idi. Lakin işə çıxmayan heyvanın yemək payı yarıbayarı azaldılırdı.
Nə qədər əlləşib vuruşsalar da, hələ görülməmiş bir xeyli iş qalmışdı. Biçin vaxtı ötən
ildəki qədər bol məhsul toplaya bilməmişdilər. Yayın əvvəlində köklü bitkilər əkilməsi
nəzərdə tutulan iki sahə isə şum vaxtında başa çatdırılmadığından ümumiyyətlə boş qaldı.
Qarşıdan gələn qışın ağır keçəcəyini indidən gorməmək mümkün deyildi.
Dəyirmanın tikintisində də gozlənilməz çətinliklər yaranmışdı. Fermanın yaxınlığında
yaxşı əhəngdaşı mədəni vardı, həyətindəki anbarların birindən isə xeyli qum və sement
dolu kisələr tapmışdılar. Bir sözlə, tikinti üçün zəruri olan bütüm materialları əl altında
toplanmışdı. Həllini dərhal tapa bilmədikləri çətinlik sal daşları lazımi ölçülərdə kəsibdoğramaq idi. Daşları qırmaq üçün ling və cəkiclə işləmək tələb olunurdu. Amma
heyvanların heç biri bunu bacarmırdı. Çünki heç bir heyvan dal ayaqları üstündə dik
dayana bilmirdi. Bir həftəlik hədər cəhdlərdən sonra kiminsə ağlına daşların
sındırılmasında qravitasiya qüvvəsindən istifadə etmək fikri gəldi. Karxanada bütöv
halda hörgüdə istifadəsi mümkün olmayan çoxlu iri, sal qaya parçaları vardı. Onlara
kəndir bağladılar, sonra inəklər, atlar, qoyunlar-bir sözlə, qolunda gücü olan bütün
heyvanlar hamısı birlikdə üzü yuxarı dartmağa başladılar. Xüsusilə çətin anlarda hətta
kənarda dayanıb göstəriş verən donuzlar da işə əl yetirirdilər. Daşları sürüyüb karxananın
kənarındakı hündür yerə gətirir, oradan üzüaşağı buraxırdılar. Dik yamacdan yuvarlanan
daşlar parçalanıb kiçik hissələrə bölünürdü. Bundan sonra onları tikinti yerinə daşımaq
elə bir çətinlik törətmirdi. Nisbətən iri daş parçalarını atlar arabada daşıyırdılar.
Qırıntıları aparmaq isə qoyunlara həvalə olunmuşdu. Hətta Müriellə Bencamin də köhnə
ikitəkərli faytona qoşulur və bacardıqları yardımı edirdilər. Yayın sonunda kifayət qədər
daş ehtiyatı yığıldı və donuzların ayıq-sayıq nəzarəti altında tikintiyə başlandı.
İş yavaş və çətin gedirdi. Bəzən nisbətən böyük bir daşı yuxarı qaldırmaq üçün bütün
günü qan-tər içərisində əlləşmək lazım gəlirdi. Sonda isə işin tərsliyindən daş gumbultu
ilə təzədən karxanaya düşüb qırılırdı. Gücü az qala bütün heyvanların toplam gücünə
bərabər olan Boksersiz heç bir işin öhdəsindən gəlmək mümkün deyildi. Bəzən iri daş
parçası üzüaşağı sürüşəndə və az qala heyvanları da dartıb özü ilə karxananın dibinə
sürüyəndə Bokser ipi var gücü ilə çəkib daşı saxlayırdı. Kəsik-kəsik nəfəs alan, dırnaqları
ilə daşlardan qığılcım qoparan, arxasında iri daş parçası tərdən islanıb parıldayan gövdəsi
ilə qarış-qarış təpəyə dırmanan Bokser hər kəsdə heyranlıq hissi doğururdu. Klover bəzən
ona özünü üzüb əldən salmamağı məsləhət görürdü. Lakin Bokser ona heç vaxt qulaq
asmırdı. "Mən daha çox işləyəcəyəm!" və "Napoleon həmişə haqlıdır!"-şüarlarını bütün
çətinliklərin açarı sayırdı. Artıq Bokser xoruzdan səhərlər onu yarım saat deyiıl, 45
dəqiqə tez yuxudan oyatmağı xahiş etmişdi. Özünə o qədər də çox görünməyən bu qənaət
olunmuş vaxt ərzində Bokser təkbaşına karxanada çalışır, sındırılmış daşları toplayır,
onları dəyirman tikilən təpəyə daşıyırdı.
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İş ağır olsa da həmin yay heyvanların yaşayışı o qədər də pis deyildi. Yemək Consun
vaxtındakından çox olmasa da, hər halda az da sayıla bilməzdi. Həm də indi onlar yalnız
özlərini yedirmək qayğısına qalırdılar. Daha beş nəfər Insan adlanan, əlini ağdan-qaraya
vurmayan tənbəl, bədxərc məxluqu saxlamaq haqqında düşünmürdülər. Bu elə güclü hiss
idi ki, heyvanları bir çox məhrumiyyətlərə sinə gərməyə məcbur edirdi. Məhz heyvan
kimi işləmək bəzi hallarda səmərəliliyi artırır və əməyi yüngülləşdirirdi. Məsələn, insan
heç zaman tarlaları heyvanlar qədər yaxşı gübrələyə bilməzdi. O biri tərəfdən, indi heç
bir heyvan oğurluq etmədiyindən otlaqları əkin yerlərindən ayıran çəpərlərin çəkilməsinə
və təmirinə ehtiyac qalmırdı. Amma bütün bunlara baxmayaraq yayda gözlənilməz
çətinliklər özünü göstərməyə başladı. Parafin yağı, mismar, məftil, it biskviti, nal almaq
lazım idi. Bu məhsulların heç biri fermada istehsal olunmurdu. Sonra toxum və süni
gübrələrə ciddi ehtiyac olduğu aşkara çıxdı. Digər tərəfdən, müxtəlif iş alətləri, nəhayət
dəyirman üçün avadanlıq da alınmalı idi. Bütün bunların hansı yolla əldə ediləcəyini heç
kəs təsəvvürünə də gətirə bilmirdi.
Bir bazar günü səhər heyvanlar həftəlik tapşırıq almağa toplaşanda Napoleon yeni siyasi
kursa keçməklə bağlı qərar qəbul etdiyini bildirdi. Artıq Heyvanıstan qonşu fermalarla
ticarət əməkdaşlığına başlayır. Təbii ki, məqsəd qazanc əldə etmək deyil. Sadəcə son
dərəcə zəruri olan mal və materialları almaq lazımdır. "Hər şey dəyirman tikintisinin
tələblərinə tabe tutulmalıdır!" - deyə vurğulayan Napoleon bir neçə ot tayasını və bu ilki
buğda məhsulunun bir hissəsini, habelə gələcəkdə pula ehtiyac yaranarsa, Uillinqton
bazarında yumurtaları satmaq fikrində olduğunu bildirdi. Napoleon istehsal etdikləri
məhsulun satılmasının toyuqların dəyirman tikintisinə töhfəsi kimi alqışladığını ayrıca
diqqətə çatdırdı.
Əvvəlcə heyvanlar pərtlik hissi keçirdilər. Heç vaxt insanlarla əlaqə saxlamamaq, heç
vaxt ticarətlə məşğul olmamaq, heç vaxt puldan istifadə etməmək-məgər Consun
fermadan qovulmasından sonra ilk təntənəli toplantıda bütün bu məsələlər barəsində
yekdilliklə qərar qəbul olunmamışdı? Heyvanlar hamısı həmin qətnamələri yaxşı
xatırlayırdılar.Ən azı onların yaddan çıxmadığını düşünürdülər. Napoleon Məşvərət
şurasının iclaslarını qadağan edən zaman etirazlarını bildirmək istəyən dörd donuz yenə
də çəkinə-çəkinə səslərini qaldırmaq istədilər. Lakin itlərin qəzəbli mırıltısı onları dərhal
sakitləşdirdi. Sonra həmişəki kimi qoyunlar "Dörd ayaq yaxşıdır, iki ayaq pis!"-deyə
xorla mələşdilər və ani pərtlik hissi aradan qalxdı. Napoleon ayağını qaldıraraq hamını
sakitliyə çağırdı, məsələ ilə bağlı artıq lazımi göstərişlər verdiyini bildirdi. Həm də
heyvanlardan heç birinin etimad doğurmayan Insan adlı məxluqla ünsiyyətinə əsla
ehtiyac olmayacaqdı. Bu ağır yükü Napoleon öz çiyinlərinə götürürdü. Uillinqtonda
yaşayan vəkil Uimper Heyvanıstanla qalan dünya arasında vasitəçilik etməyə razılıq
vermişdi. Bundan sonra o, hər həftənin birinci günü səhər lazımi təlimatlar almaq üçün
fermaya gələcəkdi. Napoleon nitqini həmişə olduğu kimi "Yaşasın Heyvanıstan!" şüarı
ilə bitirdi. "Ingiltərə heyvanları" himni ifa olunduqdan sonra hamı dağılışdı.
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Həmin gün Çığırğan fermanı dolaşıb heyvanları bir də sakitləşdirdi. O, hamını inandırırdı
ki, ticarətlə məşğul olmamaq və puldan istifadə etməmək barəsində qərar yoxdur,
ümumiyyətlə belə təklif verilməyib. Onun dediyinə görə bütün bunlar mənasız
uydurmalardan və Snoubollun dövriyyəyə buraxdığı yalanların əks-sədasından başqa bir
şey deyildi. Lakin bir neçə heyvan hələ də şübhə içində qaldıqlarından Çığırğan bic-bic
onlardan soruşurdu: "Bütün bunları sadəcə yuxuda görmədiyinizə əminsiniz, yoldaşlar?
Əlinizdə həmin qərarların yazılı mətni var? Onlar haradasa yazılıb?". Həqiqətən əldə heç
bir yazılı mətn olmadığından heyvanlar bütün bunları sadəcə yanlışlıq kimi qəbul etmək
firki ilə razılaşdılar.

Mister Uimper razılaşdırıldığı kimi hər bazar ertəsi səhər fermaya gəlirdi. O, iri
bakenbardlı, balaca boylu, sifətindən hiyləgərlik yağan bir adam idi. Xırda vəkilliklə
məşğul olurdu. Lakin Heyvanıstanın nə vaxtsa vasitəçiyə ehtiyac duyacağını və bu işdən
yaxşı qazanc götürmək mümkün olduğunu hamıdan əvvəl anlaya bilmişdi. Hər dəfə
vəkilin gəldiyini görən heyvanlar səbəbini anlamadıqları qorxu keçirir və ondan mümkün
qədər uzaq olmağa çalışırdılar. Amma istənilən halda Napoleonun dörd ayağı üstündə
dayanıb ikiayaqlı mister Uimperə əmrlər verməsi heyvanların qəlbini qürur hissi ilə
doldurur və onları yeni qaydalarla qismən də olsa barışmağa vadar edirdi. Indi onların
insan nəsli ilə münasibətləri əvvəlki vaxtlardakından xeyli fərqlənirdi. Heyvanıstanın
tərəqqiyə qovuşduğunu görən insanların qəzəb və nifrəti daha da artmışdı. Bir vaxtlar
bütün insanlar fermanın gec-tez iflasa uğrayacağının, dəyirman tikintisini isə
uğursuzluqla başa catacağının labüd olduğunu danışırdılar. Pivəxanada görüşərkən onlar
müxtəlif sxem və diaqramları bir-birlərinə göstərib dəyirmanın mütləq uçacağını iddia
edir, hətta uçmasa belə heç zaman işləməyəcəyini deyirdilər. Ancaq ürəklərində əsla
istəməsələr də, öz işlərini baçarıqla idarə edən heyvanlara get-gedə artan hörmətlərini də
gizlətmirdilər. Münasibətlərin dəyişməsinin əlamətlərindən biri də insanların fermanın
keçmiş "Malikanə" adından imtina etmələri və onu yeni adı ilə "Heyvanıstan"
adlandırmaları idi. Onlar artıq özü də fermanın nə vaxtsa geri qaytarılacağına ümidini
itirən və başını götürüb harasa gedən Consun iddialarını müdafiə etməkdən əl
çəkmişdilər. Hələlik mister Uimperin vasitəçiliyi istisna olunmaqla Heyvanıstanla qalan
dünya arasında elə bir əlaqə yox idi. Lakin Napoleonun ya Foksvuddan mister Pilkinqton,
ya da Pinçfilddən mister Frederiklə müəyyən iqtisadi razılaşmalar əldə etməsi barəsində
şaiyələr gəzib dolaşırdı. Lakin onların hər ikisi ilə eyni vaxtda heç bir danışıq aparılmırdı.
Bu hadisə donuzların gözlənilmədən ferma binasına köçüb orada yaşamağa başladıqları
vaxta təsadüf etmişdi. Heyvanlar yenə Üsyandan dərhal sonra evdə yaşamaq əleyhinə
qərar çıxarıldığını yada salmağa başladılar. Yenə də Çığırğan onları heç vaxt belə bir
qərarın qəbul edilmədiyinə inandırmalı oldu. O deyirdi ki, fermanın beyni olan donuzlara
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işləmək üçün sakit şərait lazımdır. Digər tərəfdən, Rəhbərin (son vaxtlar o, Napoleonun
adı gələndə yalnız bu kəlmədən instifadə edirdi) nüfuzu onun tövlədə deyil, evdə
yaşamasını tələb edir. Donuzların yalnız qonaq otağında dincəlmək və mətbəxdə yeyibiçməklə kifayətlənmədiklərini, həm də yorğan-döşəkdə yatdıqlarını eşidən bəzi
heyvanların bu xəbərdən qanları lap qaraldı. Bokser "Napoleon həmişə haqlıdır!" şüarı ilə
söz-söhbətə son qoymaq istədi. Lakin heyvanların yorğan-döşəkdən istifadəsi əleyhinə
qərarı yaxşı xatırladığını düşünən Klover anbarın arxa divarına yaxınlaşdı və Yeddi
Prinsipi höccələməyə başladı. Sonda ayrı-ayrı hərfləri oxumaqdan başqa heç bir çey
bacarmadığını görüb Mürieli köməyə çağırmalı oldu.
-Müriel, Dördüncü Prinsipi mənə oxu. Orada yorğan-döşəkdə yatmaq əleyhinə bir şey
deyilmir ki?
Müriel çətinliklə də olsa, mətni oxudu.
-Burada yazılıb ki, "Heyvanlar mələfə çəkilmiş yataqda yatmırlar".
Yaddaşından heç vaxt şikayətlənməyən Klover Dördüncü Prinsipdə mələfələr haqqında
bir şey deyildiyini xatırlaya bilmirdi. Lakin divarda belə yazılmışdısa, deməli belə olmalı
idi. Təsadüfən elə bu vaxt Çığırğan iki-üç köpəyin əhatəsində oradan keçirdi. O, dərhal
məsələyə aydınlıq gətirdi:
-Yoldaşlar, yəqin indi biz donuzların ferma bunasındakı yataq otaqlarında, çarpayılarda
yatdığımızı eşitmisiniz. Niyə də yatmayaq? Siz güman edirsiniz ki, yataqla bağlı hər
hansı bir qadağa vardı? Yataq nədir? Yatmaq üçün yer. Yəni, tövlənin yerliyinə döşənmiş
bir qucaq saman da yataqdır. Qadağa isə yatağa deyil, özünə hər yerdə rahatlıq axtaran
Insanın icad etdiyi mələfəyə qarşıdır. Biz yorğan-döşəklərin üzündən mələfələri götürüb
atmışıq və sadəcə odeyala bürünüb yatırıq. Insanların yataqları rahat imiş. Lakin bizimbütün əqli əməyi öz üzərinə götürmüş donuzların tələblərinə cavab verəcək dərəcədə
rahat deyildir. Yoldaşlar, əminəm ki, bizi istirahət hüququndan məhrum etmək haqqında
düşünmürsünüz. Gündəlik ağır işlərimizi yerinə yetirərkən tamam yorulub əldən
düşməyimizi istəmirsiniz. Nəhayət inanıram ki, heç biriniz Consu yenidən görmək
fikrində də deyilsiniz, elədirmi?
Heyvanlar dərhal belə fikirdə olmadıqlarını bildirdilər və yataqla bağlı söz-söhbətə də
son qoyuldu. Odur ki, bir neçə gün sonra donuzların səhərlər qalan heyvanlardan bir saat
gec yuxudan oyanacaqları elan olunanda heç bir şikayət eşidilmədi.
Payızda heyvanlar hamısı yornuq düşmüşdülər, lakin xoşbəxt idilər. Il ağır olmuşdu.
Otun və dənin bir hissəsi satılandan sonra qış üçün ərzaq ehtiyatları yetərli deyildi. Bütün
ümidlər dəyirmana bağlanmışdı. Burada isə işlərin ancaq yarısı görülmüşdü. Biçindən
sonra aydın, quru havalar xeyli çəkdi. Heyvanlar həmişəkindən daha çox işləyirdilər.
Bütün günü ağır daşlarla əlləşir və dəyirmanın divarlarının daha bir neçə fut qalxdığını
görüb sevinirdilər. Biçin vaxtı Bokser hətta gecələr də gəlir, ay işığında bir-iki saat
işləyirdi. Istirahət vaxtı heyvanlar yarımçıq dəyirmanın ətrafında dövrə vurur, dik yuxarı
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qalxan qalın divarlara heyranlıqla baxır və özlərinin belə bir bina tikmək bacarıqlarına
təəccüblənirdilər. Yalnız qoca Bencamin dəyirmanla bağlı heyranlığı bölüşmürdü. Eyni
zamanda eşşəklərin hamıdam çox yaşamaları haqqındakı məsxərəçi sözlərini çıxmaq şərti
ilə nə isə başqa bir söz dediyini eşidən də olmamışdı.
Nəhayət, soyuq cənub-qərb küləkləri ilə noyabr ayı gəldi. Tikinti dayandı, çünki yağış
beton qarışdırmağa imkan vermirdi. Bir gecə elə dəhşətli tufan qalxdı ki, ferma binası
bünövrəsi üzərində silkələnməyə başladı, anbarın damından bir neçə kirəmit qopub yerə
düşdü. Yuxudan ayılan toyuqlar qorxu içində vurnuxmağa və qaqqıldaşmağa başladılar.
Onlara elə gəlmişdi ki, yaxınlıqda tüfəng atılır. Səhər heyvanlar bayraq dirəyinin
sındığını, bağçadakı küknar ağacının isə turp kimi kokündən çıxıb böyrü üstə düşdüyünü
gördülər. Təpəyə tərəf baxanda heyvanların sinəsindən fəryad səsləri qopdu. Gözləri
önündə dəhşətli bir mənzərə açıldı-dəyirman uçulub-dağılmışdı.
Heyvanlar bir anda təpəyə tərəf götürüldülər. Son vaxtlar gəzməyə nadir hallarda çıxan
Napoleon hamıdan qabaqda qaçırdı. Bəli, onların mübarizələrinin bəhrəsi yerlə-yeksan
olmuşdu. Tikili bünövrəyə qədər dağılmışdı, daşlar qırılıb-parçalanmış, dörd bir yana
səpələnmişdi. Ilk anlar heç kim bir kəlmə danışmadan dayanıb kədərlə daş qalağına
baxırdılar. Napoleon da sükut içində var-gəl edir, arada bir əyilib torpağı iyləyirdi. Onun
nə haqdasa çox ciddi düşündüyünü göstərən çubuq kimi dik yuxarı qalxmış quyruğu
dayanmadan titrəyirdi. Qəflətən axtardığını tapmış kimi yerində dayandı:
-Yoldaşlar!-deyə astadan dilləndi.-Bilirsinizmi, bu kimin işidir? Gecə gəlib
dəyirmanımızı dağıdan düşmənin adını bilirsinizmi? Onun adı SNOUBOLL-dur!
Qəflətən Napoleonun səsi ildırım kimi şaqqıldadı. -Bəli, bu Snoubollun işidir! Onun
ürəyi bizə nifrətlə doludur. O, təxribat törədərək planlarımızı pozmaq, özünün biabırçı
şəkildə qovulmasının intiqamını almaq istəmişdir. Bu satqın gecənin qaranlığından
istifadə edib ərazimizə soxulmuş, bir illik zəhmətimizi puç etmişdir. Yoldaşlar, mən bu
saat, burada xain Snoubolla ölüm hökmü çıxarıram. Bu hökmü yerinə yetirib ədaləti
bərpa edən heyvanı "Ikinci dərəcəli qəhrəman heyvan" ordeni və yarım buşel alma
mükafatı gözləyir. Kim onu diri tutub gətirsə, bir buşel alma alacaq!
Bu işdə Snoubollun günahkar olduğunu eşidən heyvanlar sarsılmışdılar. Hər tərəfdən
narazılıq sədaları eşidilirdi. Hər kəs geri qayıdacağı təqdirdə Snoubollu necə tutmağı
fikirləşirdi. Az keçməmiş təpədə əzilmiş otun üstündəki donuz dırnaqlarının ləpiri diqqəti
cəlb etdi. Doğrudur, ləpirlər cəmisi bir neçə metrlik məsafədə idi və hasardakı deşiyə
çatıb yox olurdu. Napoleon onları diqqətlə iylədi və Snoubollun izi olduğunu dedi. Onun
fikrincıə, Snouboll çox güman ki, Foksvud ferması tərəfdən gəlmişdi.
-Bir an da ləngimək olmaz, yoldaşlar!-deyə Napoleon dırnaq izlərini diqqətlə gözdən
keçirəndən sonra dilləndi. -Işimiz çoxdur. Elə bu gündən dəyirmanın bərpasına
başlayırıq. Qara, yağışa baxmadan bütün qışı tikintini davam etdirməliyik. Bu şərəfsiz
xainə bizi belə asanlıqla niyyətimizdən daşındıra bilməyəcəyini göstərməliyik. Yaddan
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çıxarmayın, yoldaşlar, planlarımızda heç bir dəyişiklik ola bilməz! Onlar günbəgün
həyata keçiriləcək. Irəli, yoldaşlar! Yaşasın dəyirman! Yaşasın Heyvanıstan!!
VII F Ə S İ L

Qış çox sərt keçirdi. Yağış və qarın dalınca güclü küləklər əsdi, sonra isə düz fevrala
qədər şaxtalar davam etdi. Dəyirmanın bərpasına başlayan heyvanlar var qüvvələri ilə
işləyirdilər. Başa düşürdülər ki, kənardan onların işinə göz qoyanlar var, dəyirmanın
tikintisini vaxtında qurtarmasalar paxıl insanın əlinə sevinmək və toy-bayram eləmək
üçün əlavə bəhanə verəcəklər.
Insanlar isə Snoubollun bu işdə əli olduğuna inanmır, dəyirmanın uçmasını divarların
nazikliyi ilə izah edirdilər. Heyvanlar bunun həqiqət olmadığını yaxşı blilrdilər.

Lakin hər ehtimala qarşı bu dəfə divarları əvvəlki kimi on səkkiz düym deyil, üç fut
qalınlığında tikməyi qərara almışdılar. Bu isə o demək idi ki, daha çox daş yığmaq lazım
olacaq. Karxana uzun müddət ərimiş qar suyu ilə dolduğundan bir iş görmək mümkün
olmamışdı. Quru, şaxtalı havalar başlananda vəziyyət bir az düzəldi. Lakin iş çox ağır
gediridi, heyvanlar isə gələcəyə əvvəlki kimi ümidli deyildilər. Onlar daim aclıqdan,
soyuqdan əziyyət çəkirdilər. Ruhdan düşməyən yalnız Bokserlə Klover idi. Çığırğan
vətənə xidmətin sevinci və əməyin şərəfi haqqında gözəl nitqlər söyləyirdi. Amma
heyvanları ruhlandıran Bokserin gücü və "Mən daha çox işləyəcəyəm!" şüarı idi.
Yanvarda ərzaq çatışmazlığı hiss olundu. Heyvanların dən payı xeyli azaldıldı. Doğrudur,
kartofun normadan çox veriləcəyi elan olundu. Amma sonra məlum oldu ki, üstü yaxşı
basdırılmadığından kartofun çox hissəsini don vurub. Kartoflar yumşaq və dadsız idi,
aralarında tək-tükünü yemək olurdu. Heyvanların dilinə günlərlə saman və çuğundurdan
başqa bir şey dəymirdi. Onlar aclıqla üz-üzə qalmışdılar.
Bu faktı mütləq dünyadan gizlətmək lazım idi. Dəyirmanın dağılmasından ruhlanan
insanlar Heyvanıstan haqqında yeni yalanlar yayırdılar. Yenə də bütün heyvanların aclıq
və xəstəliklərdən qırılması, aralarında dəhşətli qarşıdurma yaranması, heyvanyeyənlik və
yeni doğulanların öldürülməsi hallarının artması haqqında şaiyələr dolaşırdı. Napoleon
Heyvanıstanda ərzaq qıtlığı ilə bağlı yaranmış vəziyyət haqqında əsl həqiqətin üzə
çıxacağı təqdirdə bunun necə ağır nəticələr verəcəyini yaxşı başa düşürdü. Ona görə də
əks-təəssürat yaratmaq üçün cənab Uimperin imkanlarından istifadə etmək qərarına
gəlmişdi. Heyvanlar fermaya hər həftə təkrarlanan səfərləri zamanı onunla çox nadir
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hallarda ünsiyyətdə olurdular. Indi isə əvvəlcədən seçilmiş bir neçə heyvana, ələlxüsus da
qoyunlara mister Uimperin eşidə biləcəyi şəkildə ərzaq bolluğu haqqında danışmaq
tapşırılmışdı. Bundan əlavə, Napoleon ambardakı boş çəlləkləri qumla doldurmağı,
üstünü isə fermada qalan taxıl və unla örtməyi tapşırmışdı. Münasib bir bəhanə ilə mister
Uimper anbara aparılmış, taxıl və un dolu çəlləklərə baxmasına imkan yaradılmışdı. O da
təbii ki, dərhal tora düşmüş, bütün dünyaya Heyvanıstanda heç bir ərzaq qıtlığının
olmaması haqqında məlumatlar yaymışdı.
Lakin bütün bunlara baxmayaraq yanvarın sonunda haradan olursa olsun toxumluq dən
tapmaq zərurəti yarandı. Həmin günlər Napoleon heyvanların arasına nadir hallarda
çıxırdı. Bütün vaxtını hər qapısında heybətli bir köpəyin dayandığı malikanə binasında
keçirirdi. Hər dəfə onu sıx əhatə edən və yaxınlaşmaq istəyən hər kəsin üstünə dişlərini
qıcayan altı köpəyin müşaiyəti ilə həyətə çıxması isə bütöv bir mərasimə çevrilirdi. Indi
Napoleon çox vaxt bazar günləri də görünmür, əmrlərini isə ayrı-ayrı donuzlar, ən çox da
Çığırğan vasitəsi ilə çatdırırdı.
Bir bazar günü Çığırğan yenicə anbara girib yerlərini rahatlayan toyuqlara bundan sonra
yumurtalarını təhvil verməyi tapşırdı. Napoleon hər həftə bazara dörd yüz yumurta
göndərmək barədə Uimper vasitəsilə ilə müqavilə bağlamışdı. Əldə olunan vəsait yayda
vəziyyət yaxşılaşana qədər fermanı taxıl və unla təchizinə yönəldiləcəkdi.
Toyuqlar bunu eşidəndə bərk çığır-bağır saldılar. Əvvəlcədən də onlara belə bir
fədakarlığın zəruriliyi izah olunmuşdu. Lakin inanmamışdılar. Onlar artıq qırt yatmağa
hazırlaşırdılar. Belə vaxtda yumurtalarının əllərindən alınması qatillik idi. Consun
qovulmasından sonra ilk dəfə idi ki, fermada üsyana bənzər bir hadisə yaranmışdı. Üç
cavan beçənin rəhbərlik etdiyi toyuqlar Napoleonun istəyinə qarşı çıxmağa cəhd
göstərdilər. Etiraz forması kimi toyuqların çardaqdakı çatıların üstündə yumurtlamaları
qərara alındı. Yuxarıdan düşən yumurtalar döşəməyə dəyib parçalanırdı. Napoleon tez və
amansız şəkildə önləyici tədbirlər gördü. O, toyuqların yem payının kəsilməsini əmr etdi,
onlara hətta bir buğda dənəsi verənlərin də dərhal edam olunacaqlarını bildirdi. Əmrin
icrasına nəzarət köpəklərə tapşırıldı. Toyuqlar beş gün müqavimət göstərdilər. Sonda
təslim olub hinlərinə, fallarının üstünə qayıtdılar. Bu müddətdə doqquz toyuq həlak oldu.
Onların cəsədləri bağda dəfn olundu və xaricə brüsüllöz xəstəliyindən olmələri haqqında
məlumat yayıldı. Mister Uimperin hadisədən yerli-dibli xəbəri olmadı. Artıq yumurtalar
səliqə ilə toplanır və həftədə bir dəfə baqqalın furqonlu arabası ilə fermadan aparılırdı.
Bütün bu vaxtda Snoubollu görən olmamışdı. Onun qonşu fermalardan birində-ya
Foksvudda, ya da Pinçfilddə gizləndiyi haqda şaiyələr dolaşırdı. O dövrdə Napoleon
əvvəlki illərlə müqayisədə qonşuluq münasibətlərini nisbətən yaxşılaşdıra bilmişdi. Bu da
on il əvvəl fermadakı cökə meşəliyi qırılan zaman səliqə ilə kəsilib bir tərəfə qalaqlanmış
əla ağac materialı sayəsində mümkün olmuşdu. Tələbat vardı və mister Uimper
Napoleona onları satmağı məsləhət görmüşdü. Həm mister Pilkinqton, həm də mister
Frederik bu materialı məmnuniyyətlə almaq istəyirdilər. Lakin Napoleon onların ikisi
arasında tərəddüd edir, hələlik bir qərara gələ bilmirdi. Maraqlıdır ki, Napoleon mister
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Frederikslə razılığa gəlmək istəyəndə Snoubollun Foksvudda gizləndiyi aşkara çıxırdı,
mister Pilkinqtona meyl edəndə isə Snoubollun Pinçfilddə peyda olması xəbəri yayılırdı.
Yazın erkən çağı qəflətən həyəcanlandırıcı bir fakt aşkarlandı: Snouboll gecələr dəfələrlə
gizli şəkildə fermaya gəlirmiş! Heyvanlar bundan elə narahat olmuşdular ki, daha
tövlələrində rahat yata bilmirdilər. Deyirdilər ki, Snouboll gecənin qaranlığında fermaya
gəlir, oğurluq və ziyançılıqla məşğul olurdu. O, taxıl oğurlayır, südlə dolu vedrələri
vurub aşırır, yumurtaları sındırır, əkinləri tapdalayır, meyvə ağaclarının qabığını
gəmirirdi. Indi Heyvanıstanda hansı iş düz getməsə bütün günahlar Snoubollun üstünə
atılırdı. Məsələn, pəncərə şüşəsi sındırılanda, yaxud su borusunun yolu tutulanda dərhal
kimsə bunun Snoubollun fermaya gecə səfərlərinin nəticəsi olduğunu əminliklə deyirdi.
Ambarın açarı itəndə bütün ferma tərəddüd etmədən Snoubollun onu oğurlayıb quyuya
atdığına inanmışdı. Maraqlıdır ki, açar un kisələrinin birinin altından tapılandan sonra da
heç kəs fikrini dəyişməmişdi. Inəklər yekdilliklə Snoubollun gecələr gizlicə tövləyə girib
onları sağdığını iddia edirdilər. Həmin qış Heyvanıstana böyük narahatlıq gətirən
siçovulların da Snoubolla əlbir hərəkət etdikləri söylənirdi.
Napoleon Snoubollun fəaliyyətinin ətraflı təhqiq olunması haqda sərəncam verdi. O,
köpəklərin müşaiyəti ilə həyətə çıxıb (heyvanlar arada müəyyən məsafə saxlamaqla
ardınca gəlirdilər) ferma tikililərinin hamısını diqqətlə nəzərdən keçirdi. Napoleon
addımbaşı dayanır və Snoubollun ləpirlərini tapmaq məqsədi ilə yeri iyləyirdi. Dediyinə
görə, iyin köməyi ilə iz sahibinin kimliyini öyrənmək qabiliyyətinə malik idi. Napoleon
həyətin hər küncündə, anbarda, inək damında, toyuq hinində, bostanda torpağı iyləyir və
az qala hər yerdə Snoubollun izini aşkara çıxarırdı. O, cəhəngini torpağa söykəyir, bir
neçə dəfə dərindən nəfəs alır və hər dəfə də dəhşətli səslə bağırırdı: "Yenə Snouboll! O,
burada olub. Mən onun iyini uzaqdan hiss edirəm". Hər dəfə "Snouboll" adı çəkiləndə
köpəklər dəhşətli səslə mırıldayır, dişlərini qıcadırdılar.
Heyvanlar səksəkə içərisində idilər. Onlara elə gəlirdi ki, Snouboll gözə görünmədən
fermada dolaşan, havanı zəhərləyən və hamını təhlükə qarşısında qoyan şər ruha çevrilib.
Bir axşam Çığırğan heyvanları bir yerə topladı və sifətindəki həyəcanlı ifadəni
gizlətmədən onlara ciddi yeniliklər çatdırmaq istədiyini bildirdi.
-Yoldaşlar!-deyə Çığırğan çiyinlərini əsəbiliklə dartıb qışqırdı.- Ən dəhşətli sirrin üstü
açılıb. Snouboll bu gün də bizə hücum edib fermanı əlimizdən almaq niyyətindən
daşınmayan pinçfildli Frederikə satılıb. Snouboll hücum başlananda ona bələdçilik
etməyi boyun olub. Bundan daha dəhşətli sirlərin də üstü açılıb. Indiyə qədər biz
düşünürdük ki, Snoubollun qiyamının əsas səbəbi onun özündən müştəbehliyi və
iddialarıdır. Lakin səhv etmişik, yoldaşlar! Bilirsinizmi əsl səbəb bədir? Hadisələrin lap
başlanğıcından Snoluboll Consun tərəfində dayanırmış! Bütün bu müddət ərzində o,
Consun gizli agenti imiş! Bütün bunlar Snoubollun qoyub getdiyi və bizim yalnız indi
üzə çıxardığımız sənədlərlə təsdiq olunub. Fikrimcə, bu çox ciddi məsələdir, yoldaşlar!
Məgər Pəyə döyüşündə məğlub və darmadağın olunmağımız üçün onun necə canfəşanlıq
etdiyini (şükür ki, qara niyyətinə çatmadı!) gözümüzlə görməmişdikmi?
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Heyvanlar yerlərində donub qaldılar. Bu Snoubollun dəyirmanı dağıtmasından da
dəhşətli yaramazlıq idi. Heyvanların eşitdikləri xəbəri həzm etmələri üçün bir neçə
dəqiqə vaxt lazım oldu. Qəribədir, hamısı Pəyə döyüşündə Snoubollun savaşa necə
rəhbərlik etdiyini, necə hücuma atıldığını, hətta Consun açdığı atəş nəticəsində belindən
yaralanandan sonra da geri çəkilmədiyini xatırlayır, yaxud xatırladıqlarını düşünürdülər.
Bütün bunlardan sonra Snoubollun necə Consun tərəfində olması ilk anda heyvanların
heç birinə çatmadı. Hətta çox nadir hallarda sual verən Bokser də təəccüblənmişdi. O,
qabaq ayaqlarını qatlayıb uzandı, gözlərini yumdu və böyük çətinliklə fikirlərini sahmana
salmağa çalışdı. Nəhayət dilləndi:
-Mən buna inanmıram. Snouboll Pəyə döyüşündə hamıdan cəsarətlə vuruşurdu.
Gözlərimlə görmüşəm. Bəyəm biz döyüşdən dərhal sonra ona "Birinci dərəcəli qəhrəman
heyvan" ordeni vermədikmi?
-Bu bizim səhvimiz idi, yoldaşlar! Indi isə dəqiq şəkildə bilirik və bütün bunlar aşkara
çıxardığımız məxfi sənədlərdə də öz əksini tapıb: əslində Snouboll o zaman bizi tələyə
salmaq məqsədi güdürmüş.
-Axı o yaralanmışdı! - Bokser sakitləşmək bilmirdi.- Hamımız yarasından necə qan
axdığını gözümüzlə görmüşdük.
-Bu əvəlcədən qurulmuş oyunun bir hissəsi idi!- deyə Çığırğan qışqırdı. -Consun gülləsi
onun belini yüngülcə cızmışdı. Əgər oxumağı bacarırsınızsa, özünün bu barədə nə
yazdığını sizə göstərə bilərəm. Plana görə hadisələrin ən gərgin anında Snouboll geri
çəkilmək əmri verməli və meydanı düşmənə buraxmalı idi. Snouboll niyyətini həyata
keçirməyə çox yaxın idi. Yoldaşlar, indi deyə bilərəm ki, əgər qəhrəman Rəhbərimiz
Napoleon olmasaydı, o, öz qara niyyətinə çata bilərdi! Consla adamları həyətə soxularkən
Snoubollun qəfildən geri qaçmasnı, heyvanları da arxasınca aparmasını xatırlamırsız?
Məgər yadınızda deyil ki, hamının vahimə içərisində olduğu, hər şeyin az qala itirildiyi
həmin dəqiqələrdə yoldaş Napoleon "Insanlığa olüm!" çığıraraq necə irəli atıldı və
dişlərini mister Consun baldırına necə keçirdi? Əlbəttə, hamınız bunu çox gözəl
xatırlayırsınız, yoldaşlar!- deyə Çığırşan sağa-sola göz ataraq sözünü bitirdi.
Çığırğan döyüş səhnəsini görüntünü təsvir edəndən sonra heyvanlara elə gəldi ki,
hadisələrin məhz belə olduğunu xatırlayırlar. Ən azı döyüşün gərgin anında Snoubollun
həqiqətən də qaçması yadlarına düşdü. Lakin Bokser hələ də inamsız görünürdü.
-Mən Snoubollun lap əvvəldən xəyanət yolunu tutduğuna inanmıram-deyə o sozünə
yekun vurdu.-Sonrakı hərəkətləri başqa məsələdir. Amma inanıram ki, Pəyə döyüşündə o
etibarlı yoldaş idi.
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-Rəhbərimiz yoldaş Napoleon,- deyə Çığırğan asta, lakin qətiyyətli səslə dilləndi, - qəti
şəkildə, bəli qəti şəkildə yoldaş... nədir, o Snoubollun lap başlanğıcdan Consun agenti
olduğunu bildirmişdir. Bəli, başlanğıcdan, hələ Üsyan fikri ortada olmamışdan!
-Bu başqa məsələ!- Bokser razılaşdı. - Əgər yoldaş Napoleon deyibsə, həqiqətdir!
-Bəli, yüzdə-yüz həqiqətdir, yoldaş! -Çığırğanın balaça, qaynaşan gözləri ilə Bokserə
çəp-çəp baxması heyvanların diqqətindən yayınmadı. O, dönüb getmək istədi, lakin
birdən dayandı və əsəbi şəkildə əlavə elədi:
-Mən fermanın bütün sakinlərinə xəbərdarlıq edirəm ki, gözlərini və qulaqlarını
bacardıqca geniş açsınlar. Çünki Snoubollun maskalanmış əlaltılarının bu dəqiqənin
özündə də aramızda gəzib-dolaşdıqlarını düşünmək üçün əlimdə kifayət qədər əsas var.
Dörd gün sonra Napoleon günorta bütün heyvanların həyətə toplanmalarını əmr etdi.
Hamı deyilən vaxtda gələndən sonra mükafatlarının ikisini də döşünə taxmış Napoleon
(bir müddət əvvəl o, özünü "Birinci dərəcəli qəhrəman heyvan" və "Ikinci dərəcəli
qəhrəman heyvan" ordenləri ilə təltif etmişdi) dəhşətli mırıltıları ilə bütün heyvanların
canına qorxu salan doqquz nəhəng köpəyinin əhatəsində malikanədən çıxdı. Qabaqcadan
nə isə qorxunc bir hadisənin baş verəcəyini hiss edən heyvanlar sakitcə yerlərində
dayanmışdılar.
Napoleon dayandı, hamını qəzəbli nəzərlərlə süzdü. Sonra hökmlü səslə xoruldadı.
Köpəklər göz qırpımında irəli atılıb dörd donuzun qulaqlarından yapışdılar. Qorxudan və
ağrıdan qışqıran donuzları sürüyüb Napoleonun ayaqları altına atdılar. Onların
qulaqlarından qan axırdı. Kopəklər bu qanı yaladılar və elə bir anda ağılları başlarından
çıxdı. Hamının təəccüb dolu baxışları altında üç köpək eyni amansızlıqla Bokserin üstünə
atıldı. Bokser bunu görüb üzərinə gələn köpəyə havadaca elə bir güclü təpik ilişdirdi ki,
o, zingildəyib yerə sərildi, aman istədi. Digər iki köpək quyruqlarını qısıb qaçdılar.
Bokser sualedici nəzərlərlə Napoleona baxdı. Deyəsən, ayağının altındakı köpəyin
axırına çıxmaq, yoxsa buraxmaqla onun fikrini bilmək istəyirdi. Napoleonun sifətinin
ifadəsi dəyişdi, sərt səslə Bokserə köpəklə işi olmamasını əmr etdi. Bokser ayağını
qaldırdı, köpək ağrıdan zingildəyə-zingildəyə bir tərəfə süründü.
Ortalığa sakitlik çökdü. Dörd donuz qorxudan əsə-əsə gözləyirdi. Üzlərinin hər
cizgisindən özlərini suçlu saydıqları oxunurdu. Napoleon onları cinayətlərini etiraf
etməyə çağırdı. Məşvərət şurasının toplantıları ləğv edilərkən bu donuzlar etirazlarını
bildirmişdilər. Onlar dərhal fermadan qovulduğu gündən Snoubolla əlaqə yaratdıqlarını,
dəyirmanın dağıdılmasında ona komək etdiklərini, Heyvanıstanın mister Fredriksin əlinə
keçməsi üçün gizli ittifaqa girdiklərini boyunlarına aldılar. Sonra Snoubollun uzun illər
boyu mister Consun məxfi agenti olması haqqında özünün məlumat verdiyini sözlərinə
əlavə etdilər. Onlar etiraflarını bitirən kimi köpəklər üstlərinə atılıb dördünün də boğazını
gəmirdilər. Napoleon qorxunc səslə heyvanların içərisində yenə də günahlarını etiraf
etmək istəyənlərin olub-olmaması ilə maraqlandı.
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Bir müddət əvvəl toyuqların yumurta ilə bağlı narazılıqlarına rəhbərlik etmiş üç beçə
qabağa çıxıb Snoubollu yuxuda gördüklərini və Napoleonun əmrlərinə tabe olmamaq
haqqında göstəriş aldıqlarını bildirdilər. Köpəklər onları da bir göz qırpımında parçaparça etdilər. Sonra bir qaz yanını basa-basa ortaya gəlib keçən il məhsul yığımı zamanı
altı buqda dənəsi gizlətdiyini və gecə xəlvətcə yediyini etiraf etdi. Qoyunlardan biri
Snoubollun təkidi ilə gölə işədiyini, ikisi isə Napoleonun ən sədaqətli pərəstişkarlarından
sayılan və astma xəstəliyindən əziyyət çəkən qoca qoçu uzun müddət tüstülənən tonqalın
ətrafında dövrə vurmağa məcbur etməklə ölüm həddinə çatdırdığını boynuna aldı.
Onların da aqibəti əvvəlki günahkarlarınkı kimi oldu- hamısı köpəklərin pəncəsində can
verdilər. Napoleonun ayaqları yanında cəsədlərdən təpə yaranana və Consun
qovulmasından sonra hamının yadından şıxmış kəsif qoxulu qan iyi havanı ağırlaşdırana
qədər günahların etiraf olunması və cəzalandırma mərasimi davam etdi.

Hər şey bitəndən sonra donuzlardan və köpəklərdən başqa hamı meydanı tərk etdilər.
Heyvanlar sarsılmış və alçaldılmışdılar. Bilmirdilər ki, nədən daha çox sarsılıblar: bəzi
heyvanların xəyanət yolu tutub Snoubolla əlaqə yaratmasından, yoxsa şahidi olduqları
amansız mühakimədən? Qədim vaxtlarda da belə dəhşət dolu qanlı səhnələr olmuşdu.
Buna baxmayaraq indiki hadisə heyvanlara daha ağır, sarsıdıcı təsir bağışlamışdı. Çünki
hər şey öz aralarında baş verirdi. Cons fermadan gedəndən bu günə qədər bir heyvan
başqa heyvana əl qaldırmamışdı. Hətta bir siçovul da öldürülməmişdi.
Heyvanlar yarımçıq dəyirmanın yanına-təpəliyə qalxdılar. Sanki bir-birlərinin nəfəsini
duymaq, istiliyini hiss etmək istəyirlərmiş kimi yan-yana uzandılar. Klover, Müriel,
Bencamin, inəklər, qoyunlar, bir dəstə qaz, toyuqlar-hamısı bir yerdə idi. Təkcə pişik
gözə dəymirdi. O, Napoleon heyvanlara meydana toplaşmaq əmri verməmişdən aradan
çıxmışdı. Bir müddət heç kəs danışmadı. Təkcə Bokser ayaq üstə dayanmışdı. O, var-gəl
edir, uzun və qara quyruğunu sağa-sola yellədir, arabir təəccüb dolu kişnərtilərlə sükutu
pozurdu.
-Heç nə anlamıram,-deyə Bokser sükutu pozdu.- Fermamızda belə hadisənin baş
verdiyinə inana bilmirəm. Gorünür, haradasa səhv etmişik. Fikrimcə, yeganə çıxış yolu
yenə çox işləməkdədir. Mən bundan sonra səhərlər yuxudan bir saat da tez oyanacağam.
O, arxaya çevrilib ağır addımlarla karxanaya tərəf getdi. Bayaqdan bəri gozaltı elədiyi iki
ağır daşı qaranlıq düşməmiş dəyirmana çatdırmaq üçün sürüməyə başladı.
Heyvanlar Kloverin başına toplaşmışdılar. Uzandıqları yerdən dord bir tərəfə gözəl
mənzərə açılırdı. Böyük yola qədər uzanan geniş otlaqlar, taxıl zəmiləri, pöhrəliklər,
nohur, sıx və yamyaşıl xəsillə örtülmüş faraş taxıl zəmiləri, fermanın qırmızı damı və
bacadan qalxan göyümsov tüstü - bir sözlə, bütün Heyvanıstan gözləri önündə idi. Aydın,
sakit yaz axşamıydı. Çəmənliklər və sarmaşıqlı hasarlar batmaqda olan günəşin qızılı
şəfəqləri ilə işıqlanmışdı. Heyvanlar xəfif bi kədər və heyrətlə anladılar ki, hər qarışı
özlərinin olan bu ferma əvvəllər onlara heç vaxt indiki kimi doğma və əziz görünməyib.
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Klover təpədən üzü aşağı baxanda gözləri yaşla dolmuşdu. Əgər fikirlərini sözə çevirə
bilsəydi, yəqin uzun illər bundan əvvəl insan nəslinin hakimiyyətini devirmək üçün
mübarizəyə başlayanda qarşılarına qoyduqları məqsədin belə olmadığını deyərdi.
Qoca Mayor onları ilk dəfə üsyana səsləyən gecə gələcəklə bağlı gözləri önündə qətiyyən
az əvvəl şahidi olduqları qorxu və qətl səhnələri canlanmamışdı. Klover özü bu gələcəyi
aclıqdan və döyülməkdən həmişəlik xilas olmuş bərabərhüquqlu heyvanların cəmiyyəti
kimi təsəvvür edirdi. Həmin cəmiyyətdə hər kəs bacarıq və qabiliyyətinə görə çalışmalı
idi. Mayor tarixi nitqini söyləyən gecə o özü analarını itirmiş ördək balalarını ayaqları
arasında saxlayıb qoruduğu kimi bütün güclülər zəiflərə yardım əli uzatmalı idilər. Bunun
əvəzində isə səbəbini anlamadığı halda elə bir şəraitə gəlib düşmüşdülər ki, heç kəs
fikirləşdiyini dilinə gətirə bilmirdi. Dişləri qana batmış köpəklər meydan sulayırdılar.
Ozləri sarsıdıcı cinayətlərini boyunlarına alan yoldaşlarının işgəncə içərisində
öldürülmələrinə tamaşa etməli olurdun. Klover heç vaxt üsyan etmək, müqavimət
göstərmək fikrində olmamışdı. Lakin bilirdi ki, baş verən hadisələrə baxmayaraq, yenə də
Consun zamanındakından daha yaxşı yaşayırlar. Odur ki, nə olursa olsun, insanların geri
qayıtmasına yol verilməməlidir. Bundan sonra nə olsa da o, sədaqətini qorumalı, çox
işləməli, verilən bütün tapşırıqları dəqiq yerinə yetirməli, Napoleonun liderliyini sözsüz
qəbul etməlidir. Ancaq hələ də həyat onun və başqa heyvanların arzuladıqları, uğrunda
çarpışdlqları həyat deyildi. Onlar dəyirmanı belə bir gün üçün tikmirdilər. Sinələrini
Consun gülləsinin qabağına belə bir həyat üçün sipər etməmişdilər. Fikirlərini ifadə
etməyə söz tapmayan Kloverin demək istədikləri bu idi.
Söz tapa bilmədiyindən o, içini dolduran hissləri soydaşlarına ayrı cür çatdırmaq qərarına
gəldi və uca səslə "Ingiltərə heyvanları" mahnısını oxumağa başladı. Ətrafdakı heyvanlar
da ona qoşuldular. Mahnını melodiyasına uyğun şəkildə, lakin asta və kədərli səslə
oxuyurdular. Əvvəllər heç vaxt belə oxumamışdılar.
Üçüncü dəfəni başa vururdular ki, Çığırğan iki köpəyin müşaiyəti ilə onlara yaxınlaşdı,
dırnağı ilə işarə edərək çox vacib xəbər çatdıracağını bildirdi. Sonra isə yoldaş
Napoleonun xüsusi sərəncamı ilə bu gündən etibarən "Ingiltərə heyvanları" mahnısının
ləğv olunduğunu elan etdi. Bundan sonra mahnının oxunması da yasaq edilirdi.
Heyvanlar heyrətlənmişdilər.
-Nəyə gorə?-deyə Müriel az qala qışqırdı.
-Daha belə şeylərə ehtiyac yoxdur, yoldaşlar- Çığırğan sərt səslə cavab verdi -"Ingiltərə
heyvanları" Üsyan dövrünün mahnısı idi. Üsyan çoxdan başa çatıb. Bu gün xainlərin
cəzalandırılması ilə son noqtəni qoyduq. Daxili və xarici düşmənlər məğlub edilib.
"Ingiltərə heyvanları"nda biz gələcəkdə qurmaq istədiyimiz gözəl cəmiyyətlə bağlı
arzularımızı ifadə etmişdik. Belə cəmiyyət artıq bərqərar olub. Deməli, bu mahnı da
köhnəlib və daha ona ehtiyac qalmayıb.
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Bərk qorxsalar da bəzi heyvanlar etirazlarını bildirmək istədilər. Lakin elə bu anda
qoyunlar həmişəki adətləri üzlə "Dord ayaq yaxşıdır, iki ayaq pisdir!"-deyə mələşməyə
başladılar. Mələşmə bir neçə dəqiqə çəkdi və bununla da mübahisələrə son qoyuldu.
O gündən "Ingiltərə heyvanları" mahnısını eşidən olmadı. Əvəzində şair Minimus yeni
himn yaratdı. Himn belə başlayırdı:
Heyvanıstan, Heyvanıstan, Heyvanıstan,
Heç vaxt sənə bata bilməz xain insan!!
Indi hər bazar günü bayraq qaldırılanda heyvanlar bu himni oxuyurdular. Lakin himnin
nə sözləri, nə də melodiyası onlara "Ingiltərə heyvanları"nı xatırladırdı.

VIII F Ə S İ L

Aradan bir neçə gün keçəndən və amansız mühakimələrin xofu bir az səngiyəndən sonra
heyvanlardan hansısa altıncı Prinsipi xatırladı, yaxud xatırladığını düşündü. Altıncı
Prinsipdə "Bir heyvan başqa heyvanı öldürə bilməz!"-deyilirdi. Heç kəs donuzların və
köpəklərin yanında bərkdən danışmağa cəsarət etməsə də, heyvanlar gözləri onündə
törədilən qətllərin bu Prinsiplə uzlaşmadığını başa düşürdülər. Klover Bencamindən
Altıncı Prinsipi oxumağı xahiş etdi. Bencamin həmişəki adəti üzrə belə işlərə
qarışmadığını deyib boyun qaçırdığından bu dəfə Mürielə üz tutmalı oldu. Müriel
bərkdən oxudu: "Bir heyvan başqa heyvanı SƏBƏBSIZ öldürə bilməz". Nədənsə, bu
"səbəbsiz" kəlməsi mətni əzbər bilənlərin hamısının yadından çıxmışdı. Ancaq indi hər
şeyi xatırladılar. Bildilər ki, Prinsip təhrif olunmayıb. Snoubolla ittifaq yaradan xainlərin
oldürülməsi üçün kifayət qədər səbəb vardı.
Il boyu heyvanlar köhnə vaxtdakından daha çox işləməli oldular. Divarları əvvəlkindən
ikiqat qalın olmaq şərti ilə dəyirmanı tikmək və vaxtında təhvil vermək, bununla bir
sırada fermadakı gündəlik işləri də yerinə yetirmək çox çətin idi. Bəzən heyvanlara elə
gəlirdi ki, iş günü Consun zamanındakından uzundur, yeməkləri isə pisdir. Lakin bazar
günləri səhərlər haça dırnaqları arasında bürmələnmiş uzun kağız tutan Çığırğan onlara
əvvəlki dövrlə müqayisədə bütün növlər üzrə məhsul istehsalının 200, 300, bəzən hətta
500 faiz artması haqqında rəqəmlərin əks olunduğu sənədləri oxuyurdu. Heyvanların bu
rəqəmlərə inanmamaq üçün elə bir əsasları yoxdu. Ələlxüsus ona görə ki, Üsyandan
əvvəlki dövrün həyat şəraiti hamının yaddaşından silinmişdi. Bununla belə bəzi günlərdə
heyvanlar tezliklə rəqəmlərin azalacağına, yemin isə çoxalacağına ümid edirdilər.
Indi bütün tapşırıqlar Çığırğanın, yaxud da digər donuzlardan birinin vasitəsi ilə verilirdi.
Napoleon heyvanlar arasında iki həftədə bir dəfədən çox gorünmürdü. Həyətə çıxanda isə
onu yalnız köpəklərdən ibarət məiyyəti deyil, həm də dəstənini qabağında gedən və hər
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dəfə Napoleon danışmamışdan qabaq var səsi ilə "Quqqulu-qu!"-deyə banlayan iri, qara
xoruz müşaiyət edirdi. Indi Napoleonun ferma binasında hamıdan ayrı iqamətgahının
olduğunu danışırdılar. Iki köpəyin ayıq-sayıq nəzarəti altında "Kroun Derbi" firmasının
qab-qacaq dəstində gətirilən yeməyini tək yeyirdi. Bu qablar əvvəllər Consun qonaq
otağındakı servantda saxlanırdı. Başqa bir yenilik isə yaylım atəşi ilə bağlı idi. Indi
ənənəvi ildönümləri ilə yanaşı Napoleonun ad günündə də atəşfəşanlıq olurdu.
Daha onu sadəcə "Napoleon" deyə çağırmırdılar. Rəsmi titulla müraciət etmək,
"Rəhbərimiz yoldaş Napoleon" demək tələb olunurdu. Donuzlar bu ada "Bütün dünya
heyvanlarının atası", "Insanlığın qənimi", "Qoyunların himayədarı", "Ordəklərin
müdafiəçisi" kimi titulların da əlavə olunmasını təklif edirdilər. Çığırğan dəyirmi
yanaqlarından göz yaşları süzülə-süzülə Napoleonun müdrikliyindən və ürəyinin
boyüklüyündən, bütün heyvanlara, ilk növbədə isə insanların əlində olan fermalarda
cəhalət içərisində, zəlil və kölə vəziyyətdə yaşayanlara bəslədiyi dərin məhəbbətdən
danışırdı. Hər bir uğur, taleyin hər bir töhfəsi üçün Napoleona təşəkkür etmək adət halını
almışdı. Məsələn, bir toyuq başqa toyuğa deyirdi: "Böyük Rəhbərimiz yoldaş
Napoleonun qayğısı sayəsində beş gündə altı yumurta yumurtlamışam". Yaxud göldən su
içməyə gələn bir inəyin başqa inəyə dediyi bu sözləri eşitmək olurdu: "Yoldaş
Napoleonun rəhbərliyi altında sularımız necə dadlı olub!". Heyvanların ümumi
minnətdarlıq hissi şair Minimusun "Yoldaş Napoleon" şerində dərin ifadəsini tapmışdı:

Məzlumların atası,
Xoşbəxtliyin memarı,
Çirkablar hökmdarı!
Qəlbim nəşəylə dolur
Sənin parlaq günəştək
Yolumuza nur saçan
Qürur və hökm dolu
Gözlərinə baxanda,
Yaşa, yoldaş Napoleon!

Ovladınçün həyatda
Hər şeyi təmin etdin
Oz dəmir iradənlə.
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Indi dolu qarnımız,
Altımıza sərməyə,
Quru samanımız var!
Sayəndə tövləmizdə
Rahatca uyuyuruq.
Yaşa, yoldaş Napoleon!

Istər balaca olaq,
Istərsə yaşa dolaq,
Hər zaman vəzifəmiz
Sənə sədaqət yolun
Tutmaq olacaq, inan!
Bu azad fermamızda
Gözün açan hər heyvan
Söyləyəcək ürəklə Yaşa, yoldaş Napoleon!

Napoleon şeiri bəyənmiş və iri hərflərlə Yeddi Prinsiplə üzbəüz anbarın qarşı divarına
həkk olunmasını əmr etmişdi. Mətnin yuxarı tərəfində Napoleounun profildən işlənmiş
portreti asılmışdı. Bu portreti ağ rənglə Çığırğan ozü çəkmişdi.
Bu arada Napoleon mister Uimperin vasitəsi ilə Frederik və Pilkinqtonla mürəkkəb
danışıqlar aparırdı. Ağac materialı hələ satılmamışdı. Onu Frederik almaq istəyirdi. Lakin
münasib qiymət təklif etmirdi. Həmin ərəfədə Frederikin öz adamıları ilə birlikdə
Heyvanıstan üzərinə hücum hazırladığı və tikintisinə paxıllıq etdiyi dəyirmanı uçurmaq
istədiyi haqda şaiyələr yeniləndi. Snoubollun Piçfild fermasında gizlənməsi aşkara çıxdı.
Yayın ortasında üç toyuğun öz xoşları ilə Napoleonun yanına gələrək Snoubollun onları
Heyvanıstan liderini oldürmək məqsədi ilə sui-qəsdə cəlb etməsini boyunlarına alması
heyvanları daha da həyəcanlandırdı. Sui-qəsdçi toyuqlar dərhal edam olundu.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
548

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

Napoleonun təhlükəsizliyi üçün ciddi tədbirlər görüldü. Gecələr onun yataq otağını hərəsi
bir küncdə dayanan dörd köpək qoruyurdu. Pinki adlı gənc donuz isə zəhərləmə
təhlükəsinin qarşısını almaq üçün əvvəldən bütün yeməklərdən dadmalı idi.
Təxminən bu dövrdə Napoleonun ağac materialını mister Pilkinqtona satmaq qərarına
gəldiyi məlum oldu. Bundan başqa o, Heyvanıstanla Foksvud arasında bir sıra
məhsulların mübadiləsi ilə bağlı mühüm saziş imzalamaq haqqında düşünürdü. Yalnız
Uimper vasitəsi ilə əlaqə saxlamalarına baxmayaraq Napoleonla Pilkinqton arasındakı
münasibətlər demək olar ki, dostluq səviyyəsinə yüksəlmişdi. Insan nəslindən olduğuna
görə heyvanlar Pilkinqtona inanmırdılar. Lakin onu həm qorxduqları, həm də nifrət
etdikləri Frederikdən daha üstün tuturdular. Yayın sonu yaxınlaşdığına və dəyirman
tikintisi yekunlaşdığına görə Heyvanıstana gözlənilən xəyanətkar hücum haqqındakı
şaiyələr də get-gedə artırdı. Danışırdılar ki, mister Frederik fermaya hücum məqsədi ilə
tüfənglə silahlanmış iyirmi adam tutub, yerli polislə hakimləri püşvətlə ələ alıb və əgər
Heyvanıstanla bağlı vəsiqələri ələ keçirsə sorğu-suala tutulmayacaq. Bu da azmış kimi
Pincfilddən Frederikin öz heyvanları ilə amansız rəftarı haqqında dalbadal dəhşətli
xəbərlər gəlirdi. Deyirdilər ki, o, qoca yabını ölənə qədər döyüb, inəkləri ac saxlayıb, itini
diri-diri sobada yandırıb. Axşamlar isə ayaqlarına ülgüc bağladığı xoruzları döyüşdürərək
onların biri-birlərini al qana qərq etmələrindən ləzzət alır. Həmcinslərinin başına açılan
oyunları eşidən heyvanların damarlarındakı qan intiqam eşqi ilə qaynayırdı. Bəzən qüvvə
toplayıb Pinçfildə hücuma keçmək, insanları qovub əsarətdəki heyvanları azad etmək
çağırışları eşidilirdi. Lakin hər dəfə Çığırğan onlara çiy hərəkətlərdən çəkinməyi və
bütünlüklə yoldaş Napoleonun strategiyasına arxalanmağı məsləhət görürdü.
Frederikə qarşı çevrilmiş əhvali-ruhiyyə isə güclənməkdə idi. Bir bazar günü səhər
qəflətən Napoleon anbarda peyda oldu, ağac materialının Frederikə satılması haqqında
heç vaxt danışıq aparmadığını elan etdi. Belə bir dəyyusla işbirliyinə girməyi öz şərəf və
ləyaqətinə sığışdırmadığını bildirdi. Hələ də Üsyan xəbərini yaymaq üçün xaricə
göndərilən göyərçinlərə Foksvuda uçmaq qadağan edildi. Eyni zamanda köhnə "Insanlığa
ölüm!" şüarının "Frederikə ölüm!"lə əvəz olunması qərara alındı. Yayın sonunda
Snoubollun daha bir xəyanətinin üstü açıldı. Fermaya gizli gecə səfərlərinin birində
toxumluq taxıla alaq otları toxumu qarışdırdığı aşkara çıxarıldı. Bu işdə Snoubolla
yardım etmiş erkək qaz Çığırğanın qarşısında günahlarını boynuna aldı və dərhal da
zəhərli xanımotu yeyərək intihar etdi. Heyvanlar onu da öyrəndilər ki, Snouboll heç
zaman "Birinci dərəcəli qəhrəman heyvan" ordeni ilə təltif edilməyib (lakin bir çoxları
buna inanmışdılar). Bu sadəcə "Pəyə döyüşündən" bir müddət sonra Snoubollun özünün
yaydığı uydurma idi. O, nəinki təltif edilib, əksinə, həlledici döyüşdəki qorxaqlığına görə
ittihamla üzləşib. Doğrudur, yenə də bəzi heyvanlar bu xəbəri eşidərkən bir az tutulan
kimi oldular. Lakin Çığırğan onları yaddaşlarının korlandığına tez inandıra bildi.
Payızda böyük, ağır zəhmət sayəsində biçin uğurla başa çatdırıldı və eyni vaxtda
dəyirmanın tikintisi də tamamlandı. Doğrudur, hələ avadanlıq quraşdırılmamışdı. Uimper
onların alınması üçün danışıqlar aparırdı. Amma tikinti qurtarmışdı. Bütün çətinliklərə,
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təcrübənin azlığına, alətlərin ibtidailiyinə, Snoubollun məkrli xəyanətlərinə baxmayaraq
dəyirman düz müəyyən olunan gündə istifadəyə verilmişdi. Yorğun, lakin qürurlu
heyvanlar öz şah əsərlərinin ətrafında yorulmadan dövrə vururdular. Indiki tikili onların
gözünə birincisindən də gözəl görünürdü. Üstəlik divarlar əvvəlkindən iki dəfə qalın idi.
Onlara partlayıcı maddədən başqa heç nəyin gücü çatmazdı. Heyvanlar burada necə can
qoyduqlarını, hansı çətinlikləri dəf etdiklərini düşünür, tezliklə dəyirmanın pərlərinin
fırlanacağını, naqillərlə elektrik cərəyanı axacağını və bütün bunların sayəsində həyatın
tamam dəyişəcəyini göz önünə gətirir, yorğunluqlarını unudaraq zəfər sədaları ilə
dəyirmanın dörd bir tərəfinə dolanırdılar. Köpəklərin və xoruzun müşaiyəti ilə Napoleon
da işlə tanış olmağa gəldi. O, böyük nailiyyət münasibəti ilə heyvanları təbrik etdi və
tikilinin "Napoleon adına dəyirman" adlandırılacağını bildirdi.
Iki gündən sonra hamı anbardakı xüsusi iclasa dəvət olundu. Napoleon ağac materialının
Frederikə satıldığını elan edəndə heyvanların çoxu heyrətdən özlərini itirdilər. Sabah
Frederikin arabalarının gəlib yükü aparacağı bildirildi. Bütün bunlar Napoleonun üzdə
Pilkinqtonla dostluq münasibətləri saxladığı müddət ərzində arxada Frederiklə gizli
razılaşma əldə etdiyini göstərirdi.
Foksvudla bütün əlaqələr kəsildi. Pilkinqtona təhqiramiz məktub göndərildi.
Göyərçinlərə bundan sönra Pinçfild üzərindən uçmamaq və "Frederikə ölüm!" şüarını
"Pilkinqtona olüm!" şüarı ilə əvəz etmək tapşırıldı. Eyni zamanda Napoleon heyvanları
inandırdı ki, guya Frederikin təhriki ilə Heyvanıstan üzərinə yürüş haqqındakı şaiyələr
tamamilə əsassızdır, onun öz fermasındakı heyvanları incitməsi ilə bağlı əhvalatlar isə
həddindən artıq şişirdilmişdir. Bu şaiyələri Snoubolla əlaltılarının yaydıqları daha
ağlabatandır. Digər tərəfdən, Snoubollun nəinki Pinçfilddə gizlənməsi, ümumiyyətlə,
ayağının yerli-dibli bu torpağa dəyməməsi faktı öz təsdiqini tapmışdır. Deyildiyinə görə
o, böyük cah-cəlal içərisində Foksvudda yaşayır. Və həqiqətən də bütün bu müddət
ərzində Pilkinqtondan böyük maddi yardım almışdır.
Napoleonun bicliyi donuzları vəcdə gətirmişdi. O, üzdə özünü Pilkinqtonun dostu kimi
göstərərək Frederiki materialın hər kub metrinin qiymətini on iki funta qaldırmağa
məcbur etmişdi. Lakin Çığırğanın da dediyi kimi, Napoleonun hüdudsuz müdrikliyi onun
heç kimə, hətta Frederikə də inanmamasında idi. Frederik material almaq üçün "çek"
adlanan hansısa bir kağız parçası ödəmək istəyirmiş. Guya sonra bu kağızda yazılan
məbləğə bankdan pul götürmək mümkündür. Lakin Napoleonun başını belə şeylərlə
aldatmaq olmaz! O, Frederikdən pulu beşfuntluq əskinaslarla nəqd ödəməyi tələb edib.
Həm də pul ağac materialı aparılmamışdan əvvəl ödənməlidir. Frederik artıq bu tələbi
yerinə yetirib. Onun verdiyi pul dəyirmana avadanlıq almaq üçün kifayət edir.
Bu arada satlıq mal fermadan ildırım sürəti ilə yoxa çıxdı. Materiallar daşınıb qurtaran
gün Frederikdən alınan əskinaslara tamaşa etmək məqsədi ilə anbarda heyvanların yeni
ümumi toplantısı çağırıldı. Iki ordenini də yaxasına taxan Napoleon sifətində özündən
razı bir təbəssümlə anbarın baş tərəfindəki hündür yerdə, saman doldurulmuş döşəyin
üstündə oturmuşdu. Onun qarşısında fermanın mətbəxindən götürülmüş çini boşqabda
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səliqə ilə çinlənmiş əskinaslar vardı. Heyvanlar sıra ilə boşqabın qabağından keçir və
gözlərini zilləyib pullara baxırdılar. Bokser özünü saxlaya bilməyib burnunu boşqaba
uzatdı. Onun nəfəsindən əskinaslar xışıltı ilə tərpəndilər.
Üç gün sonra dəhşətli səs-küy qopdu. Rəngi ağarmış Uimper velosipeddə sürətlə həyətə
daxil olub başı alovlu ferma binasına girdi. Bir an keçməmiş Napoleonun
iqamətgahından bağırtı eşidildi. Hadisə haqqında xəbər fermanın altını üstünə çevirdi.
Sən demə əskinaslar saxta imiş. Belə çıxırdı ki, Frederik materiala müftə yiyələnib!
Napoleon dərhal heyvanları topladı və qorxunc səsi ilə Frederikə ölüm hökmü çıxardığını
elan etdi. Ələ keçən kimi bu yaramazın diri-diri qazanda qaynadılacağını bildirdi. Belə
xəyanətdən sonra ən pis hadisələrin də mümkün olması barəsində xəbərdarlıq etdi.
Frederiklə adamları çoxdan gözlənilən hücumlarını hər an həyata keçirə bilərdilər. Dərhal
fermanın giriş-çıxışlarında qarovullar yerləşdirildi. Dörd göyərçin xüsusi vasitəçilik
missiyası xahişi ilə Foksvuda göndərildi. Məktubda tezliklə Pilkinqtonla xoş
münasibətlərinin bərpa ediləcəyinə ümid ifadə olunurdu.
Hücum ertəsi gün başlandı. Novbətçi Frederiklə adamlarının artıq beş laylı darvazanın
qarşısında olması xəbərini gətirəndə səhər yeməyi yeyilirdi. Heyvanlar cəsatərlə
düşmənin qarşısına çıxdılar. Lakin bu dəfə "Pəyə döyüşündə"ki kimi asan qələbə
qazanmaq mümkün olmadı. Onları təxminən yarısı tüfənglə silahlanmış on beş insan
qarşıladı və dərhal da təxminən əlli yardlıq məsafədən atəş açmağa başladılar. Heyvanlar
dəhşətli patıltı səslərinə və güllə vıyıltılarına tab gətirə bilmirdilər, ona gorə də
Napoleonla Bokserin ruhlandırıcı çağırışlarına baxmayaraq tezliklə geri çəkilməyə
başladılar. Çoxu artıq yaralanmışdı. Nəhayət qaçıb ferma binasında özlərinə sığınacaq
tapdılar və qorxu içərisində gözlərini divardakı dəlmə-deşiklərə yapışdırdılar. Dəyirman
da daxil olmaqla bütün otlaq yerləri düşmənin əlinə keçmişdi. Bu dəqiqələrdə hətta
Napoleon da özünü itirmişdi. O, səssizcə bir küncdən o biri küncə addımlayır, yuxarı
dikəlmiş irtməyi əsəbiliklə titrəyirdi. Kədər dolu baxışlar Foksvuda zillənmişdi. Əgər
Pilkinqtonla adamları köməyə gəlsəydilər bu günkü günü qələbə ilə başa vurmaq olardı.
Elə bu vaxt dünən Pilkinqtonun fermasına göndərilən dörd göyərçin geri qayıtdı.
Onlardan biri dimdiyində Pilkinqtondan məktub gətirmişdi. Kağız parçasında
etinasızcasına "Sizə bu da azdır!" sözləri qaralanmışdı.
Frederiklə adamları isə artıq dəyirmana çatmışdılar. Heyvanlar qorxu içərisində onlara
baxırdılar. Ətrafa ümidsiz pıçıltılar yayılırdı. Adamlardan ikisi ling və çəkic gətirib
bünövrə tərəfdən dəyirmanın divarını uçurmağa başladılar.
-Faydası yoxdur!-deyə Napoleon qışqırdı. -Biz elə divar tikməmişik ki, onu linglə
uçurmaq olsun. Bir həftəyə də uçura bilməzlər. Cəsarətli olun, yoldaşlar!
Bencamin divarın yanındakı adamları diqqətlə müşahidə edirdi. Bu iki nəfər ling və
çəkiclə dəyirmanın bünövrəsində oyuq açırdılar. Bencamin ümidsizlə başını yellədi.
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-Mən elə belə də düşünürdüm!-dedi. -Görürsünüz nə edirlər? Indi oyuğa partlayıcı maddə
qoyacaqlar.
Heyvanlar vahimə içərisində gözləyirdilər. Sığınacaqdan çıxmaq qorxulu idi. Bir neçə
dəqiqədən sonra müxtəlif istiqamətlərə qaçan insanlar göründü. Ardınca qulaqbatırıcı
gurultu səsi eşidildi. Göyərçinlər havaya milləndilər. Napoleondan başqa bütün heyvanlar
üzüqoylu döşəməyə sərələnib üzlərini gizlətdilər. Onlar başlarını qaldıranda az öncə
dəyirmanın olduğu yerdə böyük qara tüstü topası vardı. Tədricən külək tüstü dumanını
qovub dağıtdı. Dəyirman yox olmuşdu!
Bu mənzərə heyvanların cəsarətini özlərinə qaytardı. Insanların bu yaramazlığı və
rəzilliyi bir an əvvəl hiss etdikləri qorxu və ümidsizlik hissinin öz yerini amansız qəzəbə
verməsinə səbəb oldu. Hər tərəfdən dəhşətli intiqam çağırışları eşidildi. Heyvanlar heç bir
əmr gözləmədən irəli atıldılar, düşmənin üstünə yürüdülər. Həmin anlarda onlar mismar
kimi bədənlərinə batan güllələrin ağrısını da hiss etmirdilər. Amansız, dəhşətli döyüş
başlanmışdı. Insanlar aramsız atəş açırdılar. Heyvanların lap yaxına gəldiyini görəndə isə
dəyənəklərini və ağır təpiklərini işə salırdılar. Bir inək, üç qaz və iki qoyun öldürüldü.
Demək olar ki, hamı yaralanmışdı. Hətta döyüş əməliyyatına arxadan rəhbərlik edən
Napoleon da düşmən gülləsindən irtməyinin ucunu itirməli olmuşdu. Amma insanlar da
canlarını asan qurtarmamışdılar. Onlardan üçünün başı Bokserin təpiyi ilə əzilmişdi,
birinin qarnı inək buynuzu ilə deşilmişdi, bəzilərnin şalvarı isə Cessi və Blyübelin dişləri
ilə parça-parça edilmişdi. Napoleonun şəxsi mühafizə dəstəsindən olan doqquz köpək
onun tapşıırığı əsasında hasarların dibi ilə irəliləyib qəflətən düşmənin arxasında peyda
olanda və qəzəbli hürüşlərlə üstlərinə atılanda insanlar lap vahiməyə düşdülər. Onlar
mühasirəyə alınmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qaldıqlarını anladılar. Frederikin "Nə qədər gec
deyil, qaçın, canınızı qurtarın!"-bağırtısı insanları hərəkətə gətirdi. Canının hayına qalan
qorxaq düşmən doyüş meydanından qaçdı. Heyvanlar onları tarlanın qurtaracağına qədər
qovdular və özlərini vaxtında hasarın o biri tərəfinə ata bilməyənlərə sonuncu zərbələri
endirdilər.
Heyvanlar qalib gəlmişdilər. Ancaq heydən düşmüşdülər, al qan içində idilər. Onlar asta
addımlarla fermaya döndülər. Həlak olmuş dostlarının ot üzərindəki cəsədlərini görəndə
göz yaşlarını saxlaya bilmədilər. Sonra kədərli sükut içərisində bir neçə saat əvvəl
dəyirmanın ucaldığı yerdə toplaşdılar. Bəli, dəyirman yox idi, zəhmətlərinin son bəhrəsi
də puç olub getmişdi. Hətta bünövrənin də bir hissəsi dağıdılmışdı. Daha keçən dəfəki
kimi dəyirmanın bərpasında hazır daşlardan istifadə edə bilməyəcəkdilər. Daşlar yoxa
çıxmışdı. Dəhşətli partlayış onları parça-parça etmiş və yüz yardlıq məsafəyə
səpələmişdi. Elə bil dəyirman heç yerli-dibli olmamışdı.
Heyvanlar fermaya qayıdanda nədənsə döyüş zamanı gözə dəyməyən Çığırğan
qabaqlarına çıxdı. O, quyruğunu nəşə ilə oynadırdı, sifəti sevincdən parıldayırdı.
Heyvanlar ferma binasının yanında təntənəli yaylım atəşlərinin açıldığını eşitdilər.
-Bu nə atəşfəşanlıqdır? -deyə Bokser soruşdu.
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-Qələbəmizi bayram edirik! - Çığırğan cavab verdi.
-Hansı qələbəmizi?-deyə Bokser soruşdu. Onun yalı qan içində idi. Nalının birini
itirmişdi, dırnağı parçalanmışdı. Sağrısında bir neçə qəlpə qalmışdı.
-Necə hansı qələbəmizi, yoldaş? Məgər düşməni öz ərazilərimizdən- Heyvanıstanın
müqəddəs torpaqlarından qovub çıxarmamışıqmı?
-Amma insanlar dəyirmanı dağıdıblar. Biz onu iki ilə tikmişdik!
-Nə olsun? Biz yenisini tikəcəyik. Istəsək, lap on dənə yeni dəyirman tikərik. Yoldaş, siz
qələbəmizin böyüklüyünü qiymətləndirə bilmirsiniz. Düşmən üzərində dayandığımız
bütün bu əraziləri tutmuşdu. Indi isə yoldaş Napoleonun müdrik rəhbərliyi sayəsində biz
hər yeri son qarışına qədər geri qaytarmışıq.
-Biz yalnız öz ərazilərimizi azad etmişik, - deyə Bokser dilləndi.
-Hər halda qalib gəlmişik!
Heyvanlar həyətə keçdilər. Bədənindəki qəlpələr Bokseri bərk incidirdi. O, dəyirmanın
bünövrədən başlayaraq yenidən bərpası ilə bağlı qarşıda çox çətin işlər dayandığını yaxşı
başa düşürdü. Fikrində haradan, necə başlayacağını götür-qoy edirdi. Və həyatında ilk
dəfə fikirləşirdi ki, artıq on bir yaşı var, qüvvətli əzələləri bir zamanlar olduğu kimi
möhkəm və davamlı deyil.
Lakin heyvanlar havada yellənən yaşıl bayrağı görəndə, tüfəngdən açılan yeddi yaylım
salam atəşini eşidəndə və Napoleonun təbrik nitqini dinləyəndə hər şeyə rəğmən böyük
qələbə qazandıqlarına inandılar. Döyüşdə həlak olmuş heyvanların təntənəli dəfn
mərasimi keçirildi. Bokserlə Klover lafeti əvəz edən arabaya qoşulmuşdular. Napoleon
özü şəxsən mərasimin önündə gedirdi. Qələbəni bayram etməyə iki gün ayrılmışdı.
Nitqlər söylənir, mahnılar oxunur, tüfəngdən aramsız atəş açılırdı. Xüsusi şirinlik kimi
hər heyvana bir alma, hər quşa iki unsiya dən, hər itə üç biskvit verildi. Döyüşün
"Dəyirman müharibəsi" adlanacağı elan olundu. Napoleon özünün imzaladığı əmr
əsasında yeni "Yaşıl bayraq" ordeni ilə təltif edildi. Qələbə sevinci içərisində saxta
əskinaslarla bağlı xoşagəlməz əhvalat çox tezliklə unuduldu.
Bundan bir neçə gün sonra isə donuzlar fermanın anbarında saxlanan viskini tapdılar.
Bura təzə köçəndə viski nədənsə gözlərinə sataşmamışdı. Həmin gecə ferma binasından
aramsız mahnı sədaları eşidilirdi. Ən təəccüblüsü ara-sıra "Ingiltərə heyvanları"
mahnısının da səslənməsi idi. Təxminən axşam saat onun yarısında isə başına mister
Consun silindrini qoymuş Napoleon arxa qapıdan çıxdı, həyətdə çaparaq dövrə vurub
təzədən içəri girdi. Ertəsi gün fermaya dərin sükut çökmüşdü. Donuzlardan heç biri gözə
dəymirdi. Nəhayət, saat doqquzda Çığırğan göründü. O, yavaş-yavaş yeriyirdi. Əhvalı pis
idi. Gözləri şişmişdi, həmişə dik duran quyruğu yana sallanmışdı. Bütün görkəmindən
xəstə olduğu sezilirdi. Çığırğan hamını çağırıb onlara kədərli xəbər çatdırmalı olduğunu
elan etdi: Yoldaş Napoleon olür!
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Fermanı ağlaşma səsi bürüdü. Binanın qapıları önünə saman tökdülər. Heyvanlar
dırnaqlarının ucunda gəzir, göz yaşı içərisində bir-birlərindən Rəhbər ölərsə sonrakı
aqibətlərinin necə olacağını soruşurdular. Şaiyə dolaşırdı ki, Snouboll Napoleonun
yeməyinə zəhər qatmağa müvəffəq olub. Saat on birdə Çığırğan yeni məlumatla
heyvanların qarşısına çıxdı. Bu dünyanı tərk edərkən yoldaş Napoleon alkoqollu içki
içənlərin ölüm cəzasına məhkum olunmaları ilə bağlı son iradəsini bildirmişdi.
Lakin axşama yaxın Napoleonun vəziyyəti bir qədər düzəldi. Ertəsi gün səhər isə
Çığırğan yoldaş Napoleonun səhhətinin getdikcə yaxşılaşması barəsində məlumat verdi.
Elə həmin axşam Napoleon artıq vəzifəsinin başında idi. Bir gün sonra isəxəbər yayıldı
ki, o, Uimperi pivə istehsalı barəsində ədəbiyyat gətirmək məqsədi ilə Uillinqtona ezam
etmişdir. Bir həftə sonra Napoleon bağın arxasında vaxtı ilə təqaüd yaşına çatmış
heyvanlara otlaq yeri kimi ayrılan çəmənliyin şumlanmasını əmr etdi. Heyvanlar otun
daha sıx bitməsi üçün çəmənliyə yenidən toxum səpiləcəyini danışırdılar. Lakin tezliklə
Napoleonun ora arpa əkilməsi ilə bağlı göstəriş verdiyi məlum oldu.
Təxminən elə eyni vaxtda izahı çox çətin başa düşülən qəribə hadisə baş verdi. Gecə saat
on iki radələrində həyətdə bərk gurultu səsi eşidildi. Heyvanlar dərhal tövlələrindən
bayıra çıxdılar. Aylı gecə idi. Anbarın arxa divarının dibində, Yeddi Prinsipin yazıldığı
yerdə ortadan parçalanmış nərdivan görünürdü. Nərdivanın yanında isə hələ də özünə
gələ bilməyən Çığırğan eşələnirdi. Bir az aralıda fanar, fırça və ağzı üstə aşmış ağ rənglə
dolu vedrə vardı. Köpəklər dərhal Çığırğanı əhatəyə alıb ferma binasına apardılar. Mənalı
tərzdə başını bulayan, bütün görkəmi ilə hər şeyi başa düşdüyünü, lakin danışmaq
istəmədiyini nümayiş etdirən Bencamindən başqa heyvanlardan heç biri burada nə baş
verdiyini təsəvvürünə də gətirmirdi.
Lakin bir neçə gün sonra Yeddi Prinsipi elə-belə, özü üçün oxuyan Müriel burada
heyvanların düzgün xatırlamadıqları başqa bir prinsipin də olduğunu aşkara çıxarmışdı.
Onlar indiyə qədər Beşinci Prinsipdə "Heyvanlar spirtli içkilər içmirlər" yazıldığını
düşünürdülər. Əslində buradakı iki sözü diqqətdən qaçırmışdılar. Prinsip belə idi:
"Heyvanlar QƏDƏRINDƏN ARTIQ spirtli içkilər içmirlər".

IX F Ə S İ L

Bokserin parçalanmış dırnağının sağalması uzun çəkdi. Qələbənin bayram edilməsi başa
çatan kimi heyvanlar dəyirmanın bərpasına başladılar. Bokser isə əlavə bir gün də
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itirməyə razı olmadı. Yarasının onu incitdiyini kimsənin bilməməsi Bokser üçün bir şərəf
məsələsinə çevrilmişdi. Lakin axşam Kloverə yaralanmış dırnağının bərk ağrıdığını
demişdi. Klover onun ayağına ağzında gövşəyib əzdiyi otlardan məlhəm qoymuşdu. Həm
özü, həm də Bencamin xahiş etmişdilər ki, özünü çox üzüb əldən salmasın. Klover
"Atların ciyəri əbədilik deyil!" -sözləri ilə dostunun başına ağıl qoymağa çalışmışdı.
Lakin Bokser onu dinləmək istəməmişdi, indi həyatda yalnız bir amalla - təqaüdə çıxana
qədər dəyirmanın tikilib başa çatdırıldığını görmək amalı ilə yaşadığını bildirmişdi.
Heyvanıstan qanunvericiliyi yeni yaranmağa başlayanda atlar və donuzlar üçün təqaüd
vaxtı 12, inəklər üçün 14, itlər üçün 9, qoyunlar üçün 7, toyuqlar və qazlar üçün isə 5 yaş
həddində hesablanmışdı. Təqaüdlərin miqdarı isə daha sonra müəyyən edilməli idi.
Doğrudur, hələ heç bir heyvan təqaüdə çıxmamışdı. Ancaq son vaxtlar bu məsələ
barəsində çox tez-tez danışırdılar. Artıq bağın arxasındakı çəmənliyə arpa səpildiyindən
indi də böyük otlaq yerinin bir hissəsinin çəpərlənəcəyi və təqaüdçü heyvanlara orada
lazımi şərait yaradılacağı haqqında şaiyələr gəzirdi. Deyirdilər ki, atların təqaüdü gündə
beş funt arpa olacaq, qışda əlavə on beş funt ot və yerkökü, bayram günlərində isə hətta
alma veriləcək. Bokserin on iki yaşı gələn il yayın sonunda tamam olacaqdı.
Həyat isə getdikcə çətinləşirdi. Qış keçən ilki kimi sərt keçdi. Yem ötən ildəkindən də az
oldu. Köpəklərlə donuzlardan başqa digər heyvanların ərzaq payı azaldılmlşdı. Çığırğan
hamının yeməyinin bərabərləşdirilməsinin animalizm prinsiplərinə zidd olduğunu
bildirirdi. O, heyvanlara asanlıqla sübut edirdi ki, ƏSLINDƏ onların yemək payı az
deyil. Əlbəttə, dəyişiklik olmalıdır. Zaman keçdikcə, yemək normalarının nizamlanması
(Çığırğan həmişə "nizamlanma" deyir, heç vaxt "azaldılma" sözünü dilinə gətirmirdi)
zərurəti yarana bilər. Lakin Consun vaxtı ilə müqayisədə böyük inkişaf əldə olunub. O,
cır səsi ilə tələsik oxuduğu rəqəmlərlə heyvanları inandırırdı ki, indi Consun dövrü ilə
müqayisədə onların daha çox taxılı, samanı və şəkər çuğunduru var, heyvanlar
əvvəlkindən az işləyirlər, içməli suyun keyfiyyəti yaxşılaşıb, orta ömür uzanıb,
azyaşlıların ölümü kəskin azalıb, tövlələrdəki ot və saman ehtiyatı əvvəlkindən qat-qat
çoxdur, mozalanlardan daha az əziyyət çəkirlər və s. Heyvanlar onun sözünə inanırdılar.
Əslində artıq Cons da, Consla bağlı bütün xatirələr də onların yaddaşından demək olar ki,
silinmişdi. Başa düşürdülər ki, həyatları çətinlik və məhrumiyyətlərlə doludur, tez-tez
aclıqdan və soyuqdan əziyyət çəkirlər, yuxu üçün ayrılan saatlardan başqa günün bütün
vaxtını işləyirlər. Amma şübhə yoxdur ki, əvvəllər bundan da pis olub. Həm də əvvəllər
heyvanlar kölə vəziyyətində idilər, indi isə azaddırlar. "Fərq də elə bundadır!"-deyə
Çığırğan hər dəfə vurğulayırdı.
Yemək tələb edən ağızlar isə bir ucdan çoxalırdı. Payızda dord ana donuz demək olar ki,
eyni vaxtda balaladı və otuz bir yeni çoşka dünyaya gəldi. Körpə donuzların hamısının
rəngi ala-bula idi. Fermada yeganə toxumluq donuz Napoleon olduğundan çoşkaların
atalarının kimliyini uzun-uzadı araşdırmağa ehtiyac yox idi. Kərpic və taxta materialı
tapılan kimi ferma həyətinin bağında məktəb tikiləcəyi elan olundu. Hələlik isə çoşkalar
mətbəxdə, Napoleonun şəxsi nəzarəti altında saxlanırdılar. Oynamağa bağa çıxır, ancaq
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yaşıdları olan balaca heyvanlara o qədər də qaynayıb-qovuşmurdular. Elə bu vaxtlar özözünə yeni bir qayda da meydana çıxdı: yolda-çığırda donuzlarla başqa heyvanlar
rastlaşanda ikincilər kənara çəkilib donuza yol verməli idilər. Bundan əlavə, tutduqları
mövqedən asılı olmayaraq bütün donuzlar bazar günləri quyruqlarına yaşıl lent bağlamaq
hüququ qazanmışdılar.
İl ferma üçün uğurlu oldu. Amma pul əvvəlki kimi yenə də çatışmırdı. Məktəb binası
üçün kərpic, çınqıl və əhəng alındı. Indi isə dəyirmana avadanlıq almaqdan ötrü pul
yığmaq lazım idi. Bundan başqa, evi işıqlandırmağa şam və kerosin, Napoleonun
süfrəsinə şəkər (Napoleon kökəldiklərini bəhanə edərək digər donuzlara şəkər verilməsini
qadağan etmişdi) , eləcə də iş alətləri, mıx, kəndir, kömür, naqil, tənəkə dəmir, itlər üçün
biskvit və s. alınmalı idi. Bir taya ot və kartof məhsulunun bir hissəsi satışa çıxarıldı.
Yumurta satışı ilə bağlı müqaviləyə də dəyişiklik edildi və fermanın hər həftə bazara altı
yüz yumurta göndərəcəyi elan olundu. Beləliklə, toyuqlar heç olmazsa, saylarını eyni
səviyyədə saxlamaq üçün kifayət qədər cücə çıxarmaq imkanını əldən verdilər.
Dekabrdakı ərzaq payı ixtisarının ardınca fevralda da yeni ixtisarlar oldu. Kerosinə
qənaət etmək üçün tövlələrdəki lampalar sondürüldü. Lakin bu məhrumiyyətlərin
donuzlara, deyəsən, heç bir dəxli yox idi. Onlar günü-gündən daha da kökəlirdilər. Fevral
günlərindən birində günorta çağı mətbəxin arxasındakı balaca tikilidən - Consun
vaxtından istifadəsiz qalan otaqdan ətrafa naməlum, ilıq və doyurucu bir iy yayıldı.
Kimsə bunun qovrulmuş arpa iyi olduğunu dedi. Heyvanlar iyi acgözlüklə sinələrinə
çəkdilər və fikirləşdilər ki, yəqin arpanı onların şam yeməyinə qarışdırmaq üçün
qovururlar. Ancaq həmin gün isti yemək üzü görən olmadı.
Növbəti bazar günü isə bundan sonra bütün arpa ehtiyatının yalnız donuzlara sərf
ediləcəyi bildirildi. Artıq bağın arxasındakı sahəyə arpa səpilmişdi. Sonra başqa bir
yenilik yayıldı: bundan sonra gündə hər donuza bir pint, Napoleona isə bir qallon pivə
veriləcək. Napoleonun pivə payı bir qayda olaraq "Kroun Derbi" servizinin qazançasında
gətirilirdi.

Lakin taleyin çox acılarını unutduran bir təsəlli vardı: heyvanlar indi əvvəlkindən qat-qat
ləyaqətli yaşadıqlarını başa düşürdülər. Nə qədər mahnılar oxunur, nitqlər dinlənilir,
nümayişlər keçirilirdi! Napoleon həftədə bir dəfə Kortəbii Nümayişlər adlı tədbirin
keçirilməsini əmr etmişdi. Tədbirdən məqsəd Heyvanıstanın mübarizələrini, zəfərlərini
təbliğ və tərənnüm etmək idi. Təyin olunmuş saatlarda heyvanlar iş yerlərini tərk etməli
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və qabaqda donuzlar, arxalarınca atlar, inəklər, qoyunlar, ev quşları və s. olmaqla hərbi
addımlarla fermanın ətrafında dövrə vurmalı idilər. Nümayiş zamanı köpəklər cinahlarda
olurdu, hamıdan qabaqda isə Napoleonun qara xoruzu addımlayırdı. Bokserlə Klover
həmişə üzərində buynuz və dırnaq şəkli, habelə "Yaşasın yoldaş Napoleon!" şüarı olan
yaşıl bayrağı aparırdılar. Ardınca Napoleonun şəninə yazılmış şeirlər oxunur, Çığırğanın
fermada məhsul istehsalının durmadan artması, habelə keçmişin məhrumiyyətləri ilə bu
günkü azad həyatın müqayisəsi üzərində qurulmuş nitqləri dinlənilirdi. Daha sonra
tüfəngdən yaylım atəşi açılırdı. Kortəbii Nümayişlərə ən həvəslə qatılanlar qoyunlar idi.
Əgər kimsə boş yerə vaxt itirmələrindən və soyuqda donmalarından şikayətlənsə
(köpəklər və donuzlar yaxınlıqda olmayanda bir neçə heyvan dilini dinc qoymurdu) onlar
dərhal qulaqbatırıcı "Iki ayaq pisdir, dörd ayaq yaxşıdır!"-mələrtiləri ilə şikayətlərin
eşidilməsinə imkan vermirdilər. Əslində bayram şənliklərindən ləzzət alan heyvanlar da
az deyildi. Onların fikrincə, arada-bərədə nə baş versə də, belə nümayişlər heyvanların öz
başlarının ağası olduqlarının və öz mənfəətləri üçün çalışdıqlarının əsl göstəricisi idi. Ona
görə də nümayişçi dəstələr düzüləndə, mahnılar səslənəndə, Çığırğan rəqəmləri elan
edəndə, tüfəngdən yaylım atəşləri açılanda, bayraqlar havada dalğalananda və xoruz
ucadan banlayanda onlar qarınlarının çoxdan bəri boş olduğunu unudurdular.
Apreldə Heyvanıstan respublika elan olundu və prezident seçmək zərurəti yarandı. Təbii
ki, yalnız bir namizəd - Napoleon vardı və o, yekdilliklə seçildi. Eyni gündə Snoubollun
Consla əlaqələrinin təfərrüatlarını açıqlayan yeni sənədlər aşkara çıxarıldı. Onun nəinki
əvvəllər güman edildiyi kimi "Pəyə doyüşü" zamanı strategiya pərdəsi altında
məğlubiyyət planı cızdığı, hətta açıq şəkildə Consun tərəfində vuruşduğu bəlli oldu. Sən
demə, adamları döyüşə aparan və "Yaşasın Insanlıq!" şüarı ilə onları ruhlandıram da bir
başqası deyil, məhz Snouboll imiş! Bəzi heyvanların dumanlı şəkildə xatırladıqları
Napoleonun kürəyindəki dişlək yeri də Snoubolun əməli imiş!
Yayın ortalarında bir neçə illik fasilədən sonra əl qarğası Moses qəflətən fermada peyda
oldu. O, heç dəyişməmişdi, əvvəlki kimi işdən yayınır, Noğul dağı haqqında köhnə
nağılını təkrarlayırdı. Budaqların birində yerini rahatlayıb qara qanadlarını çırpa-çırpa
saatlarla onu dinləməyə razı olan hər heyvana eyni şeylər danışırdı. "Yoldaşlar, orada,
yuxarıda, - deyə uzun dimdiyi ilə göyə işarə edirdi, - başınızın üstündəki qara buludların
o tərəfində əsl xoşbəxtlik ölkəsi - Noğul dağı yerləşir. Biz, zavallı heyvanlar, yer
üzündəki əzab-əziyyətlərdən sonra orada dinclik və rahatlıq tapacağıq". Moses səmaya
millənərək Noğul dağında olduğunu, geniş yonca zəmilərini, üstündə peçenye və qənd
bitən kolları gözü ilə gördüyünü iddia edirdi. Heyvanların çoxu Mosesin sözlərinə
həvəslə inanırdı. Belələri düşünürdülər ki, həyatımız sonsuz zəhmət, əzab-əziyyət, aclıq
və soyuq içərisində keçir. Amma həmişə bu cür davam edə bilməz. Yəqin, haradasa daha
yaxşı və ədalətli dünya mövcuddur. Eyni zamanda donuzların Mosesə münasibəti hamı
üçün anlaşılmaz idi. Onlar Mosesin Noğul dağı ilə bağlı söhbətlərinin başdan-başa yalan
və uydurma olduğunu deyirdilər. Amma yenə də əl qarğasına kefi istəyəndə gəlib
fermada qalmağa, hətta gündə dörddə bir pint pivə içməyə icazə verirdilər.
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Dırnağı sağalandan sonra Bokser əvvəlkindən də çox işləyirdi. Doğrudur, həmin il bütün
heyvanlar qul kimi çalışmışdılar. Fermadakı gündəlik işlər və dəyirmanın bərpası ilə
yanaşı mart ayından balaca donuzlar üçün məktəb binasının tikintisinə də başlanmışdı.
Ac qarına saatlarla davam edən üzücü işə tab gətirmək olmurdu. Amma Bokser heç vaxt
ruhdan düşmürdü. Sözlərindən və hərəkətlərindən yorulduğu, gücdən düşdüyü sezilmirdi.
Sadəcə, görünüşü dəyişmişdi. Tükü əvvəlkitək parlamırdı, möhkəm əzələləri sanki
boşalmışdı. Heyvanlar deyirdilər ki, təzə ot çıxan kimi Bokser də dirçələcək. Bahar gəldi,
lakin Bokser daha əvvəlki vəziyyətinə qayıda bilmədi. O, karxanadan sürüyüb apardığı iri
daş parçasının ağırlığına tab gətirmək üçün bütün əzələlərini gərəndə kənardan baxanlara
elə gəlirdi ki, Bokseri ayaq üstə saxlayan yalnız böyük iradi qüvvədir. Belə dəqiqələrdə
onun dodaqları "Mən daha çox işləyəcəyəm!"-sozlərini demək üçün irəli uzanır, amma
səsini çıxarmağa gücü çatmırdı. Bencaminlə Klover ona sağlamlığının qayğısına
qalmaqla bağlı yenə xəbərdarlıq etmişdilər. Bokser isə əhəmiyyət verməmişdi. On iki
yaşının tamam olmağına az qalırdı. Lakin dəyirmanın bərpası üçün kifayət qədər daş
gətirmədən təqaüdə çıxmaq haqqında düşünmürdü.
Yay axşamlarının birində fermaya Bokserə nə isə olduğu barədə şaiyə yayıldı. O,
təkbaşına iri daş parçasını tikintiyə aparmağa getmişdi. Şaiyə doğru çıxdı. Bir neçə
dəqiqə sonra iki göyərçin bəd xəbərlə geri döndü: "Bokser yıxılıb böyrü üstə qalıb, ayağa
qalxa bilmir".
Heyvanların çoxu dəyirmanın tikildiyi təpəyə tərəf qaçdı. Bokser boynu irəli uzanmış
halda daşların arasına yıxılmışdı. Hətta başını qaldırmağa da heyi yox idi. Gözləri şüşə
kimi hərəkətsiz qalmışdı, böyürləri tərləmişdi. Ağzının kənarlarından nazik şırımla qan
axırdı. Klover onun yanında dizi üstə çökdü.
-Bokser! - deyə qışqırdı, - Sənə nə olub?
-Ciyərim... - Bokser zəif səslə cavab verdi. - Amma boş şeydir. Indi dəyirmanı mənsiz də
tikib qurtara bilərsiniz. Nə qədər daş lazımdırsa, gətirmişəm. Işləri başa çatdırmağa bircə
ayım yetmədi. Sənə doğrusunu desəm, artıq istirahət haqqında fikirləşirdim. Bencamin də
daha yaşa dolub. Düşünürdüm ki, bəlkə ikimizə də birlikdə təqaüdə çıxmağa imkan
yaradarlar.
-Təcili kömək lazımdır!-Klover dilləndi.- Tez qaçıb Çığırğana məlumat verin!
Qalan heyvanlar Çığırğana xəbər çatdırmaq üçün tələsik fermaya yollandılar. Bokserin
yanında Kloverlə Bencamin qaldı. Bencamin sakitcə onun böyründə uzanıb quyruğu ilə
mığmığaları qövurdu.. On beş dəqiqə sonra Çığırğan özünü yetirdi. Canıyananlıq edir,
hayıfsılanırdı. O, yoldaş Napoleonun fermanın qabaqcıl zəhmətkeşlərindən birinin başına
gələn bədbəxt hadisədən bərk təəssüfləndiyini və artıq Bokserin müalicə üçün
Uillinqtona, xəstəxanaya göndərilməsi barəsində göstəriş verdiyini bildirdi. Xəbər
heyvanları bir az çətin vəziyyətə saldı. Çünki Molli və Snoubolldan başqa indiyə qədər
ferma ərazisini tərk edən heyvan olmamışdı. Həm də xəstə yoldaşlarının insanların əlinə
düşməsini istəmirdilər. Lakin Çığırğan heyvanları Uillinqtondakı cərrah baytarın Bokseri
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fermadakından qat-qat tez və yaxşı müalicə edəcəyinə asanlıqla inandırdı. Təxminən
yarım saat sonra Bokserin vəziyyəti bir qədər düzəldi. O, çətinliklə yerindən qalxıb
ayaqlarını sürüyə-sürüyə Bencaminlə Kloverin uzanıb dincəlməsi üçün artıq döşəməsinə
quru saman tökdükləri tövləsinə yollandı.
Sonrakı iki gün Bokser tövlədən çıxmadı. Donuzlar ona hamam otağındakı aptek
qutusundan tapdıqları içi çəhrayı rəngli maye ilə dolu böyük dərman şüşəsi
göndərmişdilər. Klover gündə iki dəfə yeməkdən sonra həmin mayeni Bokserə içirirdi.
Axşamlar isə tövlədə onun yanında uzanıb söhbət edirdi. Bencamin də bu arada boş
dayanmır, atmilçəklərini qovurdu. Bokser onlardan hadisəni ürəklərinə salmamağı xahiş
edirdi. Əgər yaxşı müalicə olunsa bundan sonra hələ üç il də yaşamağa ümidi olduğunu
deyirdi. Bu illəri də böyük otlağın bir küncündə istirahətlə keçirməyi düşünürdü.
Həyatında ilk dəfə savadını artırmaq, öz üzərində işləmək imkanı qazanacaqdı. Bokser
təqaüdə çıxandan sonra əlifbanın qalan iyirmi iki hərfini də oyrənmək niyyətində idi.
Bencaminlə Klover Bokserin yanında yalnız işdən sonra qala bilirdilər. Odur ki, günorta
fermaya Bokseri aparmaq üçün furqon gələndə hamı tarlada idi, donuzların nəzarəti
altında çuğundur sahəsinin alağını edirdilər. Heyvanlar Bencaminin ferma tərəfdən
dordnala qaçdığını və var səsi ilə çığırdığını eşidəndə bərk təəccübləndilər. Ilk dəfə idi ki,
Bencamini belə həyəcanlı görürdülər. Onun nə vaxtsa belə tələsdiyi də heç bir ferma
sakininin yadına gəlmirdi. "Tez! Tez! Hamınız gəlin! Onlar Bokseri aparırlar!"-deyə
Bencamin qışqırırdı. Heyvanlar nəzarətçi donuzların icazəsini gözləmədən işi buraxıb
tələsik fermaya qaçdılar. Doğrudan da həyətdə iki at qoşulmuş üstü örtülü böyük furqon
dayanmışdı. Furqonun böyrünə nə isə yazılmışdı. Qozlada üz-gözündən biclik yağan
balacaboy bir adam şlyapasını gözünün üstünə basıb oturmuşdu. Bokserin tövlədəki yeri
boş idi.
Heyvanlar furqonu dövrəyə aldılar. "Hələlik, Bokser!-deyə xorla qışqırışırdılar. -Hələlik!
Gorüşənə qədər!"
-Səfehlər! Başıboşlar!- Bencamin ətrafda dövrə vurub dırnaqları ilə torpağı göyə
sovuraraq qışqırdı.-Kütbeyinlər! Görmürsünüz furqonun böyründə nə yazılıb?"
Heyvanlar furqona baxdılar. Ortalığa sükut çokdü. Müriel hərfləri hoccələməyə başladı.
Lakin Bencamin onu kənara itələyib lal səssizlik içərisində bərkdən oxudu: "Alfred
Simmonc. At Sallaqxanası və Sabun Bişirmə. Uillinqton. Dəri və Sümük emalı. It Yemi".
Başa düşmürsünüz bu nə deməkdir? Onlar Bokseri sallaqxanaya aparırlar.
Bütün heyvanların sinəsindən dəhşətli fəryad qopdu. Elə bu anda qozladakı adamın
qamçısı havada vıyıldadı, atlar yerindən götürüldü. Heyvanlar da var səsləri ilə çığıraraq
furqonun dalınca qaçdılar. Klover özünü qabağa atdı. Furqon sürətini daha da artırdı.
Klover ağır paçalarının imkan verdiyi qədər bərk qaçmağa çalışırdı. "Bokser!-deyə o
qışqırırdı.- Bokser! Bokser! Bokser!" Elə bu anda ətrafdakı səs-küyü eşidən Bokserin
qaşqa alnı furqonun arxa pəncərəsindən göründü.
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-Bokser! - Klover qorxunc səslə qışqırdı. - Bokser! Tez ol! Yerə atıl! Onlar səni
öldürməyə aparırlar!
Hamı xorla qışqırışırdı: "Bokser! Yerə atıl! Yerə atıl!". Lakin furqon artıq sürətini
artırmış, heyvanlar arxada qalmışdılar. Bokserin Kloverin sözlərini başa düşübdüşmədiyi də bəlli deyildi. Bir an sonra onun üzü pəncərədən çəkildi və içəridən zərblə
furqonun divarlarına çırpılan təpik səsləri eşidildi. Bokser özünü qurtarmağa
çalışırdı.Bəzi anlarda heyvanlara elə gəlirdi ki, bu dəqiqə Bokserin təpik zərbələrinndən
furqon param-parça olacaq. Lakin heyhat! Artıq onun gücü tükənməkdə idi. Zərbələrinin
səsi hər dəfə daha zəif eşidilirdi. Sonra isə tam sakitlik yarandı. Ümidsizlikdən başlarını
itirmiş heyvanlar furqona qoşulmuş atlara müraciət etdilər. "Yoldaşlar! Yoldaçlar!-deyə
onlar qışqırırdılar.- Oz qardaşınızı ölümə aparmayın!" Lakin heç bir şey anlamayan bu
kütbeyin məxluqlar qulaqlarını qısaraq daha bərk qaçmağa başladılar. Bokserin sifəti bir
daha furqonun pəncərəsindən görünmədi. Son anda heyvanlardan bəzilərinin ağlına qaçıb
beşlaylı darvazanı bağlamaq fikri gəldi. Lakin artıq gec idi. Furqon darvazadan çıxıb
böyük yolda gözdən itdi. Heyvanlar bir daha Bokseri görmədilər.

Üç gün sonra həyatını xilas etmək üçün göstərilən bütün səylərə baxmayaraq onun
Uillinqton xəstəxanasında keçindiyi elan olundu. Xəbəri heyvanlara çatdırmaq üçün
Çığırğan özü gəlmişdi. Dediyinə görə, həyatının son saatlarına qədər Bokserin yatağının
yanından çəkilməmişdi.
-Bu bütün ömrüm boyu gördüyüm ən təsirli səhnə idi. - deyə Çığırğan dırnağı ilə göz
yaşlarını silərək danışırdı.-Axırıncı dəqiqəyə qədər onun yatağının başında dayanmışdım.
Ən son anda, dodaqlarını qulağıma yaxınlaşdırıb bizdən həmişəlik ayrılarkən yeganə
dərdinin yalnız dəyirmanın yarımçıq qalması olduğunu dedi. "Irəli, yoldaşlar!-deyə
pıçıldadı. - Üsyanımız naminə irəli! Yaşasın Heyvanıstan! Yaşasın yoldaş Napoleon!
Napoleon həmişə haqlıdır!" - Bunlar Bokserin son sözləri idi, yoldaşlar!
Bu yerə çatanda Çığırğanın sifəti dəyişildi. Bir anlıq susdu, yenidən nitqinə davam
etməzdən əvvəl xırda gözləri ilə şübhəli-şübhəli dörd bir tərəfə baxdı.
Çığırğan daha sonra Bokserin müalicəsi zamanı fermada yayılan səfeh və qərəzli
şaiyələrdən xəbəri olduğunu bildirdi. Kimsə Bokseri xəstəxanaya aparan furqonun
böyründə "At Sallaqxanası" sözlərini oxuyub və buradan tələsik belə nəticə çıxarılıb ki,
guya onu öldürməyə aparırlar. "Hər hansı bir heyvanın bu dərəcədə axmaq olması
inanılmaz şeydir!" - deyə Çığırğan quyruğunu yuxarı qaldırıb sola-sağa atıla-atıla
qışqırırdı. -Bəlkə belələri bu məsələləri sevimli rəhbərimiz yoldaş Napoleondan daha
yaxşı bilirlər? Əslində hər şeyin çox sadə izahı var. Əvvəllər bu furqon həqiqətən də
sallaqxananın olub. Lakin sonra baytarlıq xəstəxanası onu satın alıb. Sadəcə köhnə
yazıların üstünü rəngləməyə imkan olmayıb. Anlaşılmazlıq da buradan əmələ gəlib".
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Heyvanlar bu sözləri eşidib içərilərində bir rahatlıq duydular. Sonra Çığırğan olüm
yatağında olan Bokserə böyük qayğı göstərilməsindən, Napoleonun əsla tərəddüd
etmədən onun müalicəsi üçün ən bahalı dərmanlar alınmasına göstəriş verməsindən yerliyataqlı danışdı və nəticədə heyvanların sonuncu şübhələri də dağıldı. Ürəklərində
yoldaşlarının itkisindən yaranan kədər hissi öz yerini Bokserin xoşbəxt ölümü ilə bağlı
işıqlı düşüncələrə verdi.
Novbəti bazar günü səhər Napoleon şəxsən özü toplantıya gəldi və Bokser haqqında qısa
nitq söylədi. "Təəssüf ki,-dedi, - mərhum yoldaşımızın nəşinin qalıqlarını gətirib
fermanın ərazisində dəfn etmək mümkün deyildir. Lakin mən artıq fermanın bağında
dəfnə budaqlarından böyük bir əklil hazırlamağı və onu bizim adımızdan Bokserin
məzarı üzərinə qoymağı əmr etmişəm. Bir neçə gün sonra isə donuzlar Bokserin ruhunun
şərəfinə böyük ziyafət verməyi təklif edirlər". Napoleon nitqini mərhum Bokserin tez-tez
təkrarladığı iki cümlə ilə bitirdi: "Mən daha çox işləyəcəyəm!" və "Yoldaş Napoleon
həmişə haqlıdır!". Daha sonra əlavə etdi: "Hər bir heyvan bu sözləri səmimiyyətlə qəbul
edib öz həyat şüarına çevirməlidir".
Ziyafət günü dükançının furqonu Uillinqtondan fermaya böyük taxta çəllək gətirdi.
Axşam isə ferma binasından bağırtı ilə oxunan mahnılar eşidilməyə başladı. Sonra,
deyəsən, qalmaqal başlandı və vəhşi çığırtılar ətrafa yayıldı. Saat on birdə cingilti ilə
sınıb yerə tökülən şüşə səsləri ilə ziyafət başa çatdı. Ertəsü gün günortaya qədər fermada
heç bir donuz gözə dəymədi. Ortalıqda onların haradansa pul tapıb viski almaları
haqqında şaiyələr dolaşırdı.

XFƏSİL

İllər keçirdi. Yazlar və payızlar biri-birini əvəz edir, qısa heyvan ömürləri başa çatırdı.
Nəhayət, elə bir gün gəldi ki, fermada Klover, Bencamin, əl qarğası Moses və
donuzlardan başqa Üsyandan əvvəlki köhnə vaxtları xatırlayan bir heyvan qalmadı.
Müriel vəfat etmişdi. Artıq Blyübell, Cessi və Pinçer də olmüşdülər. Cons da həyatını
haradasa uzaqlarda, içki düşkünləri üçün olan sığınacaqda başa vurmuşdu. Snouboll
yaddan çıxmışdı. Onu yaxından tanıyan bir neçə heyvanı çıxmaq şərti ilə, Bokseri də
xatırlayan yox idi. Klover qocalıb şişmanlamışdı, dizləri bükülməyən, gözləri daim
irinləyən qoca yabıya çevirmişdi. Təqaüd yaşından iki il keçirdi, lakin indiyə qədər heç
bir heyvan təqaüdə göndərilməmişdi. Otlaq sahəsinin bir hissəsinin təqaüdçü heyvanlara
veriləcəyi haqqındakı söhbətlər çoxdan unudulmuşdu. Napoleon çəkisi yüz əlli kiloya
çatan nəhəng, heybətli qabana çevrilmişdi. Çığırğan o qədər kökəlmişdi ki, göz
qapaqlarını güclə açırdı. Yalnız qoca Bencamin dəyişməmişdi. Düzdür, sifətinin tükləri
bir az ağarmışdı. Bir də Bokserin ölümündən sonra lap qaraqabaq olmuş, öz içinə
çəkilmişdi.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
561

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

Təbii artım uzun illər bundan əvvəl gözlənilən kimi böyük olmasa da, indi fermada xeyli
heyvan yaşayırdı. Yeni doğulanların əksəriyyəti üçün Üsyan illərin arxasında qalan və
sadəcə əks-sədası yaşayan dumanlı bir ənənə idi. Yeni alınanlar isə özlərindən əvvəl baş
vermiş hadisələrdən xəbərsiz idilər. Kloverdən başqa fermada indi üç təzə at da yaşayırdı.
Onlar namuslu heyvan, vicdanlı işçi və yaxşı yoldaş kimi tanınırdılar. Lakin çox səfeh
idilər. Heç biri əlifbanı "B" hərfindən o yana öyrənə bilməmişdi. Onlar Üsyan və
animalizm prinsipləri haqqında danışılanların hamısı ilə razılaşırdılar. Xüsusən də bu
söhbətləri hər üçünün hörmətlə yanaşdıqları Kloverdən eşidəndə inamları daha da artırdı.
Lakin eşitdiklərindən nə isə anlamaları böyük sual altında idi.
Işlərin yaxşı təşkili sayəsində ferma daha da inkişaf etmişdi. Mister Pilkinqtondan
alınmış iki yeni sahənin hesabına hətta ərazi də genişlənmişdi. Nəhayət, dəyirmanın
tikintisi uğurla başa çatdırılmışdı. Taxıldöyən maşın alınmış, elevator və bir neçə yeni
bina tikilmişdi. Uimper özünə ekipaj almışdı. Lakin yeldəyirmanından elektrik işığı əldə
etmək niyyəti baş tutmamışdı. Burada un üyüdülür və yaxşı qazanc götürülürdü.
Dəyirmanın tikilməsi iiə heyvanların əzab-əziyyəti başa çatmamışdı. Indi də burada
dinamo quraşdırılmalı idi. Ancaq Snoubollun bir zamanlar heyvanlara təsvir etdiyi bolluq
və rifah- tövlələlrdə elektrik işığı, isti və soyuq su, üç günlük iş həftəsi haqqında daha heç
kim danışmırdı. Napoleon belə ideyaların animalizm ruhuna zidd səsləndiyini elan etmiş,
həqiqi xoşbəxtliyin yalnız ağır zəhmət və sadə həyatda olduğunu bildirmişdi.
Fermanın get-gedə zənginləşdiyini görməmək olmazdı. Amma donuzlardan və
köpəklərdən başqa bu zənginliyin heç bir heyvana faydası yox idi. Bəlkə də, çoxlu donuz
və köpək olması sayəsində belə təsəvvür yaranırdı. Təbii ki, onlar yaxalarını işdən kənara
çəkmirdilər. Çığırğanın yorulmadan təkrarladığı kimi, donuzların üzərinə fermadakı
işlərin təşkili və nəzarətin həyata keçirilməsi kimi çox ağır vəzifə düşürdü. Səviyyələri
çatmadığından heyvanların çoxunun bu işlər haqqında sadəcə təsəvvürləri yoxdu.
Məcələn, Çığırğan izah edirdi ki, donuzlar hər gün saatlarla "məlumat", "hesabat",
"arayış", "protokol", "yaddaş qeydi" kimi mühüm işlərlə məşğul olurlar. Bunlar böyük
kağız vərəqələrdə sıx xətlə yazılırdı. Yazılıb tamam¬lanandan bir müddət sonra isə
fermanın buxa¬rısında yandırılırdı. Çığır¬ğan deyirdi ki, fermanın rifahı üçün bu
sənədlər son dərəcə zəruridir. Lakin indiyə qədər donuzlarla köpək¬lər öz zəhmətləri ilə
heç bir məhsul istehsal etməmiş¬dilər. Əvəzində isə hə¬mişə əla iştahları ilə seçilirdilər.
Digər heyvanlar isə həyatlarında elə bir ciddi dəyişiklik baş vermə¬diyinin fərqində
idilər. Həmişə aclıq hiss edir¬dilər, gölməçələrdən çirkli su içirdilər, əprimiş samanın
üstündə yatır və gecə-gündüz tarlada çalışırdılar. Qışda soyuqdan, yayda isə mığmığa və
ağcaqanadlardan əziyyət çəkirdilər. Bəzən aralarındakı yaşlı heyvanlar dumanlı
xatirələrini eşələyir, Üsyanın ilk günlərində, Cons qovulandan dərhal sonra indikindən
yaxşı, yoxsa pis yaşadıqlarını aydınlaşdırmağa çalışırdılar. Amma heç nə xatırlaya
bilmirdilər. Indiki həyatlarını keçmişlə müqayisə etmək üçün əllərində Çığırğanın
rəqəmlərindən başqa heç bir məlumat yox idi. Çığırğan isə hər dəfə çoxsaylı rəqəmlərin
köməyi ilə vəziyyətin günbəgün yaxşılaşdığını sübuta yetirirdi. Heyvanlar həllolunmaz
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müşküllə qarşılaşdıqlarını başa düşürdülər. Bir də ki, ümumiyyətlə bu məsələlər ətrafında
müzakirə aparmaq üçün vaxtları yox idi. Yalnız qoca Bencamin uzun illərin hər bir
təfərrüatını yaxşı xatırlayırdı. Və bilirdi ki, işlər həmişə eyni qayda ilə gedib - nə çox
yaxşı olub, nə də çox pis. Aclıq, məhrumiyyət, ümidsizliklər biri-birini əvəzləyib.
Bencamin deyirdi ki, bu həyatın dəyişməz qanunudur.
Lakin heyvanlar heç vaxt ümidlərini itirmirdilər. Eyni zamanda Heyvanıstan sakini
olmağın gətirdiyi qürur və şərəf duyğusunu yaddan çıxarmırdılar. Onlar hələ də bütün
Ingiltərə ərazisində heyvanların özlərinə məxsus olan və özləri tərəfindən idarə edilən
yeganə ferma sakinləri idilər! Heyvanlardan heç biri - hətta ən cavanları da,
Heyvanıstandan on beş-iyirmi millik məsafədəki fermalardan bura pənah gətirənlər də
möcüzə ilə bağlılıq hissini itirmirdilər. Yaylım atəşinin səsini eşidəndə, yaşıl bayrağın
səmada qürurla dalğalandığını görəndə ürəkləri iftixar hissi ilə döyünürdü. Söhbət dərhal
Consun qovulduğu, Yeddi Prinsipin işlənib hazırlandığı, işğalçı insanların amansız
döyüşlərdə məğlubiyyətə uğradıldığı uzaq və əfsanəvi günlərə gedib çıxırdı. Köhnə
arzuların heç biri yaddaşlardan silinməmişdi. Qoca Mayorun Ingiltərənin insan
tapdağından xilas olmuş yaşıl çöllərində qurulacaq Heyvanıstan Respublikası ilə bağlı
arzularına inam hələ də böyük idi. Həmin gün gələcəkdi. Bu lap tezliklə də ola bilərdi.
Yaxud indiki heyvan nəsli həmin günü görməyə bilərdi. Lakin o gün mütləq gələcəkdi!
Hətta gizlicə "Ingiltərə heyvanları" mahnısının melodiyası fermanın künc-bucağında
səslənirdi. Bərkdən oxumağa cürət etməsələr də, heyvanların çoxu bu manhını bilirdilər.
Bəli, ola bilsin ki, həyat çətin idi. Bəlkə də bütün arzuları çin olmamışdı. Lakin istənilən
halda onlar başqa heyvandan fərqləndiklərini anlayırdılar. Əgər ac qalırdılarsa, bunun
səbəbi qəddar insan nəslini yedirdib-bəsləmələri deyildi, əgər çox işləyirdilərsə, yenə də
özləri üçün işləyirdilər. Aralarında iki ayağı üstə gəzən bir varlıq yox idi. Heç bir heyvan
başqasına "Cənab" deyə müraciət etmirdi. Bütün heyvanlar bərabər idilər.
Yayın ilk günlərindən birində Çığırğan qoyunlara ardınca gəlməyi əmr etdi və onları
fermanın ucqar küncünə, cavan ağcaqayın pöhrəliyinə apardı. Onlar bütün günü burada
yaşıl otlardan yeyərək Çığırğanın nəzarəti altında keçirdilər. Qaranlıq qovuşanda
Çığırğan özü fermaya qayıtdı. Qoyunlara isə hava isti olduğundan yerlərində qalmağı
əmr etdi. Beləcə, qoyunlar bütün həftəni pöhrəlikdə keçirdilər. Başqa heyvanlardan heç
biri bu müddət ərzində onları görmədi. Çığırğan hər gün vaxtının çoxunu qoyunlarla
birlikdə olurdu. Dediyinə görə, yeni mahnının sözlərini öyrədirdi. Bundan ötəri isə tək
qalmalarına ehtiyac vardı.
Qoyunlar geri qayıdandan az sonra axşam tərəfi iş gününü başa vurub fermaya dönən
heyvanlar həyətdən qorxu dolu at kişnərtsi eşitdilər. Heyvanlar təəccüb içərisində
yerlərində mıxlanıb qaldılar. Bu Kloverin səsi idi. O, yenidən kişnədi və bu dəfə bütün
heyvanlar dordayaq fermaya götürüldülər. Həyətə girib Kloverin nədən belə qorxu ilə
kişnəməsinin səbəbini anladılar.
Həyətdə bir donuz şəstlə arxa ayaqları üzərində gəzişirdi.
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Bəli, bu Çığırğan idi. Addımlarını ehtiyatla atırdı. Deyəsən, hələ iri qarnını iki ayağının
üstündə gəzdirməyə alışmamışdı. Lakin müvazinətini asanlıqla saxlayaraq həyətdən
keçib ferma binasına girdi. Bir neçə dəqiqə sonra isə dal qapıdan hamısı arxa ayaqları
üstündə yeriyən bütöv bir donuz dəstəsi çıxdı. Bəzilərində iki ayaq üstə yerimək yaxşı
alınırdı. Bəzilərinin ehtiyatla yeridikləri sezilirdi. Bir, yaxud iki donuz isə hər addımbaşı
sanki yıxılmaqdan qorxurlarmış kimi istinadgah axtarırdılar. Amma heç biri yıxılmadı və
uğurla dövrə vurub ferma binasına qayıtdılar. Ardınca isə köpəklərin dəhşətli hürüşməsi
və qara xoruzun zil səslə banlaması eşidildi. Napoleon özü həyətə çıxdı. Ağır, hökmlü
nəzərlərlə hamıya yuxarıdan aşağı baxaraq köpəklərin əhatəsində iki ayağı üstə
meydandan keçdi.
O dırnaqları arasında qırmanc tutmuşdu.
Ortalığa ölü sükut çökdü. Qorxmuş, özlərini itirmiş heyvanlar dayanıb donuzların dəstə
ilə həyətdə iki ayaqları üstə gəzməsinə tamaşa edirdilər. Elə bil bütün dünya gözləri
önündə kəllə-mayallaq aşmışdı. Nəhayət, hamını bürümüş ilk sarsıntı anı keçdi. Kopəklər
qarşısındakı qorxu-hürküyə, nə hadisə baş versə də, heç bir tənqidi fikir söyləməmək, heç
nəyə etiraz bildirməməklə bağlı uzun illərdən bəri Heyvanıstanın bütün sakinlərinə
aşılanmış vərdişlərə baxmayaraq narazılıq səsləri eşidilməyə başladı. Ancaq elə bu anda
qoyunlar əmr alıblarmış kimi var səsləri ilə mələməyə başladılar:
-Dörd ayaq yaxşıdır, iki ayaq daha yaxşıdır! Dörd ayaq yaxşıdır, iki ayaq daha yaxşı!
Dörd ayaq yaxşıdır, iki ayaq daha yaxşı!
Qoyunlar beş dəqiqə dayanmadan mələdilər. Onlar sakitləşəndən sonra isə daha etiraz
etməyin mənası qalmamışdı. Artıq donuzlar ferma binasına qayıdırdılar.
Bencamin kiminsə burnunun çiyninə toxunduğunu hiss etdi. Çeriyə çevrildi. Klover idi.
Kloverin irinli gözləri daha da bulaşmışdı. O, heç bir söz demədən Bencaminin yalından
yapışıb arxasınca Yeddi Prinsipin yazıldığı anbar divarına tərəf çəkdi. Bir-iki dəqiqə
sonra onlar artıq ağ rəngli hərflərin həkk olunduğu divarın qarşısında dayanmışdılar.
-Gozüm yaxşı görmür!-deyə Klover sükutu pozdu. - Əslində, cavan olan¬da da burada nə
yazıldığını oxuya bilmirdim. Ancaq mənə elə gəlir ki, divar¬dakı yazılar indi bir az
dəyişib. Yeddi Prinsip necə, Bencamin, dəyişilibmi?
Həyatında ilk dəfə Bencamin öz qaydalarını pozmağa razılıq verdi və divardakı yazını
oxudu. Prinsiplər əvvəlki idi. Yalnız bir Prinsip dəyişilmişdi:

BÜTÜN HEYVANLAR BƏRABƏRDİRLƏR.
LAKİN BƏZİ HEYVANLAR BAŞQALARINDAN DAHA ÇOX
BƏRABƏRDİRLƏR!
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Bunun ardınca ertəsi gün fermada işlərin gedişinə nəzarət edən donuzların dırnaqları
arasında qırmanc tutmaları heç kəsə qəribə görünmədi. Donuzların özlərinə
radioqəbuledici almaları, yaşadıqları yerə telefon çəkdirmələri, "Con Bull", "Tit-bit",
"Deyli Mirror" kimi nəşrlərə abunə yazılmaları da heç bir heyvanı təəccübləndirmədi.
Indi fermanın bağçasında ağzında qəlyan gəzişən Napoleonun görünüşü də daha heç kəsi
heyrətləndirmirdi. Bütün bunlar azmış kimi tezliklə donuzlar mister Consun paltarlarını
da dolabdan çıxarıb geyinməyə başladılar. Napoleonun əynində artıq qara pencək, dar
balaqlı şalvar, ayaqlarında uzunboğaz ovçu çəkmələri vardı. Onun sevimli donuz xanımı
isə missis Consun yalnız bazar günləri geyindiyi ipək paltarda gəzirdi.
Bir həftə sonra günorta vaxtı fermada bir neçə ekipaj göründü. Qonşu fermalardan dəvət
edilən nümayəndə heyətləri Heyvanıstanın həyatı ilə daha yaxından tanış olmaq üçün
gəlmişdilər. Ferma qonaqlara göstərildi. Gördükləri hər şeyə, ilk növbədə isə dəyirmana
heyran qaldıqlarını gizlətmədilər. Heyvanlar bu vaxt çuğundur tarlasının alağını edirdilər.
Onlar gözlərini torpaqdan çəkmədən çox ciddi-cəhdlə işləyirdilər. Kimdən - donuzlardan,
yoxsa qonaq gəlmiş insanlardan daha çox qorxduqları bilinmirdi.
Axşam fermanın əsas binasından mahnı və gülüş səsləri eşidilirdi. Səsi eşidən heyvanlar
birdən-birə içlərində qarşısıalınmaz arzu hiss etdilər: maraqlıdır, heyvanlarla insanların
ilk dəfə bərabərhüquqlu tərəf kimi görüşdükləri bu anlarda nə baş verə bilərdi? Heyvanlar
əvvəlcədən razılığa gəliblərmiş kimi sakitcə fermanın bağçasına tərəf getdilər. Həyət
qapısını keçib tərəddüd içərisində dayandılar. Lakin Klover qabağa düşüb hamını
arxasınca apardı. Onlar barmaqlarının ucunda evə yaxınlaşdılar. Boyları nisbətən uca
olanlar pəncərədən içəri boylandılar. Yemək otağındakı uzunsov masanın arxasında altı
nəfər fermer və altı tanınmış donuz oturmuşdu. Napoleon masanın baş tərəfindəki fəxri
yeri tutmuşdu. Donuzlar saymazyana bir şəkildə yumşaq kreslolarda yayxanmışdılar.
Hamının başı kart oyununa qarışmışdı. Sadəcə yeni sağlıq deyiləndə bir anlıq oyunu
dayandırırdılar. Masanın üstündəki böyük qrafin tez-tez bu başdan o başa ötürülür,
parçlar ağzına kimi pivə ilə doldurulurdu. Heyvanların pəncərə şüşəsinə yapışmış təəccüb
dolu sifətlərinə fikir verən yox idi.
Foksvuddan gəlmiş mister Pilkinqton pivə parçını götürüb ayağa qalxdı. "Möhtərəm
məclis iştirakçılarının indi söyləyəcəyim sağlığa içmələrini xahiş edirəm- dedi. - Lakin
içməzdən əvvəl zəruri saydığım bir neçə sözü diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm".
"Böyük məmnunluq hissi ilə bildirirəm, – deyə mister Pilkinqton sözünə davam etdi, – və
hamının fikirlərimə şərik olacağına əminəm ki, münasi¬bətlərimizdə uzun müddət davam
edən anlaşılmazlıq və inamsızlıq artıq keçmişdə qalmışdır. Artıq elə bir zaman gəlmişdir
ki, - həm də bu tək mənim fikrim deyil və burada əyləşənlərin də sözlərimə şərik
olacağını düşünürəm, - Heyvanıstanın hörmətli rəhbərləri qonşularına nəinki düşmənçilik
hissləri bəsləmədən, hətta müəyyən inam və etimadla yanaşa bilərlər. Bütün xoşagəlməz
hadisələr unudulmuşdur, zərərli ideyalar bir tərəfə atılmışdır. Bir vaxtlar belə fikir
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yayılmışdı ki, donuzların hakimiyyəti altında olan və onlar tərəfindən idarə edilən
Heyvanıstanın mövcudluğu qeyri-təbii hadisədir və qonşulara pis təsir göstərə bilər. Bir
çox fermerlər qeyd-şərtsiz şəkildə Heyvanıstanda dərəbəylik və anarxiya hökm
sürdüyünü düşünürdülər. Onlar sizin ölkənin nümunəsinin öz fermalarındakı heyvanlara
və hətta deyərdim ki, insanlara pis təsir göstərəcəyindən qorxurdular. Lakin indi heç bir
şübhə və həyəcanımız qalmayıb. Bu gün mən və dostlarım Heyvanıstana gələrək hər şeyi
öz gözümüzlə gördük, diqqətlə nəzərdən keçirdik və bilirsinizmi, nə aşkara çıxardıq?
Yalnız buradakı müasir təsərrüfatçılıq üsulları deyil, illərlə bərqərar olmuş qayda-qanun
və dəmir intizam da bütün fermerlər üçün ilhamverici nümunə ola bilər". Daha sonra
mister Pilkinqston Heyvanıstanda iş heyvanlarının bu ərazidə yerləşən digər fermalardakı
həmkarlarının hamısından daha çox işlədiklərini və daha az yemək tələb etdiklərini
söyləsə, heç bir səhvə yol verməyəcəyinə əmin olduğunu bildirdi. O və həmkarları səfər
zamanı Heyvanıstanda çoxlu yeniliklər görmüşlər və vaxt itirmədən bunları öz
fermalarında tətbiq etməyə çalışacaqlar.
"Çıxışımı Heyvanıstanla qonşuları arasında qurulmaqda olan dostluq əlaqələrinin
vacibliyini bir daha xatırlatmaqla bitirmək istəyirəm. Donuzlarla insanlar arasında indi
heç bir mənafe toqquşması yoxdur və ola bilməz. Bizim mübarizələrimiz də,
ətinliklərimiz eynidir. Məgər işlə bağlı problemlər hər yerdə eyni deyilmi?" Mister
Pilkinqton çıxışının bu yerində əvvəlcədən hazırladığı müdrik kəlamı söyləmək
niyyətində idi, lakin həyəcanlandığından demək istədiklərini yada sala bilmədi. Bir qədər
duruxub nəhayət dilləndi: "Əgər sizdə işçi heyvanlar varsa, bizdə də işçi sinif var". Masa
arxasından şən bir uğultu keçdi. Mister Pilkinqton donuzları fermada müşahidə etdikləri
sərt idarəçilik üsulu, uzun iş günü, ərzaq payının azaldılması və heç bir heyvanın nazı ilə
oynanılmaması münasibəti ilə təbrik etdi.
Pivə parçlarının doldurulduğuna əmin olduqdan sonra mister Pilkinqton hamıdan ayağa
qalxmağı xahiş etdi və çıxışına təntənəli şəkildə yekun vurdu: "Cənablar, Heyvanıstanın
çiçəklənməsinin şərəfinə badə qaldırıram!"
Alqışlar və döşəməyə zərblə vurulan ayaq tappıltıları eşidildi. Napoleon görünməmiş
iltifat göstərib kreslosundan qalxdı, masanın ətrafında dövrə vurdu və pivəsini son
damlasına qədər içməmişdən əvvəl parçını mister Pilkinqtonun parçı ilə toqquşdurdu.
Alqış səsləri sakitləşəndən sonra hələ də ayaq üstündə dayanan Napoleon özünün də
deməyə bir neçə sözü olduğunu bildirdi.
Napoleonun bütün danışıqları kimi bu dəfəki nitqi də qısa və işgüzar idi. Napoleon da
qarşılıqlı anlaşılmazlıq dövrünün artıq arxada qalmasından çox məmnun olduğunu
bildirdi. "Uzun müddətdən bəri idi ki, bizi gözləri gotürməyən düşmənlərimiz, - belə
düşünmək üçün hər cür əsasımız var, - şəxsən mənim özümün və həmkarlarımın şübhəli,
hətta deyərdim ki, inqilabi baxışlara tərəfdar olmağımız haqqında şaiyələlər yayırdılar.
Guya biz qarşımıza qonşu fermalardakı heyvanları öz sahiblərinə qarşı üsyana
hazırlamaq məqsədi qoymuşuq. Bu fikir qədər həqiqətdən uzaq olan başqa bir uydurmanı
təsəvvürə gətirmək mümkün deyildir. Keçmişdə də, indi də əsas məqsədimiz bütün
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qonşularımızla dinc yanaşı yaşamaq və qarşılıqlı biznes münasibətləri qurmaq olmuşdur.
Mənim rəhbərliyində təmsil edilmək şərəfinə layiq görüldüyüm ferma əslində kollegial
şəkildə idarə olunan bir qurumdur. Indi mənə məxsus olan idarəçilik hüququ donuzların
ümumi mübarizəsi sayəsində əldə edilmişdir".
Napoleon daha sonra dedi: "Mən köhnə şübhələrin tam şəkildə aradan qaldırıldığına
inanmıram, lakin son zamanlar fermanın idarəçiliyində həyata keçirilən dəyişikliklərin
bundan sonra etimad və qarşılıqlı inam mühiti yaradacağına, fərqlərin aradan qalxacağına
əminəm. Məsələn, indinin özündə də fermadakı heyvanların biri-birlərinə "yoldaş" deyə
müraciət etmək kimi axmaq vərdişləri var. Buna birdəfəlik son qoyulacaq. Mənşəyi bizə
naməlum qalan başqa bir qəribə ənənə də movcuddur: hər bazar günü səhər heyvanlar
qoca donuzun bağda kötüyün üstünə qoyulmuş kəlləsi önündən təntənəli marşla keçirlər.
Buna da tezliklə son qoymaq lazım gələcək. Həmin kəllə sümüyünü isə təcili şəkildə dəfn
etmək lazımdır. Nümayəndə heyətinin üzvləri yəqin meydanda dalğalanan yaşıl bayrağı
gördülər. Əgər yaxşı fikir veriblərsə, yəqin ki, əvvəllər bayrağın üstündə olan buynuz və
dırnaq təsvirinin indi oradan pozulduğu diqqətlərindən yayınmayıb. Bundan sonra
bayrağımızda sadəcə tərtəmiz yaşıl rəng olacaq".
"Mənim mister Pilkinqtonun mehriban qonşuluq ruhu ilə aşılanmış gözəl nitqinə yalnız
bir düzəlişim var, - deyə Napoleon sözünə davam etdi. - Mister Pilkinqton Heyvanıstan
haqqında danışanda təbii ki, bilmirdi, - əlbəttə, bilə də bilməzdi, çünki mən özüm də bu
barədə ilk dəfə sizin yanınızda söz açıram, - "Heyvanıstan" adı bu gündən etibarən ləğv
edilmişdir. Ölkəmiz bundan sonra "Malikanə" ferması adlanacaq. Inanıram ki, bu tarixi
cəhətdən daha dəqiq və həqiqi addır".
-Cənablar!-deyə Napoleon nitqinə yekun vurdu. - Mən də sizə eyni sağlığa, lakin təbii ki,
bir qədər dəyişdirilmiş şəkildə içməyi təklif edirəm. Stəkanlarınızı ağzına qədər
doldurun. Cənablar, mənin deyəcəyim sağlıq budur: "Malikanə" fermasının
çiçəklənməsinin şərəfinə!
Bu tost da əvvəlki sağlıq kimi ürəkdən alqışlandı. Parçlardakı pivə son damlasına qədər
içildi. Pəncərə şüşəsi arxasından bu mənzərəni seyr edən heyvanlarda elə təsəvvür
yaranmışdı ki, içəridə sanki çox qəribə hadisələr baş verir. Donuzların sifətlərində bu
dəyişikliyi yaradan nə idi? Kloverin nurunu itirməkdə olan irinli gözləri donuzların
birinin sifətindən o birinə yönəlirdi. Bu sifətlərin birində beş buxaq, o birində dörd
buxaq, başqalarında isə üç buxaq vardı. Bu sifətlər onun gözləri qarşısında ifadələrini
dəyişir, əriyib bir-birlərinə qarışırdılar. Alqış səsləri bitəndən və dəstə yenidən qumar
masasının ətrafına qayıdandan sonra heyvanlar da sakitcə pəncərənin önündən çəkildilər.
Lakin beş-on addım aralanmamış onlar ayaq saxlamalı oldular. Ferma binasından
qulaqbatırıcı bağırtı səsləri gəlirdi. Heyvanlar yenidən özlərini pəncərənin qabağına
çatdırıb içəri baxmağa başladılar. Qonaq otağında mərəkə qopmuşdu. Qəzəbli çığırtılar
və zərblə masaya dəyən yumruq səsləri eşidilir, şübhə dolu baxışlar qarşılaşır, təkziblər
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və etirazlar səslənirdi. Həyəcanın səbəbi Napoleonun da, mister Pilkinqtonun da eyni
anda tuz çıxarmaları idi.
On iki səs əsəbiliklə mübahisə edirdi. Bu səslərin hamısı bir-birinə bənzəyirdi.
Donuzların sifətində baş verən dəyişikliyin səbəbi heyvanlara yalnız indi aydın oldu.
Heyvanlar təəccüb dolu baxışlarını donuzlardan insanlara, sonra isə təkrar insanlardan
donuzlara çevirirdilər. Gözlərini zilləyib dönə-dönə baxırdılar. Lakin artıq onları biribirindən fərqləndirmək, kimin kim olduğunu soyləmək mümkün deyildi.
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Paulo Koelyo
"Rio-Pyedranın sahilində oturdum və
ağladım"
Roman
Tərcümə edəni: Aygün Aslanlı

Ön söz

İspaniyalı bir missioner adada üç astek kahininə rast gəldi. Keşiş onlardan soruşdu:
-Siz necə dua edirsiniz?
-Biz bircə dua bilirik, - baş kahin cavab verdi - O da budur: «İlahi, səndə üç ruh birləşib,
biz də üç nəfərik. Bizi əfv elə».
- Pis dua deyil, - missioner dedi.
- Ancaq Allahın eşitmək istədiyi bir az başqa cürdür.Gəlin, mən sizə başqa dua öyrədim
- bundan çox-çox yaxşısını.
Sonra onlara katolik duasını öyrətdi və Tanrı sözünü yaymaq üçün yoluna davam etdi.
Bir neçə il sonra missioner İspaniyaya, öz evinə qayıdanda onun gəmisi həmin adanın
yanından keçməli oldu. Missioner yuxarı göyərtədən üç kahini sahildə gördü və onlara əl
elədi.
Həmin anda onlar suların üstüylə gəmiyə tərəf qaçdılar. İçlərindən biri, gəmiyə ən
yaxın olanı qışqırdı;
-Padre! Padre! Biz tanrının sevimli duasını yadımızda saxlaya bilmədik! Onu bizə
təzədən öyrət!
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-Bu vacib deyil, - möcüzə şahidi olmuş missioner dedi. Və vaxtında başa düşmədiyi
üçün Tanrıdan üzr istədi - Tanrı bütün dillərdə danışır.
Bu pritça «Rio-Pyedranın sahilində oturdum və ağladım» kitabında söhbətin nədən
getməsinin ən yaxşı izahıdır. Biz nadir hallarda möcüzənin ətrafımızda olduğunu
boynumuza alırıq. Möcüzələr bizim lap yanımızda baş verir, səma işarətləri bizə yol
göstərir, mələklər onları eşitməmizi xahiş edirlər. Ancaq biz «Dinə gəlmək üçün konkret
qaydalara əməl etmək, konkret formulaları səsləndirmək lazımdır» deyərək qətiyyətlə
özümüzü görməməzliyə vururuq. Anlamırıq: «biz Onun üçün hansı qapıları açsaq, O da
oradan gırəcək».
Ənənəvi dini ayinlər vacibdir, zira birgə dua edən, mərasimləri yerinə yetirən zaman
yaranan vəhdət hissini başqaları ilə bölməkdə bizə kömək edir. Bununla belə unutmaq
olmaz ki, mənəvi təcrübə hər şeydən əvvəl praktik məhəbbət təcrübəsidır. Məhəbbətdə
isə qaydalar yoxdur. Əlbəttə, dərslikləri əzbərləmək, ehtirası cilovlamaq, davranış
strategiyası hazırlamaq olar- bütün bunlar cəfəngiyyatdır. Qərarı ürək verir və yalnız
onun qərarı vacib və gərəklidir.
Belə hadisə hər birimizin həyatında baş verib. Bizlərdən hər birimiz bu və ya digər
anda göz yaşları içində təkrar etmişik: «Bu sevgi mənim əzablarıma dəyməz». Biz ona
görə əzab çəkirik ki, aldığımızdan çox verdiyimizi (bizim fikrimizcə) düşünürük. Ona
görə əzab çəkirik ki, bizim sevgimiz gizli, təsdiqsiz qalıb. Biz öz qaydalarımızı qoya
bilməmişik, odur ki, əzab çəkirik.
Amma əbəs yerə. Zıra sevgidə bizim mənən böyüməmizin rüşeymləri qoyulub. Nə
qədər çox seviriksə, mənəvi kamilliyin dərkinə bir o qədər yaxınlaşırıq. Həqiqətən
kamilliyə çatmış insanlar – ürəkləri məhəbbətlə alovlananlar - öz dövrlərinin bütün
xürafatını, maneələrini dəf ediblər. Onlar mahnı oxuyublar, gülüblər, yüksək səslə dua
ediblər, oynayıblar, apostol Pavelin «müqəddəs dəlilik» adlandırdığı hər şeyi həyata
keçiriblər. Onlar şən olublar – zira dünya sevənlərin qarşısında diz çökür və onlar,
itirmək qorxusundan xəbərsizdir.Əsl məhəbbət özünü bütünlüklə verməkdir.
«Rio-Pyedranın sahilində oturdum və ağladım» kitabı bunun nə qədər vacib olması
haqqındadır. Pilar və onun dostu -uydurma personajlardır. Lakin onlar həm də Fərqli
Məkan axtarışlarında qarşılaşdığımız bir çox konfliktləri simvolizə edirlər. Gec, ya tez
hər birimiz öz qorxularımıza qalib gəlməli olacağıq - zira mənəviyyatın yolu gündəlik
qazanılan məhəbbət təcrübəsindən keçir.
Bir dəfə rahib Tomas Merton dedı: «Mənəvi həyat məhəbbətə bərabərdir. Kiməsə
kömək eləmək, kimisə qorumaq, xeyriyyəçilik məqsədilə sevmirlər. Belə olanda
yaxınımız bizim üçün sadəcə obyektə çevrilir, özümüzü isə xeyirxah və müdrik adamlar
kimi görürük. Bunun məhəbbətə heç bir dəxli yoxdur. Sevmək - başqa adamın bir parçası
olmaq, onda İlahi odun qığılcımlarını tapmaq deməkdir».
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Qoy, Piların Rio-Pyedra sahilində tökdüyü göz yaşları bizə İlahi oda gedən yolu
göstərsin.

***

Əgər rəvayətə inansaq, bu çayın sularına düşən hər şey – yarpaqlar, həşəratlar, quş
lələkləri - zamanla onun yatağını döşəyən daşlara çevrilirlər. Of, əgər mən ürəyimi
sinəmdən qopara bilsəydim. Qopara və coşğun sulara ata - bir də nə əzab, nə həsrət, nə də
xatirə olmasın deyə.
Rio- Pyedranın sahilində oturdum və ağladım. Qışın soyuğu mənə yanaqlarımdakı göz
yaşlarını hiss etdirdi və göz yaşları qarşımda axan buz kimi soyuq sulara qarışdı. Hardasa
bu çay başqasıyla, sonra üçüncüsü ilə birləşir, o vaxta qədər ki - ancaq artıq mənim
gözümdən və könlümdən uzaqda - bütün bu sular dəniz suyu ilə qarışır.
Qoy, sular ona qarışmış göz yaşlarını da uzaqlaşdırsın, onda mənim məhəbbətim
bilməyəcək ki, mən nə vaxtsa ona yas tutmuşam. Qoy, sular ona qarışmış göz yaşlarını
uzaqlaşdırsın ki, mən Rio - Pyedranı, monastırı, Pireneyin ətəklərindəki kilsəni, birlikdə
getdiyimiz yolları və dumanı unuda bilim.
Mən yuxuda gördüyüm yolları, dağları, düzənlikləri unudacağam -onlar yuxularıma
girirdilər, ancaq mən bundan xəbərsizdim.
Lakin mən adi «hə» və ya «yox»un bizim bütün yaşamımızı dəyişməyə qadir olduğu
həmin sehirli anı xatırlayıram. Sanki bu çoxdan baş verib, bununla belə cəmi bir həftə
əvvəl mən yenidən onunla görüşdüm və yenidən itirdim.
Rio-Pyedranın sahilində mən bu əhvalatı yazdım. Mənim əllərim donmuşdu, ayaqlarım
narahat oturmaqdan keyimişdı və mən hər an dayanmağa, yazdıqlarımı tullamağa can
atırdım.
-Sadəcə yaşamağa çalış. Xatirələri saxla qocalara - o belə deyirdi.
Bəlkə, məhəbbət bizi vaxtından əvvəl qocaldır və elə o da çoxdan ötmüş gəncliyi
qaytarır. Axı o anları necə xatırlamamaq olar? Mən həm də sonsuz həsrəti işıqlı kədərə,
tənhalığı xatirəyə çevirmək üçün yazıram. Bu əhvalatı özümə danışıb, sonra çaya
tullamaq üçün - yanında sığınacaq tapdığım qadın mənə belə dedi. Əgər müqəddəslərin
sözlərinə inansaq - onda su yanğı ilə yazılanları söndürəcək.
Bütün sevgi əhvalatları bir - birinə oxşayır.
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Biz bir yerdə böyüyüb, bir yerdə boya-başa çatmışıq. Sonra o, ata yurdundan getdi, zira
gec, ya tez bütün cavanlar doğma daldabucaqlarını tərk edirlər. Dedi ki, dünyanı görmək
istəyir, onun arzuları üçün Soriyanın çölləri çox dardı.
Bir neçə il mən onun haqqında heç nə eşitmədim.Yalnız hərdən bir ondan qısa
məktublar gəlirdi - vəssalam. Zira bizim uşaqlığımızın küçələrinə və meşələrinə o, bir
də heç vaxt qayıtmadı.
Mənsə məktəbi bitirib Saraqosa getdim və orada anladım: O haqlı idi. Soriya kiçik
şəhərcikdir və dünyaya bağışladığı yeganə məşhur şairin ən məşhur sözü «yol onunla
getmək üçün yaranıb» misrası idi. Mən universitetə daxil oldum, nişanlandım. Hələ də
qalib gələ bilmədiyim açıq müsabiqəyə hazırlaşmağa başladım. Təhsil haqqını ödəmək
üçün satıcı işlədım. Müsabiqədən kəsildim, nişanlımdan ayrıldım.
Bütün bu vaxt ərzində isə ondan gələn məktubların sayı çoxalırdı və xarici ölkələrin
markalarına baxanda mən həsəd aparırdım. Bax, - mən fikirləşirdim - mənim dostum
yetkinləşib, o, hər şeyin dadına baxıb, o bütün dünyanı gəzib, onun qanadları böyüyüb,
mənsə hələ də kök atmağa çalışıram.

Bir vaxt gəldi ki, eyni ünvandan - kiçik fransız şəhərciyindən göndərdiyi məktublarında
o, tez - tez Allahdan danışmağa başladı. Günlərin bir günü isə seminariyaya daxil olmaq,
özünü duaya və moizəyə həsr etmək istədiyini bildirdi. Cavab məktubunda mən ondan
tələsməməsini, azadlığın kefini bir az da çıxartmasını, yalnız bundan sonra belə ciddi
addım atmasını xahiş etdim.
Təzədən oxudum və məktubu cırmaq qərarına gəldim - mən kiməm ki, azadlıq və ya
rahiblik haqqında hökm çıxardım? Ondan da, o birisindən də o xəbərdardır, mən yox.
Yenə bir müddət keçəndən sonra mən onun mühazirə oxuduğunu eşitdim və
təəccübləndim - axı, o, başqalarını öyrətmək üçün çox gəncdir. Ancaq iki həftə keçəndən
sonra o, mənə yazdı ki, Madriddə mühazirə oxuyacaq və çox xahiş edir ki, mən də ora
gəlim.
Və mən Saraqosdan Madridə qədər dörd saat yol getdim, çünki onu yenidən görmək
ıstəyirdim. Onun səsini eşitmək istəyirdim. Onunla kafedə oturmaq, birlikdə oynadığımız
zamanları yada salmaq istəyirdim - onda bizə elə gəlirdi, dünya o qədər böyükdür ki, onu
gəzib qurtarmaq, dərk etmək mümkün deyil.
***

Mühazirəyə mənim fikirləşdiyimdən də çox adam gəlmişdi, elə mühit də çox
təntənəli və ciddi idi. Və mən heç nə anlamırdım.
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«Bəlkə o, məşhur adam olub» - mən fikirləşdim.Öz məktublarında o, bu barədə heç nə
deməmişdi. Mən zalda oturanlarla danışmaq, onları bura nəyin gətirdiyini soruşmaq
istədim - ancaq cürət eləmədim.
Onu görəndə təəccübləndim. O, mənim bir vaxtlar tanıdığım yeniyetməyə heç
oxşamırdı. Axı qəribə nə var ki, on bir il – az müddət deyil. O,gözəlləşmişdi, gözləri
parıldayırdı.
-O, bizə bizim olanı qaytarır, - məndən solda əyləşmiş qadın dilləndi.
Qəribə sözlərdir.
-Nəyi qaytarır ? - mən soruşdum.
-Bizdən oğurlanmış olanı. İnamı.
-Yox, qaytarmır, - sağ tərəfdəki qonşu etiraz etdi, o, nisbətən gənc idi. -Onsuz da bizə
məxsus olanı qaytarmaq mümkün deyil.
-Eləsə, siz bura niyə gəlmisiniz? - birinci qadın əsəbi halda xəbər aldı.
-Ona qulaq asmaq istəyirəm. Mənə onların indi nə fikirləşdiyi maraqlıdır. Vaxt vardı,
onlar bizi tonqalda yandırırdılar. Bəlkə elə bilirlər, az yandırıblar?
-Bu yalqız səsdi, – birinci dedi. - O, bacardığını edir.
İkinci qadın istehza ilə gülümsündü və söhbəti kəsib üzünü çevirdi.
-Bir seminarist üçün o, çox cəsarətlidir, - birinci qadın indi də mənə müraciət edərək və
məndən dəstək gözləyərək davam etdi.
Ancaq mən heç nə başa düşmürdüm və susdum. Gənc qadınsa mənə göz vurdu - onun
əlbiri, müttəfiqiyəmmiş kimi.
Mənsə ona görə susurdum ki, fikrim başqa şeylə məşğul idi. Mən birinci qadının dediyi
haqqında düşünürdüm.
«Seminarist»
Ola bilməz. O, mənə xəbər verərdi.
O, danışmağa başladı, ancaq mən heç cür diqqətimi cəmləyə bilmirdim. «Yaxşı
geyinmək lazım idi» - bunun məni niyə belə narahat etdiyini başa düşmədən
fikirləşirdim. O, zalda məni gördü və mən onun nə düşündüyünü, xoşuna gəlib gəlmədiyimi tapmağa çalışdım. Yəqin ki, o vaxtkı mənlə indiki mən arasında böyük fərq
var - onda mənim 18 yaşım vardı, indi 29.
Səsi heç dəyişməmişdi. Lakin tamam fərqli sözlər deyirdi.
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Mütləq risk eləmək lazımdır. Həyatın möcüzəsini yalnız gözlənilməz hadisələrə hazır
olduğumuz zaman tam şəkildə dərk edə bilərik.
Tanrı hər gün bizə - günəşlə birlikdə - bizi bədbəxt edən hər şeyi dəyişmək imkanı
göndərir. Və hər gün biz özümüzü elə aparırıq ki, guya bu imkanı görmürük, guya o,
ümumiyyətlə mövcud deyil, guya bu gün tamamilə dünənə oxşayır və sabahdan
fərqlənmır. Ancaq öz gününə diqqətlə baxan kəs həmin sehirli anı tapacaq. O, bizim
sabaha gedən qapını açdığımız saatda, ya da şam yeməyindən sonra yaranan səssizlik
anında, ya da bir - birindən ayırmadığımız minlərlə xırda detallarda gizlənə bilər. Həmin
an - ulduzların gücünün bizə keçdiyi və bizə möcüzə yaratmaq imkanı verən an
mövcuddur.
Düzdür, xoşbəxtlik hərdən başımıza göydən yağır, ancaq əksər hallarda o mübarizə,
qələbədir. Sehirli an bizə dəyişməkdə və arzularımızın axtarışlarına çıxmaqda kömək
edir. Doğrudur, bu yolda bizi ağrı - acı, əzab, ehtiyac gözləyir, çoxlu məyusluqlarla
rastlaşacağıq - lakin onların hamısı keçicidir, heç bir iz qoymur. Gələcəkdə biz geriyə
qürur və inamla baxacağıq.
O şəxs bədbəxtdir ki, riskə getməkdən qorxur. Yəqin ki, o, məyusluqdan və
illüziyaların puça çıxmasından xəbərsizdir, əzab çəkmir - arzu edən və arzusunu həqiqətə
çevirməyə can atanlardan fərqli olaraq. Amma o, geri baxdığı zaman – o isə mütləq
baxacaq, zira bu bizim hər birimizə xasdır - ürəyinin ona necə: « Sən, Tanrının bu qədər
səxavətlə sənin günlərinə, iş və asudə vaxtlarına səpələdiyi həmin möcüzələri neynədin?
Ustadının sənə etibar etdiyi istedadı, zəkanı necə dəyərləndirdin? İtirməkdən qorxduğun
üçün dərinə basdırdın? Yaxşı, bundan sonra arxayın ola bilərsən: sən öz həyatını yelə
verdin və xərclədin, puç və israf etdin. Bu arxayınçılıq sənin yeganə qazancın olacaq». dediyini eşidəcək.
Bədbəxt o kəsdir ki, belə sözlər eşidir. Bədbəxtdir, çünki indi o, möcüzənin
mümkünlüyünə inanır, lakin sehirli anlar bir daha qayıtmayacaq.
O, mühazirəni bitirəndə, adamlar hər tərəfdən onu əhatəyə aldılar. Mən bir qədər aralıda
gözləyirdim və gərgin halda uzun illərin ayrılığından sonra ona necə təsir
bağışlayacağım barədə fikirləşirdim. Mən özümü körpə uşaq kimi hiss edirdim - onu
təzə, yad dostlara qısqanan, qorxaq bir uşaq. Mən əzab çəkirdim, çünki o, başqalarına
daha çox diqqət ayırırdı, nəinki mənə.
Nəhayət ki, o yaxınlaşdı. Yanaqları allandı və mən qarşımda bir dəqiqə əvvəl ciddi
şeylərdən danışan yetkin kişi yox, bir vaxtlar mənimlə birlikdə müqəddəs Saturiya
sovməəsində - (kiçik kilsə) gizlənən balaca oğlanı gördüm. Həmin oğlan mənə dünyanı
gəzmək arzusundan danışdığı vaxt, valideynlərimiz polisə zəng edirdilər, çünki elə
bilmişdilər ki, çayda boğulmuşuq.
-Salam, Pilar, - o dedi.
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Mən onu öpdüm. Mən onun çıxışını tərifləyə və bu qədər çox adamın içində özümü
nədənsə yaxşı hiss etmədiyimi deyə bilərdim. Mən uşaqlığımızdan hər hansı bir gülməli
hadisəni xatırlaya və indi başqalarının ona necə heyranlıqla baxdığını görəndə qürur
duyduğumu etiraf edə bilərdim. Mən Saraqosa gedən sonuncu gecə avtobusuna çatmaq
üçün tələsməli olduğumu ızah edə bilərdim.
Bilərdim. Biz heç vaxt bu sözlərin mənasını sonacan anlamayacağıq. Zira həyatımızın
hər bir anında nə isə bir şey baş verə bilər - baş verə bilər, ancaq vermir. Elə sehirli anlar
var ki, geridə qalır və kəşf olunmadan keçir, və ya taleyin əli qəflətən bizim dünyamızı
dəyişir.
Və onda da, məhz, belə oldu. Bütün o deyə biləcəklərimin əvəzinə, mən cəmi iki söz
dedim - bir həftədən sonra məni bu çayın sahilinə gətirib çıxardan, bu sətirləri yazmağa
məcbur edən ikicə söz...
- Qəhvə içək? – bax, onda mən bunu dedim.
Və o, mənə tərəf dönərək taleyin ona uzatdığı əli geri çevirmədi.
- Səninlə danışmağa elə ehtiyacım var ki. Sabah Bılbaoda mühazirə oxuyacam. Mən
maşınlayam. Gedirik?
- Mən Saraqosa qayıtmalıyam - bunun yeganə çıxış yolu olduğunu bilmədən cavab
verdim. Ancaq sonrakı saniyədə ya yenidən uşaqlıq dövrünə döndüyüm üçün, ya da ona
görə ki, həyatımızın ən gözəl anlarını biz yazmırıq, mən dedim:
- Amma, yox, Müqəddəs Məryəmin qüsursuz haimləliyi bayramı münasibətilə istirahət
günləri olacaq. Mən səninlə Bilboaya gedə bilərəm, Saraqosa da oradan qayıdaram.
Yanımda oturmuş qadının «seminarist» barədə replikası mənə rahatlıq vermirdi və
deyəsən o, bunu hiss etdi.
- Sən məndən nə isə soruşmaq istəyirsən?
- İstəyirəm, - mən biclik işlətməyə çalışaraq cavab verdim. - Bir qadın mühazirədən
qabaq dedi ki, sən ona məxsus olanı qaytarırsan.
- Bu vacib deyil.
- Mənim üçün vacibdir, - mən etiraz etdim. - Axı, mən sənin haqqında, həyatın
haqqında heç nə bilmirəm. Səni dinləmək üçün bu qədər adamın gəldiyini görəndə
heyrətə gəldim.
O, gülərək yanındakı adamlara tərəf çevrildi və artıq onlarla söhbətə başlamağa
hazırlaşdı.
- Dayan, - mən onun qolundan çəkərək dedim. - Sən mənə cavab vermədin.
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- Pilar, inan ki, bu sənin üçün o qədər də maraqlı olmayacaq.
- Hər halda, mən bilmək istəyirəm.
O, dərindən nəfəs aldı və məni zalın küncünə çəkdi.
-Əsasında təkallahlıq duran böyük dinlərın hər üçü - iudaizm, xristianlıq, islam kişi
dinləridir. Din xadimləri - kişilərdir. Qanunları kişilər qoyur, mərasimləri kişilər icra edir.
- Zaldakı o xanım nəyi nəzərdə tuturdu?
O, çaşdı, duruxdu, ancaq hər halda cavab verdi:
- Mənim hər şeyə fərqli yanaşdığımı. Tanrının qadın simasına inandığımı.
Mən yüngülcə nəfəs aldım - qadın səhv etmişdi. O, seminarist ola bilməzdi, zira
seminaristlər hər şeyə fərqli yanaşa bilməzlər.
- Müfəssəl izahatdır, - mən cavab verdim.
Qapıda məni zalda mənə göz vuran həmin qız gözləyirdi.
- Mən bilirəm ki, biz səninlə eyni məzhəbə etiqad edirik, - o dedi. - Mənim adım
Bridadır.
- Nə barədə danışırsan? Başa düşmürəm.
- Çoz gözəl başa düşürsən, – o güldü.
Və mənə nə isə izah etməyə imkan vermədən əlimdən yapışmağı ilə çölə çıxmağı bir
oldu.
Yetərincə isti axşam idi, ancaq mən səhərə qədər küçədə qala bilməzdim, gecələmək
üçün hara getmək lazım gəldiyi haqqında isə heç bir fikrim yox idi.
- Hara gedirik? - mən soruşdum.
- Tanrıçanın heykəlinin yanına, - cavabı gəldi.
- Mən ucuz bir otel axtarsam, yaxşıdır.
- Hər şeyi sonra başa salaram.
Mən kafedə oturub danışmağa, dostum haqqında daha çox şey öyrənməyə üstünlük
verərdim. Ancaq mübahisə eləmədim və qız məni Paseo-de-Kastelyana küçəsilə aparanda
itaətkarcasına yanınca gedirdim və bu günə qədər heç vaxt görmədiyim Madridə baxabaxa başımı tərpədirdim.
Qız prospektin ortasında dayandı və səmanı göstərdi.
- Odur!
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Çılpaq budaqların arasından bütöv ay parıldayırdı.
- Gözəldir, - mən dedim.
Ancaq qız, məni eşitmədən, qollarını geniş açdı, ovuclarını üzü yuxarı çevirdi, başını
geri atdı və dondu.
«Hara gəlıi çıxmışam, - mən fikirləşdim. Mühazirəyə qulaq asdım, sonra bu
ağıldankəm qızla Paseo-de-Kastelyanada gəzdim, sabahsa Bilbaoya gedirəm».
- Yer Tanrıçasının güzgüsü, - qız gözlərini açmadan dilləndı. - Öz qüdrətimizi dərk
etməyi bizə öyrət. Elə et ki, kişilər bizi başa düşsün. Doğulan, işıq saçan, ölən və
göylərdə yenidən dirilən Sən, toxumdan meyvəyə qədər olan yolu bizə göstərirsən.
Qız əllərini göyə uzatdı və uzun müddət bu pozada dayandı. Yoldan keçənlər ona
baxırdılar, gülürdülər, ancaq o, onlara fikir vermirdi. Əvəzində mən onun yanında
olduğum üçün utandığımdan yerə girməyə hazır idim.
- Mən bunu etməli idim, - o, Aya bütün ehtiramını bildirdikdən sonra dilləndi:
- İndi İlahə bizi qoruyacaq.
- Bir əməlli başa sal görüm, nədən danışırsan?
- Sənin dostun nədən danışırdısa, ondan, ancaq həqiqi sözlərlə.
Və mən mühazirənin mənasını anlamağa çalışmadığım üçün peşman
oldum. İndi orada nədən söhbət getdiyini bilmirəm.
- Biz bilirik ki, Tanrı qadın simasındadır, - yolumuza davam edəndə qız dedı. - Biz
Böyük Ananı başa düşən və sevən qadınlarıq. Biliyimiz bizə baha başa gəlib - bizi təqib
ediblər, tonqalda yandırıblar - amma biz sağ qala bildik. Və indi onun sirlərinin mənası
bizə məlumdur.
Tonqallar.Cadugərlər.
Yol yoldaşımın üzünə baxdım: gözəldir, pərişan, kürən saçları kürəyinə tökülüb.
- Kişilər ova gedirdilər, biz mağaralarda Ananın bətnində qalırdıq və uşaqları
böyüdürdük, - o, davam etdi - Elə orada da Böyük Ana bizə öz elmini öyrətdi.
Kişi hərəkətdə olanda, biz Ananın bətnində idik. Ona görə də ailənin necə qol - budaq
atdığını başa düşdük və kişilərimizi xəbərdar etdik. Biz birinci çörəyi bişirdik və onları
doyuzdurduq. Biz gildən ilk piyaləni yapdıq və onlara su verdik. Biz yaradılışın necə
dövr etdiyini anladıq, çünki bizim cismimiz ay fazalarının ardıcıllığını təkrarlayaraq
yaşayır. Bax, odur! - qəflətən o, sözünü kəsdi.
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Mən onun göstərdiyi tərəfə baxdım. Dörd yandan sonsuz maşın selinın araya aldığı
meydanın mərkəzində heykəllə bəzədilmış fəvvarə durmuşdu - şirlərin qoşulduğu cəng
arabasının üzərində qadın.
-Bu, Kibela meydanıdır, - Mən Madridi yaxşı tanımağımla lovğalandım. Bu heykəli
dəfələrlə poçt açıqcalarında görmüşdüm.
Ancaq qız məni eşitmirdi. O, artıq küçənin ortasında idi və maşınların arasından
sivişərək fəvvarəyə tərəf qaçırdı.
- Gedək! Gedək! – o, əlini yelləyərək qışqırdı.
Mən, heç olmasa, otelin adını soruşmaq üçün onun ardınca getmək qərarına gəldim.
Artıq bütün bu dəyişikliklərdən yorulmuşdum və doyunca yatmaq istəyirdim.
Fəvvarənin yanına ikimiz də, təxminən, eyni vaxtda çatdıq – mən - ürəyim ağzıma gələ gələ, o - dodaqlarında təbəssümlə.
- Su! - qız qışqırdı. – Su onun əlamətidir!
- Xahiş edirəm, mənə ucuz bir otel adı de.
O, hər iki əlini fəvvarənin altına tutdu.
- Sən də belə elə, - mənə dedi. – Toxun suya.
- Dünyasında olmaz. Amma sənə mane olmaq istəmirəm - gedim, gecələməyə yer
tapım.
- Bir dəqiqə də!
Bu sözlə, o, çantasından kiçik fleyta çıxartdı və dodaqlarına yaxınlaşdırdı. Mənə elə
gəldi ki, musiqi məni hipnoz elədi - maşınların səs - küyü uzaqlaşdı, ürəyim sakitləşdi.
Mən fəvvarənin kənarında oturub suyun şırıltısını və fleytanın nəğməsini dinləyə dinləyə gözümü başımızın üstündə üzən ayın haləsinə zilləmişdim. Nə isə mənə deyirdi
ki - hərçənd mən bunu tam dərk etmirdim - orada, göylərdə mənim qadın mahiyyətimin
hansısa bir hissəciyi var.
Bilmirəm, fleyta nə qədər oxudu. Qız melodiyanı yarımçıq kəsib, üzünü fəvvarəyə
çevirdi.
- Kibela, - o dedi. - Böyük Ananın daha bir əlamətidir. Kibela tarlada sünbülün
yetişməsini idarə edir, şəhərləri qoruyur, qadını din yoluna qaytarır.
- Kimsən sən? - mən soruşdum. - Məndən səninlə gəlməmi niyə istədin?
O çevrildi:
- Sən nə görürsənsə, mən, məhz, oyam. Mən Yer dininə etiqad edirəm.
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- Mən sənin nəyinə lazımam? - yenə təkidlə soruşdum.
- Mən sənin gözlərini oxuyuram. Sənin ürəyin mənim üçün açıq kitabdır. Sən qızğın bir
ehtirasla sevəcəksən. Və əzab cəkəcəksən.
- Mən?
- Kim haqqında danışdığımı özün bilirsən. Mən onun sənə necə baxdığını gördüm. O
səni sevir.
Təbii ki, o dəlidir.
- Ona görə də səni özümlə çağırdım, - qız davam etdi. – O, vacib və qiymətlidir.
Danışdıqlarının mənasız, cəfəngiyyat olmasına baxmayaraq, hər halda Böyük Ana
kultunu qəbul edir. Onun məhvinə yol vermək olmaz. Ona kömək elə.
- Nə danışdığını özün də bilmirsən. Sən öz fantaziyalarında azmısan, - mən yenidən
maşınların arasından sivişə - sivişə dedim və özümə söz verdim ki, bir də heç vaxt bu
qadının dedikləri barədə fikirləşməyəcəm.

***

Biz qəhvə içmək üçün dayandıq.
- Həyat sənə çox şey öyrədib, - mən söhbət etməyə çalışaraq dedim.
- İlk öncə bizim dərk etməyə qadir və dəyişdirmək istedadına sahib olduğumuzu öyrətdi,
- o cavab verdi. - Hətta bu qeyri - mümkün görünsə belə.
Bununla da söhbətimiz bitdi. Bundan əvvəl, yol kənarındakı barın yanında dayanana
qədər keçən iki saatlıq yol boyu biz, demək olar ki, danışmamışdıq.
Əvvəlcə, mən birlikdə keçən uşaqlığımızı xatırlamağa cəhd etdim, ancaq bu onu
maraqlandırmadı və o, sadəcə nəzakət xatirinə danışırdı. O, hətta hərdən mənə qulaq da
asmırdı və mənim artıq danışdığım haqqında yenidən soruşurdu.
Başlanğıcdan düz getməyən nə isə vardı. Bəlkə də zaman və məsafə onu birdəfəlik
mənim dünyamdan uzaqlaşdırmışdı. «O, sehirli anlar haqqında danışır» - mən
fikirləşdim. «Bəs Karmenin, Müqəddəs Yakovun və ya Mariyanın getdiyi yollar birbirindən nə ilə fərqlənir?» Bəli, o, artıq başqa aləmdə yaşayır, Soriya xatirəyə çevrilib vaxtın yuduğu, keçmişdə ilişib qalmış xatirəyə. Onun uşaqlıq dostları elə uşaqlıqda da
qalıblar, qocalarsa - əgər hələ sağdırlarsa - iyirmi doqquz il əvvəl neynirdilərsə, indi də
onu edirlər.
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Mən artıq onunla getməyə razılıq verdiyimçün peşman olmuşdum.Və həmin barda o,
yenə də söhbəti yarıda kəsəndə, daha danışmamağa qərar verdim. Bilbaoya qədər qalan
iki saatlıq yol mənim üçün əsl işgəncə idi. O, yola baxırdı, mən pəncərədən baxırdım və
heç birimiz pis əhval -ruhiyyəmizi gizlətməyə cəhd belə etmirdik. Kirayə götürülmüş
avtomobildə radio yox idi və üzücü sükutu heç nə poza bilmirdi.
-Gəl, avtobus stansiyasının yerini soruşaq - biz sürət magistralından çıxanda mən dedim.
- Burdan Saraqosa müntəzəm ekspresslər (sürət avtobusları) gedir.
Siesta vaxtı olduğundan küçədə adam az idi. Biz bir kişinin, gənc cütlüyün yanından
keçdik, ancaq o, maşını saxlamadı, soruşmadı.
-Bəyəm, sən onun yerini bilirsən? - mən dözmədim.
-Nəyin?
O, bayaqkı kimi məni dinləmir və eşitmirdi.
Və qəflətən, mən bu sükutun mənasını başa düşdüm. Axı o, dünyaya çıxmağa heç vaxt
cəsarət tapmamış qadınla nə barədə danışa bilər? Məchulluq və naməlumluqla
rastlaşanda qorxusundan əsən, yaxşı işi və uğurlu evliliyi dünyada hər şeydən üstün tutan
bir şəxslə yanaşı addımlamaqdan necə həzz almaq olar? Mənsə - kül başıma! - onunla
köhnə dostlar, üstünü toz basmış xatirələr, ucqar şəhərcik barəsində danışmağa
çalışırdım. Mən başqa nə barədə danışa bilərdim ki?
-Bax, elə burda sən məni düşürəcəksən, - biz mərkəzə çatanda dedim. Mən var
qüvvəmlə çalışırdım ki, səsim təbii çıxsın. Ancaq əslində özümü axmaq, infantil,
zəhlətökən kimi hiss edirdim.
O, maşını saxlamadı.
-Mənə avtobus stansiyasını tapıb, Saraqosa qayıtmaq lazımdır, - mən inad etdim.
-Mən heç vaxt burda olmamışam. Mən bilmirəm, otelim harda yerləşir. Bilmirəm,
mühazirə harada olacaq. Və avtobus stansiyasının harda
olduğunu da bilmirəm.
-Narahat olma, taparam.
O, sürəti azaltdı, ancaq dayanmadı.
-Mən istərdim ki....
O, iki dəfə başladı və heç cürə cümləsini bitirə bilmədi. Mən onun nə istədiyini ancaq
təssəvvürümə gətirə bilərdim. - ona yol yoldaşlığı etdiyim üçün təşəkkür etmək, ümumi
tanışlara salam göndərmək və beləcə xoşagəlməz hisslərdən qurtulmaq.
-Mən istərdim ki, sən bu axşam mənimlə mühazirəyə gedəsən, - nəhayət ki, o dilləndi.
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Mən çaşdım. Bəlkə o, sadəcə yolboyu maşında hökm sürən məcburi səssizliyi pozmaq
üçün vaxt qazanmağa çalışır?
-Mən çox istərdim ki, sən mənimlə gedəsən, - o, təkrar etdi.
Bəli, əlbəttə, mən - əyalət qızıyam. Əlbəttə, mənim həyatımda danışılmağa layiq olacaq
maraqlı, həyəcanverici heç nə baş verməyib. Əlbəttə, mən paytaxt xanımlarına xas olan
parıltı və lətafətdən məhrumam. Ancaq əyalət həyatı qadına təcrübə və ya eleqantlıq
verməsə də, ona ürəyinin səsini dinləməyi - ona diqqətlə qulaq asmağı və boyun əyməyi
öyrədir.
Və heç gözləmədiyim halda ürəyimin səsi mənə pıçıldadı ki, yol yoldaşım səmimidir.
Mən dərindən nəfəs aldım. Təbii ki, heç bir mühazirəyə getməyəcəm, ancaq dostumun
sanki yanıma qayıtdığını, məni öz macərasına dəvət
etdiyini, öz qorxularını və qələbə fərəhini mənimlə bölüşdüyünü duymağın özü artıq çox
sevindirici haldır.
-Dəvət üçün çox sağ ol, - mən cavab verdim. - Ancaq mənim otel üçün pulum yoxdur,
həm də məşğələlərə çatmalıyam.
-Məndə pul var. Gecəni mənimlə qalarsan. İki çarpayılı otaq istəyərik.
Mən hiss etdim ki, havanın soyuq olmasına baxmayaraq, o, tər - su içindədir. Ürəyim
həyəcan siqnalları verməyə başladı, səbəbini anlamaq isə imkanim xaricində idi. Bir neçə
dəqiqə əvvəl içimi doldurmuş sevinc tam çaşqınlıqla əvəz olundu.
Qəflətən o, maşını kəskin saxladı və düz mənim gözlərimin içinə baxdı.
Və əgər sənin gözlərinin içinə baxırlarsa, heç nəyi gizlədə, yalan danışa bilməzsən.
Və istənilən qadın - əgər hissləri tamamilə ölməyibsə - kişinin gözlərindən onun
ehtirasın əsarətində olduğunu başa düşəcək. Bu nə qədər ağlasığmaz görünsə də,
əlamətləri nə qədər yersiz və zamansız üzə çıxsa da, başa düşəcək. Elə o andaca
kürənsaçlı qızın dediyi sözlər yadıma düşdü.
Bu mümkün deyildi. Amma bu belə idi.
Heç vaxt, həyatım boyu heç vaxt ağlıma da gəlməzdi ki, o, - bu qədər ildən sonra – hələ
xatırlayır. Biz uşaq idik, biz bir yerdə böyüyürdük, biz əl - ələ verib dünyanı kəşf edirdik.
Mən onu sevirdim - əlbəttə, əgər sevginin nə olduğunu uşağın anlaması mümkünsə.
Ancaq bütün bunlar o qədər uzaqda qalmışdı ki, sanki hansısa başqa, əvvəlki həyatda,
hələ günahsız ürəyin dünyada yaxşı nə varsa, hər şeyə açıq olduğu zamanlarda baş
vermişdi.
İndisə biz böyümüşük və öz əməllərimiz üçün cavab verməyi öyrənmişik. Uşaq vaxtı
olanlarsa elə orada da qalıb.
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Yenidən onun gözlərinə baxdım. Mən inanmaq istəmirdim, ya da bacarmırdım.
-Mənim cəmi bir mühazirəm qalıb, sonra isə Bakirə Ananın şərəfinə bayramlar
başlayacaq. Mənə dağlara getmək lazımdır, - o, davam etdi. -Mən sənə bir şey
göstərməliyəm.
Sehirli anlar haqqında danışan bu mükəmməl insan mənim qarşımda dayanmışdı - və
hər şeyi tərsinə edirdi: həm yersizcəsinə inadkar idi, həm də yetərincə bədgüman, həm
hadisələri tələsdirirdi və eyni vaxtda da hansısa qarışıq təkliflər edirdi. Onu belə görmək
mənim üçün ağır idi.
Mən maşının qapısını açdım, düşdüm, kapota söykəndim. Xeyli vaxt, demək olar ki,
boş olan prospektə baxdım. Siqaret yandırdım, düşünməyə çalışdım. Mən özümü elə
apara bilərdim ki, guya heç nə başa düşmürəm - özümü inandırardım ki, söhbət ən
məsum şeylərdən gedir, guya, doğrudan da, uşaqlıq dostu, bu təklifi öz rəfiqəsinə edib.
Bəlkə o, həddindən artıq çox səyahət edib və reallığı başqa cür qavrayır.
Bəlkə mən hər şeyi şişirdirəm.
O, maşından sıçrayıb çıxdı, çömbəlib yanımda oturdu.
-Mən çox istərdim ki, sən axşam mənimlə mühazirəyə gedəsən, - təkrar etdi. - Mümkün
deyilsə, - eybi yox, incimərəm.
Vəssalam! Yer kürəsi 360 dərəcə fırlandı və başlanğıc nöqtəyə qayıtdı. Mən hər şeyi
səhv anlamışam - budur, o, artıq təkid eləmir, məni buraxmağa hazırdır. Ehtiras əsiri
kişilər özlərini belə aparmırlar.
Mən özümü çox axmaq hiss elədim və eyni zamanda yüngüllük duydum. Bəli, mən
qala bilərəm - heç olmasa, bir günlük. Biz birlikdə şam edərdik, ola bilsin, hətta, içki içib
bir azca keflənərdik - uşaq vaxtı belə şey olmayıb. Bir neçə dəqiqə əvvəl ağlıma gələn
bütün səfeh fikirləri unutmaq üçün gözəl fürsət yaranmışdı, Madriddən bu yana bizi
buxovlayan buz qabığını qırmaq imkanı düşmüşdü.
Bir gün heç nəyi dəyişmir. Uzağı, rəfiqələrimə danışmağa sözüm olacaq.
-İkiçarpayılı nömrə, - mən zarafatyana dedim. - Şam yeməyinin hesabı da sənlikdi,
çünki mən gənc olmasam da, kasıb tələbəyəm. Pulum yoxdur.
Biz çemodanları nömrəyə qoyduq, oteldən çıxdıq, mühazirənin olacağı yerə tərəf getdik.
Hələ vaxt vardı və biz kafeyə girdik.
-Mən sənə bir şey vermək istəyirəm, - o dedi və balaca qırmızı kisəciyi mənə uzatdı. Elə
həmin dəqiqə onu açdım. İçində köhnə, paslanmış medalyon vardı: bir üzündə müqəddəs
Məryəm ananın, o birisində -İsanın ürəyinin təsviri.
-Səninkidi, - o, mənim təəccübləndiyimi görüb dedi.
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Və mənim ürəyim yenə də təlaşlandı.
-Bir dəfə - onda payız idi, hava da düz indiki kimi idi, biz yəqin ki, on yaşında - filan
olardıq - sahildə oturmuşduq - böyük palıd ağacı olan yerdə. Mən bu söhbətə hazırlaşa hazırlaşa bir neçə həftə özlüyümdə təkrarladığım sözləri demək istəyirdim. Ancaq təzəcə
başlamışdım ki, sən medalyonunu itirdiyini qışqırıb sözümü kəsdin və onu axtarmağı
xahiş etdin.
Yadıma düşdü. Aman Allahım, mənim yadıma düşdü.
-Mən onu tapdım. Ancaq sahilə qayıdanda o qədər uzun vaxt deməyə hazırlaşdığımı
dilimə gətirməyə cəsarətim çatmadı. Və mən and içdim ki, medalyonu sənə ancaq o gün
– təxminən, iyirmi il əvvəl başladığım cümləni axıra çatdıranda verəcəm. Uzun müddət
onu ağlımdan çıxartmağa çalışdım, amma heç nə alınmadı. Və artıq mənim onunla
yaşamağa gücüm yoxdur.
O, fincanı yerə qoydu, siqaret yandırdı və tərpənməz baxışlarını tavana zillədi. Sonra
mənə tərəf döndü və dedi:
-Cümlə çox sadədir.
Mən səni sevirəm. Hərdən bizi kədər bürüyür və biz onun öhdəsindən gələ bilmirik.
Biz başa düşürük ki, bu günün sehirli anı keçdi, bizsə ondan istifadə etmədik. Və onda
həyat bizdən öz magiyasını, öz hünərini gizlədir.
Körpənin səsinə qulaq vermək lazımdır. O körpənin ki, nə vaxtsa sən özün olmusan və
hələ də içində bir yerlərdə yaşayır. O, həmin sehirli anların dərkinə qadirdir. Bəli, biz
körpənin ağlamasını kəsə bilərik, lakin səsini batırmaq yox.
Bu körpə mövcudluğunu davam etdirir: körpələr xoşbəxtdirlər, zira artıq rəhmət
qazanıblar.Və əgər biz yenidən doğulmağı bacarmasaq, əgər həyata nə vaxtsa
baxdığımız kimi – uşaq saflığı ilə və şövqlə baxa bilməsək, onda bizim
mövcudluğumuzun heç bir anlamı olmayacaq.
İntihar etməyin çoxlu üsulları var. O kəslər ki, cisimlərini öldürməyə cəhd göstərirlər,
Allaha qarşı çıxırlar. Lakin ruhun qətlinə cəhd edənlər də Onun qanununu pozur hərçənd adamlar onların bu cinayətini hesaba qatmırlar.
Sinəmizdə gəzdirdiyimiz körpənin bizə dediklərini eşidək. Utanmayaq ondan,
çəkinməyək. Onun qorxmasına yol verməyək - zira o təkdir və onun səsi, demək olar ki,
heç vaxt eşidilmir.
İzn verək - heç olmasa, azacıq - yaşamımızın ixtiyarını əlinə götürsün. O körpəyə
əyandır ki, bir gün o birindən fərqlənir.
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Elə edək ki, o yenidən özünü sevimli hiss etsin. Onu sevindirək - hətta buna görə
vərdişlərimizin əksinə çıxmaq lazım gəlsə belə, hətta bu kənardan axmaqlıq təsiri
bağışlasa belə.
Yadımıza salaq ki, insanın müdrikliyi Tanrının gözündə dəlilikdir. Əgər biz ruhumuzda
yaşayan körpəyə qulaq assaq, gözlərimiz yenidən parıldayacaq. Əgər həmin körpəylə
əlaqəni itirməsək, həyatla da əlaqəmiz qırılmayacaq.

Ətrafımdakı rənglər parlaqlaşdı: səs güclənirdi və qədəhin stola dəyən dibi də bərk
cingildəyirdi.
Mühazirə sona çatan kimi bütün kampaniya - ona yaxın adam - şam eləməyə yollandı.
Hamı birdən danışırdı, mənsə gülümsəyirdim -gülümsəyirdim, çünki bu axşam tamamilə
fərqliydi. Uzun illər ərzində ilk dəfə hər şey öz - özünə baş verirdi - planlaşdırılmadan və
qayğısızcasına.
Nə böyük xoşbəxtlik! Mən Madridə getmək qərarını verəndə, bütün hərəkətlərim
kontrol altındaydı. İndi hər şey dəyişib. İndi - mən burdayam - Bilbaoda, heç vaxt
olmadığım yerdə, baxmayaraq ki, o, mənim doğma şəhərimdən üç saatlıq məsafədədir.
Mənimlə bir stol arxasında əyləşənlərdən ancaq birini tanıyıram. Lakin hamı sanki yüz
ilin tanışıyıqmış kimi müraciət edir. Özüm - özümə heyrətlənirəm - çünki danışmağı,
içməyi, əylənməyi onlardan heç də pis bacarmıram.
Mən ona görə burdayam ki, həyat qəflətən məni yaşama təhvil verib. Mən nə qorxu, nə
günah, nə utanc hiss edirəm. Onu görən kimi və onun səsini eşidən kimi haqlı olduğuna
inandım - elə anlar var ki, riskə getmək, çılğın əməllər etmək mütləq lazımdır.
«Mən nə qədər vaxtımı kitab - dəftərlə əlləşərək, fövqəlinsani səylər göstərərək boşa
sərf etmişəm - könüllü qul olmaq üçün, - mən fikirləşdim. - Mən bu işi əldə etmək üçün
niyə dəridən - qabıqdan çıxırdım ki? Bir insan, bir qadın kimi o mənə nə verə bilər?»
Heç nə. Yəni mən ancaq ona görə doğulmuşam ki, həyatımın qalanını dəftərxana stolu
arxasında, hakimlərə məhkəmə proseslərini aparmaqda yardımçı olmaqla keçirim?
Yəqin belə fikirlər çox içməkdən yaranır: «İşləməyən dişləməz» - axı, bunu
babalarımız hələ binayi - qədimdə deyiblər.
Bu yuxudur. Və o indicə sona çatacaq. Bəs onda niyə hələ də qurtarmır? Və ilk dəfə
ağlıma gəldi ki, onunla dağlara getməyə dəyər. Onsuz da tətil başlayır - qarşıda bütöv bir
həftə var.
- Sən onun nəyisən? - bizim stolun arxasında oturmuş gözəl qadın məndən soruşdu.
- Uşaqlıq dostuyuq, - mən cavab verdim.

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
584

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

- O, uşaq vaxtı da bunu bacarırdı?
- «Bunu» - yəni nəyi?
Stol arxasındakı söhbət get-gedə sönükləşirdi.
- Özün bilirsən, - o dedi. -Möcüzə yaratmağı.
- O, elə o vaxtdan yaxşı danışmağı bacarırdı, - nə dediyimi düz-əməlli anlamadan cavab
verdim.
Stol arxasındakıların hamısı gülüşdü - o da hamı ilə birlikdə. Mənsə nəyin onları bu
qədər əyləndirdiyini yenə də başa düşmədim. Ancaq şərabın təsirilə özümü azad hiss
edirdim və baş verənləri idarə etməyə ehtiyac görmürdüm.
Mən ətrafa baxdım, nə barədəsə bir-iki replika atdım və bir dəqiqədən sonra onları
unutdum. Və yenidən tətil haqqında düşünməyə başladım.
Burda oturmaq mənimçün xoş idi, maraqlı idi. Mənim təzə tanışlarım ciddi problemlərin
müzakirələri arasında yaranan fasilələrdə zarafatlaşır, məzələnirdilər və mənə elə gəlirdi
ki, dünyada baş verən hər şeyin mənə birbaşa dəxli var. Hər halda həyat, heç olmasa, bir
gecəliyə qarşımda televiziya ekranından, qəzetdən dayanmamışdı.
Hə, Saraqosa qayıdanda danışmağa sözüm olacaq. Əgər onun dəvətini qəbul etsəm,
xatirə və təəssüratlar bütün bir il üçün bəs edəcək.
«O, mənim Soriya haqqında danışdıqlarımı dinləməməkdə tamamilə haqlıydı» - mən
düşündüm və özümün özümə yazığım gəldi: neçə illərdi ki, yaddaşımın rəfində eyni
əhvalatlar yatır?!
- Bir az da iç, - və ağbaş kişi stəkanımı doldurdu.
Mən də uşaqlarıma və nəvələrimə, əslində danışacaq çox az şeyim olduğunu fikirləşib
içdim.
- Mən sənə ümid edirəm - o, yalnız mənim eşidə biləcəyim səslə dedi:
- Gedək Fransaya.
Şərab mənim dilimi açmışdı.
- Əgər bir məsələyə aydınlıq gətirsək. Ancaq o halda.
- Hansı məsələyə?
- Mühazirədən əvvəl dediklərinə. Kafedə.
- Medalyon haqqında?
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- Yox, - mən var-gücümlə ayıq görünməyə çalışaraq və düz onun gözlərinin içinə
baxaraq cavab verdim. - Sənin onda mənə dediklərin haqqında.
- Yaxşı, biz sonra bu haqda danışarıq, - o, mövzunu dəyişməyə cəhd edərək dedi.
Sevgi etirafı. Onda biz danışa bilmədik, amma indi mən onu bütün məsələnin, məhz,
bundan ibarət olduğuna inandıra bilərdim.
- Əgər səninlə getməyimi istəyirsənsə, mənə qulaq asmalısan.
- Daha burda yox ki. Burda biz əylənirik.
- Sən Soriyadan çox tez getdin, - mən təslim olmurdum.- Mən səni doğma yerlərə
bağlayan yeganə bağam. Məhz, o, sənə irəli getmək üçün güc verir.
«Vəssalam. Heç bir sevgidən söhbət belə ola bilməz».
O, mənə səssizcə, sözümü kəsmədən qulaq asırdı. Lakin qəfildən kimsə fikrini
öyrənmək üçün onu çağırdı və bizim söhbətimiz qırıldı.
Nə isə, heç olmasa, mən hər şeyi aydınlaşdırdım, - mən öz-özümə dedim. Belə sevgi
ancaq nağıllarda olur.
Ona görə ki, real həyatda biz baş tutmayan sevgini sevgi hesab etmirik. Sevgi, yalnız
sevdiyimiz şəxsi fəht eləməyə ümid - qoy, lap cüzi
olsun - qalanda əhəmiyyət kəsb edir.
Yerdə qalanlar - fantaziyadır. Və sanki mənim fikirlərimi oxuyurmuş kimi, o, stolun o
başından mənə tərəf bərkdən dedi:
- Məhəbbətin şərəfinə içək!
O da azacıq kefli idi. Mən bu imkandan istifadə etmək qərarına gəldim.
- Məhəbbətin bəzən uşaq ağılsızlığı olduğunu anlamağa qadir müdriklərin şərəfinə.
- Müdrik elə sevdiyi üçün müdrikdir. Axmaqsa - ona görə axmaqdır ki, elə bilir,
məhəbbəti dərk etməyə qadirdir, - o cavab verdi.
Stol arxasındakılar onu eşitdilər və bir dəqiqədən sonra sevgi qızğın mübahisənin
mövzusuna çevrildi. Hər kəsin öz nəzər nöqtəsi vardı, hər kəs dişi ilə, dırnağı ilə öz
həqiqətini müdafiə edirdi və ehtirasların yatışması üçün bir neçə şüşə şərab gərək oldu.
Elə bu vaxt kiminsə yadına düşdü ki, artıq gecdir və sahibi restoranı bağlamağa
hazırlaşır.
- Sərbəst beş gün! - stolun o biri başından kimsə qışqırdı. - Sahibi siz ciddi söhbətlər
etdiyiniz üçün restoranı bağlamaq istəyir.
Hamı güldü, hamı – ondan başqa.
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- Bəs, səncə, ciddi şeylər barədə harda danışmaq lazımdır?
- Kilsədə! – birinci şəxs cavab verdi.
Bu dəfə bütün restoran gülüş səsindən guruldadı.
O qalxdı. Mən fikirləşdim ki, o, indicə dava salacaq - axı biz hamımız bir on il əvvələ,
gənclik dövrünə qayıtmışdıq. O dövrə ki, dava - öpüş, həyasız sığallar, qulaq batıran
musiqi və coşğun sürətlə birlikdə – gecə yığıncaqlarının vacib elementlərindən idi.
Ancaq yox – o, sadəcə mənim əlimdən tutdu və qapıya tərəf getdi.
- Biz getməliyik, – dedi. - Artıq gecdir.
Yağış Bilbaoda da, bütün dünyada da yağışdı. Sevən kəslər tapmaq və itirmək
qabiliyyətinə sahib olmalıdır. O, onların arasında tarazlığı gözləməyi öyrənib. O, şəndir
və yol boyu zümzümə edir.
Mənim başımın içi hələ azca uğuldayır, dünyanın rəngləri hələ bozarmayıb,
sönükləşməyib, ancaq mən də tədricən tarazlığımı bərpa edirəm. Necə deyərlər, mən
situasiyaya nəzarət etməliyəm, çünki onunla getmək istəyirəm.
Və mənim üçün situasiyanı nəzarətdə saxlamaq çətin deyil, ona görə ki, artıq dəlicəsinə
sevmirəm. Kim ki, öz qəlbini ram etməyə qadirdir, ona bütün dünya baş əyəcək.
«Mən qəlbimi sərbəst buraxmaq istərdim», - deyə düşünürəm. Əgər mən ürəyimi ona
verə bilsəydim - heç olmasa bir week-endlik – yanaqlarıma düşən yağış damcılarının dadı
indi fərqli olardı. Əgər sevmək asan olsaydı, o, məni qucaqlayardı və zümzümə etdiyi
melodiyanın taktında başqa əhvalat danışardı və o, bizim əhvalatımız olardı. Əgər orada
uzaqda, bayramların arxasında, Saraqosa qayıdan yol görünməsəydi, mən istərdim ki,
meyxoşluğum heç vaxt keçməsin, onu öpmək, oxşamaq, ancaq sevgililərə məxsus sözləri
pıçıldamaq və eşitmək üçün yetərincə azad olum.
Ancaq yox. Bacarmıram.
İstəmirəm. O isə təklifinə «hə» deyəcəyimi hələ bilmir. Bu risk mənim nəyimə gərəkdir,
axı? Çünki, bu anda keflilik məni nəşələndirmişdi, çünki mən bir - birinə eynilə bənzəyən
günlərdən yorulmuşdum.
Lakin bu yorğunluq keçəcək. Mən də o dəqiqə Saraqosa - özüm seçdiyim və öz xoşumla
yaşadığım şəhərə qayıtmaq istəyəcəyəm. Məni məşğələlər gözləyir, müsabiqə gözləyir.
Mən nə vaxtsa rastlaşmalı olduğum (bu isə o qədər də asan olmayacaq) - ərim gözləyir.
Məni sabit və sakit, uşaqlı, nəvəli, təminatlı, təqaüdlü, illik məzuniyyətli həyat gözləyir.
Ona hansı qorxuların əzab verdiyindən xəbərsizəm, əvəzində öz qorxularımı yaxşı
tanıyıram. Və onların sayı yetərincədir -yenilərini istəmirəm.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
587

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

Mən kimisə onun qədər sevməyi bacarmazdım: heç vaxt bacarmazdım.
Mən onu çox yaxşı tanıyıram - axı, biz uzun müddət yanaşı yaşamışıq:
Onun bütün zəifliklərini, qorxularını tanıyıram. Mən başqaları kimi ona valeh olmağı
bacarmaram.
Və bir də mən bilirəm ki, məhəbbət - bəndə oxşayır: əgər nazik su şırnağının keçə
biləcəyi dəlik qoysan, tezliklə onun təzyiqindən divarlar yıxılacaq, elə bir an gələcək ki,
axının qarşısında dayanmağa heç kimin
gücü çatmayacaq.
Əgər divarlar yıxılsa, məhəbbət hər şeyi zəbt edəcək və hamının üzərində hakim olacaq:
nəyin mümkün, nəyin qeyri - mümkün olması
onun vecinə deyil. Onu maraqlandırmır - sevdiyimiz şəxsi yanımızda saxlamağa
gücümüz çatacaq, ya yox. Məhəbbət idarə olunmazdır.
Yox, mən divarda dəlik qoya bilmərəm - hətta çox kiçiyini belə.
- Bir dəqiqə!
O, ani olaraq susdu. Yaş körpüdən kiminsə tələsik addımları eşidildi.
- Gedək, - o, əlimdən yapışaraq dedi.
- Dayanın! Bircə dəqiqə! - Yolçu qışqırdı. - Mən sizinlə danışmalıyam!
Ancaq o, addımlarını yeyinlətdi.
- Bizi çağırmır, - o dedi. - Otelə gedək.
Bununla belə, məhz, bizə müraciət edirdilər - küçədə başqa heç kim yox idi.
Mənim ürəyim əsdi, bir anda ayıldım. Yadıma düşdü ki, Bilbao - basklar ölkəsinin
paytaxtıdır və burda tez-tez terror aktları baş verir. Addımlar
yaxınlaşırdı.
- Gedək! - o dedi və daha da sürətlə yeridi.
Lakin artıq gec idi. Aramızda sanki yerin altından çıxmış, başdan - ayağadək yaş kişi
fiquru peyda oldu.
- Dayanın! - həmin adam təkrar etdi. - Bir dəqiqəlik! Allah xatirinə!
Mən qorxudan qaçmaq istədim, hansı möcüzəyləsə yanımızda patrul maşının
əyləclərinin zingildəməsi üçün yalvardım. Qeyri - ixtiyari ondan bərk - bərk yapışdım,
ancaq o, əllərimi itələdi.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
588

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

- Yalvarıram, - yad kişi dilləndi. - Mən sizin burda olduğunuzu eşitdim. Tanrı eşqinə,
kömək edin! Mənim oğlumu xilas edin!
O ağladı və təkrar – təkrar:
- Sizə yalvarıram! Yalvarıram! - deyərək diz çökdü.
Mənim dostum dərindən nəfəs aldı, başını aşağı saldı, gözlərini yumdu. Yaranmış
səssizlikdə yağış damlalarının tappıltısı və körpünün ortasında diz çökmüş adamın necə
ağlaması eşidilirdi.
- Otelə get, Pilar, - nəhayət, dostum dilləndi - Uzan, yat. Mən ancaq səhərə yaxın
qayıdacam.

***

Məhəbbət - başdan-başa hiylə və tələdən ibarətdir. O, öz gəlişi haqqında xəbər vermək
istəyəndə, ancaq işığını göstərir, işığın yaratdığı kölgələri isə - gizlədir.
- Bir ətrafa bax, - o dedi. - Gəl diz çökək, yerin ürəyinin necə döyündüyünə qulaq asaq.
- İndi yox, - mən cavab verdim. - Mən jaketimi çirkləndirə bilmərəm. Ondan bir dənədir.
Biz zeytun ağacları ilə örtülü təpələrlə gedirik. Bilbaodakı dünənki yağışdan sonra
günəşli səhər yuxuya bənzəyirdi. Mənim qara eynəyim yox idi - ümumiyyətlə, özümlə
heç nə götürməmişdim, çünki elə həmin gün Saraqosa qayıtmağa hazırlaşırdım. Gecə
ondan götürdüyüm köynəkdə yatmalı oldum, otelimizin yanındakı kiçik dükandan özümə
mayka aldım, yuduğum - bir gün əvvəl geyindiyim quruyana qədər dəyişək kimi nə isə
olsun deyə.
- Məni hər gün eyni paltarda görmək, yəqin səni bezdirib, - bu adi söhbətin məni
gerçəkliyə qaytarmasını istədiyim üçün zarafatyana dedim.
- Mən xoşbəxtəm, çünki sən – burdasan.
Medalyonu mənə qaytardığı andan etibarən o, mənə daha sevgisi haqqında danışmır.
Lakin şəndir və özünü 18 yaşlı gənc kimi aparır.Və indi mülayim səhərin şəfəqlərinə
bürünmüş halda yanımda addımlayır.
- Sənin orada nə işin var? – mən üfüqü gizlədən Pireneyin qollarını göstərib soruşdum.
- Dağların o biri üzü –Fransadır, – o, təbəssümlə cavab verdi.
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- Mən məktəbdə coğrafiyanı oxumuşam. Bilmək istəyirəm, niyə ora gedirik və orda nə
edəcəyik?
- Niyə? Ona görə ki, mən sənə bir ev göstərmək istəyirəm. Ola bilsin, o səni
maraqlandırdı.
- Əgər sən əmlak satan agent olmaq qərarına gəlmisənsə, məni yadından çıxart. Mənim
pulum yoxdu.
Mənimçün fərqi yox idi – Navarraya gedirik, ya Fransaya. Təki bayramda Saraqosa
geri dönməyim.
«Hə, necədir? – ağlım ürəyimdən soruşdu. – Onun təklifini qəbul etdiyin üçün
məmnunsan. Sən dəyişmisən və özün bunu hiss edirsən».
Yox, bir qram da dəyişməmişəm. Sadəcə bir az dincəlmişəm.
- Bir daşlara bax.
Doğrudan da, çaydaşı kimi sığallı, hamardırlar, amma burda, Navarranın
düzənliklərində heç vaxt dəniz olmayıb.
-Onları kəndlilərin, ziyarətçilərin, macəra axtaranların dabanları cilalayıb, - o dedi. –
Daşlar dəyişib, lakin yolçular da həminki deyil.
- Bildiklərinin hamısını sənə səyahətlər öyrədib?
- Yox.Vəhyin möcüzələri.
Mən onun nəyi nəzərdə tutduğunu başa düşmədim və dərinə getməməyə üstünlük
verdim. Mən günəşə, düzlərə, üfüqdəki sıra dağlara necə qarışdığımı hiss edirdim.
- Biz hara gedirik? – mən soruşdum.
- Hələ ki, heç hara. Biz sadəcə səhərdən, günəşdən, gözəl mənzərədən, həzz alırıq. Hələ
qarşıda bizi maşınla uzun yol gözləyir, – o deyir və ani tərəddüddən sonra əlavə edir. –
Sən medalyonu gizlətdin?
- Gizlətdim, – mən cavab verirəm və addımlarımı yeyinlədirəm. Bu səhərin sərbəstliyini
və sevincini korlamamaq üçün bu haqda danışmaq istəmirəm.
Qabaqda şəhərcik peyda olur. Orta əsrlər üçün xarakterik olaraq o, təpənin
zirvəsindədir və mən aralıda onun kilsə zəngini və qəsrin xarabalığını görürəm.
- Gəl, ora gedək, – mən xahiş edirəm.
O, tərəddüd edir, ancaq sonra razılaşır. Yolda sovməə ilə (kişik kilsə) rastlaşırıq və mən
ora girmək istəyirəm. Mən dua edə bilmirəm, ancaq kilsənin sükutu məni həmişə
sakitləşdirir.
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«Özünü günahlandırma, sənin heç bir günahın yoxdur, - mən özümə deyirəm. – Əgər o
sevirsə, bu onun öz işidir».
O, medalyonu soruşdu. Mən bilirəm – o gözləyirdi ki, biz yenidən kafedəki köhnə
söhbətə qayıdacağıq. Gözləyirdi – həm də istədiyini eşitməyəcəyindən qorxurdu. Bax, elə
buna görə hadisələri tələsdirmir, o mövzuya toxunmur.
Ola bilsin ki, o, məni doğrudan da sevir. Ancaq biz bu sevgini nə isə fərqli, daha dərin
bir şeyə çevirməliyik.
«Nə çərənləyirəm, – özümə deyirəm. – Dünyada sevgidən dərin heç nə yoxdur. Ancaq
nağıllarda şahzadə qurbağanı öpür və o, gözəl oğlana çevrilir. Həyatda hər şey əksinədir.
Şahzadə qız şahzadə oğlanı öpür və o, iyrənc qurbağaya çevrilir».
Yarım saatdan sonra sovməəyə çatırıq. Pillələrdə qoca kişi oturub.
Yola çıxdığımız andan o, rastlaşdığımız ilk insandır. – zira indi payızdır, Tanrının
onlara yenidən bərəkət əta edər.
...Tanrının onlara yenidən bərəkət əta edəcəyi və insanın öz alın təriylə gündəlik ruzisini
qazanmasına imkan verəcəyi ümidilə çöllər özlərini yenidən onun öhdəsinə buraxırlar.
- Salam, – o, qocaya deyir.
- Salam.
- Bu şəhərciyin adı nədir?
- San-Martin de Unks.
- Unks? – mən təkrar soruşuram. – Cırtdan adına oxşayır.
Qoca zarafatı başa düşmür və mən bir qədər pərt halda, sovməənin qapısına doğru
yönəlirəm.
- Olmaz, - qoca məni dayandırır. – Günorta bağlıdır. İstəyirsinizsə - dörd üçün gəlin.
Lakin sovməənin qapısı aralıdır. Və mən, - qarışıq da olsa, -çünki günəşin parlaq şüaları
gözqamaşdırır – içərini görürəm.
- Cəmi bir dəqiqəlik... Mən dua eləmək istəyirəm.
- Təəssüf, ancaq icazə verə bilmərəm. Bağlıdır.
O, mənim qoca ilə söhbətimi dinləyir və qarışmır.
- Yaxşı, gedək burdan, - mən deyirəm. - Mübahisə etməyək.
O, əvvəlki kimi boş, soyuq nəzərlərlə mənə baxır.
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- Bəyəm, sən, sovməəni görmək istəmirsən? - deyə soruşur.
Mən bilirəm, mənim özümü belə aparmağım onun xoşuna gəlmir. O, məni - zəif,
qorxaq, öz istədiyini əldə etməyi bacarmayan biri hesab edir. Şahzadə qız öpüşsüz filansız qurbağaya çevrildi.
- Dünən olanları yadına sal, - mən deyirəm. - Barda sən mübahisənin davam etməsini
istəmirdin və onu yarımçıq qoydun. Amma mən indi həmin şeyi təkrarlayanda, sən məni
mühakimə edirsən.
Qoca laqeydcəsinə bizə qulaq asır. Yəqin, çox məmnundur - onun gözləri önündə heç
olmasa nə isə baş verir, zira, burda, bu balaca şəhərdə bütün səhərlər, bütün gündüzlər,
bütün gecələr bir-birindən fərqlənmir.
- Qapı bağlı deyil, - o, qocaya müraciət edir. - Əgər sənə pul lazımdırsa, biz verə bilərik,
az da olsa. Ancaq bu xanım kilsəyə baxmaq istəyir.
- İndi - olmaz.
- Yaxşı görək! Biz onsuz da girəcəyik!
Və mənim əlimdən yapışaraq içəri daxil olur.
Ürəyim az qalır yerindən çıxsın - Qoca qəzəblənə, polis çağıra, səyahətimizi korlaya
bilər.
- Niyə belə elədin?
- Çünki sən sovməənin içini görmək istəyirdin.
Ancaq məndə alınmır: gözlərim baxmır - bu deyişmə və mənim qadağaya münasibətim
belə gözəl bir səhərin bütün cazibəsini məhv elədi.
Mən diqqətlə bayırda baş verənlərə qulaq kəsilirəm, qocanın necə polis çağırdığını
təsəvvürümə gətirirəm. Kafirlər. Soyğunçular. Onlar qanunu pozurlar, qadağaları
tapdalayırlar. Axı, qoca onlara dedi - bağlıdır, ziyarət saatı qurtarıb! O xəstə və
taqətsizdir, onun bizi saxlamağa gücü çatmazdı, biz yaşlıya hörmət etməmişik və bu
polisin gözündə bizim günahımızı ağırlaşdıracaq.
Mən içəridə gözlərin alışması üçün nə qədər vaxt gərəkdirsə, düz o qədər qalıram. Lakin
ürəyim elə bərk döyünür ki, onun ürəyimin tappıltısını eşidəcəyindən qorxuram.
- Biz gedə bilərik, - mən «Atamız» duasını oxumaq üçün lazım olan vaxtı ötürərək
deyirəm.
- Pilar, qorxma. Sənə bu qocanın çaldığına oynamaq lazım gəlməyəcək.
Mən qarovulçu ilə konfliktin dostumla mübahisəyə səbəb olmasını istəmirəm.
Sakitliyimi qorumalıyam.
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- Nədən danışdığını başa düşmürəm, - mən cavab verirəm.
- Elə adamlar var ki, daima kiminləsə - ətrafdakılarla, özləriylə, həyatla döyüşürlər. Və
tədricən onların başlarında müəyyən bir teatral oyun yaranmağa başlayır, onun
librettosunu isə öz uğursuzluqlarının və məyusluqlarının diqtəsiylə yazırlar.
- Mən bu cür çoxlarını tanıyıram.
- Bədbəxtlik ondadır ki, onlar bu pyesi təkbaşına oynaya bilməzlər, - o davam edir. - Və
onda onlar başqa aktyorların köməyindən istifadə edirlər.
İndi, təxminən, buna bənzər bir şey baş verdi. Qoca kimdənsə nəyə görəsə acıq çıxmaq,
hirsini kiminsə üstünə tökmək istəyirdi və bizi seçdi. Əgər biz ona qulaq assaydıq,
qadağasına boyun əysəydik, onda bu an məğlubiyyətin acısını çəkərdik, peşman olardıq.
Biz onun uğursuzluqlarının və miskin həyatının bir hissəsinə çevrilərdik.
Lakin onun düşmənçiliyi çox açıq idi, ona görə də ondan qorunmaq bizim üçün çətinlik
törətmədi. Bundan da pisi, adamların həyatın ədalətsizliyindən şikayətlənərək,
başqalarından məsləhət, yardım, himayə gözləyərək, özlərini qurban kimi aparmağa
başlayaraq bizi də «səhnəyə» çağırmasıdır.
O, mənim gözlərimə baxdı.
- Ehtiyatlı ol, - o dedi. – Belə oyuna qoşulsan - mütləq məğlub olacaqsan.
O haqlıdır. Amma yenə də mən rahat deyildim: ürəyimdə xoşagəlməz hiss qalmışdı.
- Mən dua elədim. İstədiyim hər şeyi elədim. Biz çölə çıxa bilərik.
Və biz bayıra çıxırıq. Kilsədəki yarıqaranlıq və günəşin gözqamaşdıran işığı arasındakı
kontrast elə güclüdür ki, mən bir neçə dəqiqə heç nə görmürəm. Görmə qabiliyyətim
bərpa olanda qocanın orada olmadığını sezirəm.
- Gedək, nahar edək, - o deyir və şəhərciyə tərəf yönəlir.

Nahar zamanı mən iki stəkan şərabın axırına çıxdım. Hələ ömrüm boyu bu qədər çox
içməmişdim. Mən əyyaşa çevrilirəm.
«Ağ eləmə».
O, ofisiantla danışır. Ətrafda hələ Qədim Romaya aid tikililərinin xarabalıqlarının
qaldığını öyrənir. Mən söhbətə qoşulmağa cəhd edirəm, ancaq pis əhval - ruhiyyədə
olduğumu gizlədə bilmirəm.
Şahzadə qurbağaya çevrildi. Nə olsun ki? Əgər mənə heç nə gərək deyilsə - nə kişi, nə
məhəbbət - bunun nə əhəmiyyəti var?
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«Mən, axı, əvvəldən bilirdim, - mən düşünürəm. - Bilirdim ki, o mənim dünyamın
tarazlığını pozacaq. Ağlım mənə xəbərdarlıq etdi - ancaq ürəyim onun məsləhətini
eşitmək istəmədi».
Mənə çatan o cüzi nəsnənin əldə olunması çox baha başa gəldi. Mən arzuladığım bir
çox şeydən imtina etməli, qarşıma sərilən bir çox yollardan üz çevirməli oldum.
Mən arzularımın çoxunu ən böyük arzuma – ruhumun sakitliyinə qurban verdim. Və
indi onu itirmək istəmirəm.
- Səni nə isə narahat edir, - o, qarsonla söhbətini kəsib soruşur.
- Hə, düz tapmısan. Məncə, o qoca polisə xəbər verdi. Məncə belə balaca şəhərdə bizi
tapmaq o qədər də çətin olmayacaq. Və məncə, sənin tərsliyinə salıb, məhz, burda nahar
etmək istəmənin ucbatından biz tətilimizin üstündən xətt çəkə bilərik.
O, içində mineral su olan stəkanı əlində fırladır. O, yəqin bilir ki, mən yalan danışıram
və iş heç də qocada deyil. İş ondadır ki, mən xəcalətdən ölürəm. Niyə biz yaşamımızın
başına belə iş açırıq? Niyə gözdə çöpü görürük, amma dağlara, çöllərə, zeytun meşələrinə
fikir vermirik?
- Qulaq as, - o deyir. - İnan ki, boş yerə narahat olursan: qoca çoxdan evindədir və bu
hadisəni də artıq unudub.
«Axmaq, mən buna görə narahat deyiləm» - mən fikirləşirəm.
- Ürəyinin səsinə qulaq as, - o davam edir.
- Mən elə belə də eləyirəm, - mən deyirəm. – qulaq asıram. Və burdan getmək istəyirəm.
İçimdə nə isə xoşagəlməz hiss var.
- Bu günlük daha içmə. Şərab sənə kömək eləmir.
Bu ana qədər mən özümü birtəhər saxlamışdım. İndi mənə çatır - ən yaxşısı, içimdə
yığılıb qalan hər şeyi deməkdir.
- Sən əminsən ki, hər şeyi bilirsən. Sən sehrli anlar haqqında, böyük adamın qəlbində
saxlanmış körpə haqqında danışırsan. Və mən başa düşmürəm ki, sənin burda, mənim
yanımda nə işin var?!
- Mən sənə valeh oluram, - o gülür. - Sənə və sənin necə öz ürəyinə qarşı mübarizə
aparmana.
- Necə, necə? - mən bir də soruşuram.
- Heç nə, mən elə-belə… - o cavab verir.
Ancaq mən onun nə demək istədiyini artıq başa düşmüşəm.
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- Özünü aldatma. Əgər istəyirsənsə, biz bunu aydınlaşdıra bilərik. Sən mənim hisslərim
barədə yanılırsan.
O, stəkanı oynatmağı dayandırıb, düz mənim gözlərimin içinə baxır:
- Yanılmıram. Mən bilirəm - sən məni sevmirsən.
Mən əməlli - başlı çaşıram.
- Lakin mən sənin məhəbbətin uğrunda mübarizə aparacam, - o davam edir. - Dünyada
elə şeylər var ki, onların uğrunda sonuna qədər mübarizə eləməyə dəyər.
Mən ona nə cavab verəcəyimi bilmirəm.
- Məsələn, sənin uğrunda, - o sözünü bitirir.
Mən baxışlarımı yayındırıram və özümü elə göstərirəm ki, guya, restoranın interyerinə
baxıram. Mən özümü qurbağa kimi hiss edirdim və birdən yenə şahzadəyə çevrildim.
«Mən onun sözlərinə inanmaq istəyirəm, - mən gözlərimi üzərində balıqçı qayıqları
təsviri olunmuş rəsmə zilləyərək fikirləşirəm. – Bu heç nəyi dəyişməyəcək, amma hər
halda mən özümü bu qədər zəif, lazımsız hiss etməyəcəyəm».
- Sənə belə hücum etdiyimçün bağışla, - mən deyirəm.
O gülümsəyir və ofisiantı çağırıb hesabı ödəyir.

Geri qayıdanda mənim çaşqınlığım keçməmişdi. Günahkar kim idi? Günəş? - Ancaq indi
payızdır və günəş nəinki yandırmır, heç isitmir də. Qoca?–Ancaq qoca artıq xeyli vaxt idi
ki, mənim həyatımdan getmişdi.
Hər şey günahkar ola bilərdi - yeni olan hər şey. Təzə ayaqqabı ayağı sürtür. Yaşam da
belədir - o, bizi qəfildən yaxalayır və qeyri - müəyyənliyə sürükləyir. Hətta biz bunu
istəməsək də, hətta bu bizə lazım olmasa da.
Mən ətrafı seyr edərək fikrimi dağıtmağa çalışıram, amma daha zeytun sahələrini,
təpənin zirvəsindəki şəhərciyi, qocanın kandarında oturduğu sovməəni görə bilmirəm.
Bütün bunlar mənə yaddır, heç nə tanış deyil.
Mən dünənki ziyafəti və onun elə hey zümzümə etdiyi nəğməni xatırlayıram:
Bu gecə Buenos - Ayresdə nə isə var,
Nə isə, heç bilmirəm…
Onda bəs mən nəyi bilirəm?
Qalxdım və geyindim, evdən çıxdım, Arenales küçəsinə getdim…
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Əgər biz Bilbaodayıqsa, Bueons - Ayresin bura nə dəxli var? Və «Arenales» - hansı
küçədir? O, bununla nə demək istəyirdi?
- Dünən sənin dayanmadan oxuduğun hansı mahnı idi? - mən soruşuram.
- «Dəlinin balladası», - o cavab verir. - İndi niyə soruşursan?
- Heç, elə-belə, - mən cavab verirəm.
Ancaq mənki bunun elə - belə olmadığını bilirəm. Mən bilirəm, o - tələ idi, ona görə
oxuyurdu. O, hansısa tanış, mənim min dəfə eşitdiyim bir şeyi mızıldana bilərdi, lakin o,
mənim heç vaxt eşitmədiyim mahnını seçdi.
Bəli, bu tələdir. Nə vaxtsa, radioda və ya diskdə mən bu nəğməni eşidən kimi o və
Bilbao yadıma düşəcək, ömrümün payızının bahara çevrildiyi günlər yadıma düşəcək.
Mən ruh yüksəkliyini, macəra ruhunu və allah bilir, hardan peyda olmuş körpəni
xatırlayacam.
O, hər şeyi nəzərə alıb. O ağıllı və təcrübəlidir, o həyatı tanıyır və ürəyi istəyən qadını
fəth etməyi bacarır.
«Mən dəli oluram», - öz - özümə deyirəm. İki gün dalbadal içdiyim üçün əyyaşa
çevriləcəyimdən qorxuram. Elə bilirəm ki, onun bütün hiylə və fəndlərdən xəbəri var.
Əminəm ki, onun qayğısı məni tora salır və idarə edir.
Restoranda o necə dedi? «Mən sənin öz ürəyinə qarşı necə mübarizə aparmağına valeh
oluram».
O yanılır - Mən ürəyimlə artıq çoxdan və böyük uğurla döyüşürəm. Mən əlçatmazı
sevməyəcəyəm.
Mən öz imkanlarımın sərhəddini bilirəm, necə ki, əzab çəkmək bacarığımın sonsuz
olmadığını bilirəm.
- Mənə nə isə de, - geri, maşının yanına qayıdarkən mən xahiş edirəm.
- Nə deyim?
- Nə isə. Danış mənimlə.
Və o, Müqəddəs Məryəmin Fatimədə möcüzəli zühurundan danışmağa başlayır.
Bilmirəm, o, bunu indi niyə xatırladı, ancaq üç çobanın necə onunla söhbət etməsi
haqqındakı əhvalat fikrimi dağıdır.
Və tezliklə ürəyim sakitləşir. Yəni mən son həddimi bilmirəm? Yəni mən özümü idarə
edə bilməyəcəyəm?!
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Biz getdiyimiz yerə gecə çatdıq. Mən kiçik meydançanı, otra əsrlərdən qalma tikililərə
və su quyusuna zəif sarı işıq salan fənəri qatı duman pərdəsindən güclə seçirdim.
- Duman! - o, ucadan sevinclə dedi.
Mən təəccüblə ona baxdım.
- Biz Sent-Savendəyik, - o davam etdi.
Şəhərciyin adı mənə heç nə demirdi. Ancaq artıq Fransada olduğumuzu anladım və mən
də sevindim.
- Sən məni niyə, məhz, bura gətirmisən? - mən soruşdum.
- Sənə ev satmaq istəyirəm, - o gülə-gülə cavab verdi. - Bir də ki, mən söz vermişdim ki,
Müqəddəs Məryəmqüsursuz hamiləliyi gününə qədər qayıdacağam.
-Bura?
-Məhz, bura yox. Bura yaxına bir yerə.
O əyləci basdı. Biz maşından düşərək əl - ələ verib qatı dumanın içinə irəlilədik.
-Bu yer mənim həyatıma gözlənilmədən daxil olub, - o dilləndi.
«Necə ki, sən - mənim», - mən düşündüm.
-Bir dəfə, məhz, burda mən başa düşdüm ki, yolumu azmışam. Yox, belə yox. Daha
doğrusu, mən yenidən öz yolumu tapdığımı başa büşdüm.
-Sən tapmaca danışırsan, - mən dedim.
-Sənə nə qədər ehtiyacım olduğunu, məhz, burda anladım.
Mən, yenə - özüm də niyəsini bilmədən - ətrafa baxdım.
-Bunun sənin yoluna nə dəxli var?
-Biz kirayə mənzil tapmalıyıq, çünki bu şəhərdəki hər iki mehmanxana yalnız yayda
işləyir. Sonra yaxşı bir restoranda şam edərik - polisdən qorxmadan rahatca oturarıq və
tələsik maşına qaçmaq da lazım gəlməyəcək. Şərab dilimizin bağını sökəndə isə doyunca
söhbət edərik.
Hər ikimiz güldük. Mən yüngülləşdim. Yolboyu ağlıma gələn cəfəngiyyatların
siyahısını tutmağa başladım. İspaniyanı Fransadan ayıran sıra dağlar keçəndə isə ruhumu
qorxudan və gərginliklən təmizləməsi üçün Allaha dua etdim.
Mən artıq səfeh qız rolunu oynamaqdan, özümü mümkünsüz məhəbbətdən qorxan
rəfiqələrim kimi - hərçənd heç biri bunun nə olduğunu dəqiq bilmir - aparmaqdan
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yorulmuşam. Əgər zamanında dayanmasaydım, onunla yanaşı keçirdiyim bu sayılı
günlərin mənə verə biləcəyi bütün yaxşılıqları itirərdim.
«Ehtiyatlı ol, - mən fikirləşdim. – Əgər bənddə çat əmələ gəlsə, dünyada heç bir qüvvə
onu bərpa edə bilməyəcək».
- Müqəddəs Məryəm, bizi qoru: indi və axirətdə, - o dedi.
Mən susdum.
- Niyə «Amin» demədin?
Çünki artıq bunu vacib və gərəkli hesab etmirəm. Vaxt vardı ki, din mənim həyatımın
bir hissəsi idi. Vardı, amma daha keçdi.
O geri döndü və biz maşına yönəldik.
- Ancaq mən hələ də dua edirəm, - mən davam etdim. - Biz Pireneyləri keçəndə mən
dua elədim. Amma bu mexaniki baş verdi, heç bilmirəm, öz duama inanıram, ya yox.
- Niyə?
- Ona görə ki, əzab çəkirdim və Allah məni eşitmirdi. Ona görə ki - və bu tez-tez olurdu
- mən bütün qəlbimlə sevməyə çalışırdım, ancaq mənim sevgim əzilirdi, ona xəyanət
edilirdi. Əgər Allah məhəbbətin özüdürsə, o, mənim hisslərimə daha ehtiyatlı yanaşa
bilərdi.

- Hə, Allah məhəbbətin özüdür. Ancaq bu məsələlərdən Müqəddəs Ananın başı daha
yaxşı çıxır.
Mən qəhqəhə ilə güldüm, ancaq nəzərlərimi ona çevirəndə zarafat etmək fikrində
olmadığını, tam ciddi danışdığını gördüm:
Müqəddəs Anaya «qeydsiz - şərtsiz sevməyin» sirri əyandır. O, sevərək və əzab çəkərək
bizi cəhənnəm əzabından xilas edir. İsa da bizi ilkin günahdan beləcə xilas etmişdi.
- İsa-Allahın oğludur. Müqəddəs Anasa–sadəcə qismətinə Onu öz bətnində gəzdirmək
xoşbəxtliyi nəsib olmuş adi qadındır, - mən yersiz gülüşümü ciddi tonla ört-basdır etməyə
çalışaraq cavab verdim. Mən istəyirdim ki, o bilsin - mən onun etiqadına hörmət edirəm.
Lakin etiqad və sevgi heç vaxt mübahisə etmir, belə sevimli şəhərcikdə isə – xüsusilə.
O, maşının qapısını açaraq oturcaqdan bizim rükzaqları götürdü. Mən əlimi
özümünkünə uzadanda, o, təbəssümlə əlimi itələdi:
- İcazə ver, mən aparım.
«Mənimlə çoxdan belə nəzakətlə rəftar etməmişdilər» deyə fikirləşdim.
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Biz rastımıza çıxan ilk qapını döyürük, ancaq qadın səsi deyir ki, burda kirayəyə otaq
vermirlər. İkinci qapının arxasından cınqır belə çıxmır. Üçüncü evdə qoca bizi
gülərüzlə qarşılayır, lakin məlum olur ki, çarpayı ikinəfərlikdir. Mən imtina edirəm.
- Bəlkə biz irəli, bundan böyük şəhərə gedək?- çıxanda mən soruşdum.
- İndicə otaq tapacağıq, - o cavab verdi. – Sən Özgə haqqındakı pritçanı eşitmisən? Bu yüz il qabaq yazılmış bir əhvalaın fraqmentidir, müəllifi…
- Kimin yazdığı vacib deyil, danış, - Sent-Savendəki yeganə meydanda onunla yanaşı
addımlaya - addımlaya xahiş edirəm.
- Bir nəfər, cürbəcür yollarla həyata uyğunlaşmağa çalışan, ancaq bütün əziyyətləri boşa
çıxan köhnə dostu ilə rastlaşır. «Ona bir az pul vermək lazımdır» deyə o fikirləşir. Amma
belə alınır ki, elə həmin axşam dostunun varlandığını və bütün borclarını qaytardığını
eşidir.
Onlar sevimli barlarına gedirlər və dostu hamının əvəzinə hesabı ödəyir. Ondan uğurunun
səbəbini soruşanda isə o, cavab verir ki, lap yaxın vaxtlaradək Özgə kimi yaşayırmış.
- «Özgə» kimdir?- ondan soruşurlar.
- Özgə - o kəsdir ki, mənə həmişə onun kimi olmağı öyrədiblər, amma mən o deyiləm.
Özgə əmindir ki, insan bütün yaşamı boyu, qocalanda acından ölməmək üçün necə pul
toplamaq barədə fikirləşməyə məcburdur. Və bu barədə o qədər çox fikirləşir, o qədər
nəhəng planlar qurur ki, yaşadığından ömrünün sonuna sayılı günlər qalanda xəbər tutur.
O əl - ayağa düşür, lakin artıq gecdir.
- Bəs onda sən özün kimsən?
- Mən - ürəyinin səsini dinləyən hər hansı birimiz kimiyəm. Adi insanam - həyatın
misteriyasına məftun olan insan, möcüzəyə açıq olan insan, gördüyü hər işdən sevinən və
ilham alan insan. Bədbəxtlik ondadır ki, daima məyusluq qorxusunun təsiri altında əzilən
Özgə məni istədiyim kimi hərəkət etməyə qoymurdu.
- Lakin əzab deyilən bir şey də var, - bardakı digər müştərilər ona etiraz edirlər.
- Məğlubiyyət də var. Və dünyada heç kim ondan sığortalanmayıb, dahası - heç kim
ondan canını qurtarmayacaq. Odur ki, ən yaxşısı öz arzularının reallaşması uğrunda
vuruşmaq və bu müharibədə bir neçə döyüşü uduzmaqdır, nəinki nəyin uğrunda
vuruşduğunu heç vaxt bilmədən darmadağın edilmək.
- Vəssalam?- qulaq asanlar soruşurlar.
- Vəssalam. Bu həqiqət mənə əyan olanda, qərara gəldim ki, hər zaman olmaq istədiyim
kimi olum. Özgə orda, mənim evimdə qaldı, o mənə baxırdı, amma mən onu bir daha
özümə yaxın buraxmadım, baxmayaraq ki, o məni qorxutmağa, gələcəyim haqqında
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fikirləşməmək, qara gün üçün tədarük görməməklə böyük risk etdiyimi beynimə
yeritməyə çalışırdı.
Və Özgəni həyatımdan qovduğum həmin andan etibarən, İlahi enerji öz möcüzələrini
göstərməyə başladı.

«O, bu əhvalatı uydurdu. Bu uydurmadır, hərçənd ola bilsin ki, ağıllı dır», - gecələmək
üçün yer axtardığımız müddət ərzində mən fikirləşdim. Lakin bütün Sent - Savendə cəmi
– cümlətanı 30 ev güclə olardı, odur ki, tezliklə o, mənim haqlı olduğumu qəbul etməli
oldu və qabağa - bundan daha böyük bir şəhərə getmək fikri ilə razılaşdı.
O, nə qədər böyük ruh yüksəkliyi hiss edir - etsin, Özgəni özündən nə qədər çoxdan və
uzağa qovur - qovsun, Sent - Savenin camaatının ağlına belə gəlmirdi ki, bu şəhərdə
gecələmək onun arzusudur və heç bir vəchlə bizə yardım etmək istəmirdilər. Bir də mənə
elə gəlirdi ki, o, həmin əhvalatı danışanda mən özümü görürdüm - öz qorxularımı,
qətiyyətsizliyimi, möcüzə vəd edən hər şeydən qaçmaq arzumu, onlara görməmək - çünki
sabah hər şey bitə bilər və biz əzab çəkməli olarıq - istəyimi tanıyırdım.
Allahlar aşıq - aşıq oynayırlar və heç soruşmurlar ki, biz onların oyununda iştirak etmək
istəyirik, ya yox. Onların vecinə də deyil, sən arxada nə qoymusan - sevgili, ev, iş,
karyera, arzu. Allahları maraqlandırmır ki, sənin həyatında hər şey öz yerindədir və sən
istənilən arzunu iradə və zəhmətin sayəsində reallaşdırmağa qadirsən. Allahlar bizim
ümidlərimizlə, planlarımızla hesablaşmırlar; Kainatın hansısa küncündə onlar aşıq - aşıq
oynayırlar - və budur, təsadüfən seçim sənin üstünə düşür. Və o andan etibarən qələbə və
ya məğlubiyyət – təsadüfün əlindədir.
Allahlar oyuna başlayanda Sevgini qəfəsindən buraxırlar. Bu qüvvə yaratmağa və ya
dağıtmağa - onun azadlığa çıxdığı an küləyin hansı istiqamətdə əsməsindən asılı olaraq qadirdir.
Hələ ki, külək onun tərəfə əsirdi. Lakin küləklər allahlar qədər dəyişkən və şıltaqdırlar –
indicə varlığımın ən dərin qatlarında mən də mehəbənzər nə isə hiss etdim.

Sanki Özgənin əhvalatının tamamilə gerçək olduğunu və Kainatın hər zaman
xəyalpərvərlərin tərəfini tutduğunu mənə sübut etmək üçün tezliklə biz kirayə otaq - iki
çarpayılı - tapa bildik. İlk öncə mən vanna qəbul etdim, paltarımı yudum və təzə
maykamı çiynimə saldım. Özümü tamamilə fərqli hiss etdim və bu mənə inam verdi.
«Nə bilmək olar, Bəlkə Özgənin bu maykadan xoşu gəlmir», - mən öz - özümə güldüm.
Ev sahibləri ilə şam etdikdən sonra – payızda və qışda bu şəhərcikdə restoranlar da
bağlanır - o, səhər alıb qaytaracağına söz verərək bir şüşə şərab istədi.
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Biz geyindik, iki stəkan götürdük və evdən çıxdıq.

- Gəl, quyunun yanında oturaq, - mən təklif etdim.
Elə belə də etdik - oturduq və isinə - isinə, sakitləşə - sakitləşə şərab içməyə başladıq.
- Deyəsən, Özgə qayıdıb və sənin bədəninə keçib,- mən zarafat etdim.-Kefin çox pisdir.
O güldü:
- Mən dedim ki, biz otaq tapacağıq və tapdıq. Kainat həmişə bizə arzularımızı həyata
keçirməkdə kömək edir - onlar nə qədər axmaq olursa - olsun. Zira onlar bizim
arzularımızdır və dəyəri yalnız bizə məlumdur.
Meydan bir addım o yanı görməyə imkan verməyən və fənərin işığında sarımtıl rəngə
çalan dumana bürünmüşdü.
Mən dərindən nəfəs aldım. Daha təxirə salmaq mümkün deyildi.
- Gəl, sevgidən danışaq, - mən dedim. - Daha bundan qaçmayaq. Axı, sən son günləri
necə keçirdiyimi bilirsən. Əlimdə olsaydı, belə mövzu, ümumiyyətlə yaranmazdı. Amma
əgər artıq yaranıbsa, mən onun haqqında fikirləşməyə bilmirəm.
- Məhəbbət təhlükəlidir.
- Bilirəm. Mən sevmişəm. Sevgi - narkotikdır. Əvvəlcə eyforiya, yüngüllük, tam vəhdət
hissi yaranır. Növbəti gün sən yenə istəyirsən. Sən hələ içinə çəkməyə macal tapmamısan
- baxmayaraq ki, hiss etdiklərin xoşuna gəlir - ancaq əminsən ki, istənilən an onsuz
keçinə bilərsən. Sən sevimli varlıq haqqında iki dəqiqə fikirləşirsən və üç saat yadına da
düşmür. Lakin tədricən ona öyrəşirsən və tamamilə ondan asıla hala düşürsən. Onun
haqqında üç saat fikirləşirsən və iki dəqiqəliyə unudursan. Əgər o, yanında yoxdursa, sən
növbəti dozadan məhrum olunmuş narkomanların yaşadıqlarını hiss edirsən. Belə
dəqiqələrdə dozaya görə qarətə, qətlə, istənilən alçaqlığa hazır olan narkomanlar kimi
sən də sevginin xatirinə hər şeyə hazırsan.
- Qorxulu bənzətmədir, - o dedi.
Doğrudan da, mənim misalım şərabla, quyu ilə, meydanı üzük kimi əhatəyə almış orta
əsrlərə aid evlərlə yaxşı tutuşmurdu. Ancaq bununla belə hər şey, məhz, mənim dediyim
kimi idi. Əgər o, bu qədər səyi sevgi əldə etmək üçün çəkibsə, onu hansı təhlükələrin
gözlədiyini bilməlidir.
- Ona görə də yalnız yanında saxlaya biləcəyin adamı sevmək lazımdır, - mən fikrimi
bitirdim.
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O, dumana baxa - baxa xeyli müddət cavab vermədi. Deyəsən, bir daha o, mənə sevgi
barədə söhbətlərin təhlükəli dalğalarında üzməyi təklif etməyəcək. Bəli, mən çox sərt
danışdım, amma başqa nə edə bilərdim?
«Məsələ bağlandı», - deyə fikirləşdim. Birlikdə keçirdiyimiz üç gün - üstəgəl mən eyni
paltarda gəzirdim - öz məqsədindən imtina etmək üçün ona yetdi. Mənim qadınlıq
qürurum sındırılmışdı, lakin eyni zamanda mən həm də yüngüllük hiss edirdim.
«Yəni ürəyimin dərinliklərində mən elə bunu istəyirdim?»
Yəqin ki… Çünki sevgi küləyinin necə bir fırtınaya çevriləcəyini artıq hiss edirdim.
Çünki artıq bəndin divarında əmələ gələn çatı görə bilirdim.
Biz hələ bir xeyli içdik və boş – boş şeylərdən danışdıq - bizə otaq vermiş ev sahiblərini
müzakirə etdik, nə vaxtsa bu şəhərciyin əsasını qoymuş müqəddəsi xatırladıq. O, mənə
dumanda itmiş kiçik meydanla üzbəüz yerləşən kilsə ilə bağlı bir neçə əfsanə danışdı.
- Sən mənə qulaq asmırsan, - birdən o dedi.
Doğrudan da - fikrim hardasa uçurdu. Mən yanımda elə bir insanın olmasını istərdim ki,
onu görəndə ürəyim rahat və ahənglə döyünsün, elə bir insan ki, onun yanında sakit
olum, çünki sabah onu itirmək qorxusu yoxdur. Onda vaxt da yavaş axardı və biz də
söhbət üçün qabaqda bütöv bir ömrün olduğunu bilərək sadəcə susardıq. Və mənə çətin
qərarlar qəbul etmək, ciddi şeylər üçün baş sındırmaq, sərt sözlər demək lazım gəlməzdi.

Biz susuruq və bu çox şey deyir. Həyatımız boyu ilk dəfədir ki, biz susuruq, hərçənd
mən bunu indicə - o bir şüşə də şərab tapmaq üçün ayağa qalxanda dərk elədim.
Biz susuruq. Mən onun addımlarını eşidirəm - o, bizim bir saatdan çox vaxt
keçirdiyimiz, şərab içə - içə dumana baxdığımız quyunun yanına qayıdır.
Həyatımızda ilk dəfədir ki, biz susuruq - sözün əsl mənasında susuruq. Yox, bu bizi
Madriddən Bilbaoya qədər maşında sıxan sükut deyil. Heç San-Martin-de-Unks
yaxınlığındakı sovməədə dayanarkən mənim ürəyimi qorxudan donduran da deyil.
Belə sükut hər cür sözdən daha çox şey deyir. Belə sükut mənə deyir ki, bizim bir birimizə nə isə izah etməmizə daha heç bir ehtiyac yoxdur.
Addımlar kəsilir. O mənə baxır və yəqin ki, qarşısında gözəl mənzərə peyda olur –
fənərin zəif işıqlandırdığı gecə, quyu, qadın.
Orta əsrlərə aid evciklər, XI əsrə aid kilsə, səssizlik.
Mən sükutu pozmaq qərarını verəndə şərabın ikinci şüşəsi yarısına qədər boşalmışdı.
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- Dünən səhər ağlıma gəlmişdi ki, əyyaşa çevrilirəm. Bütün günü içirəm. Bu üç sutka
ərzində keçən bir ildə içdiyimdən çox içmişəm.
O, bir söz belə demədən əllərini saçlarımda gəzdirir. Mən onun toxunuşunu hiss edirəm
və kənara çəkilmirəm.
- Mənə bir az həyatından danış,- mən xahiş edirəm.
- Mənim həyatımda fövqəladə heç nə yoxdur. Mən öz yolumu gedirəm və imkanım
daxilində bunu ləyaqətlə eləməyə çalışıram.
- Bu necə yoldur belə?
- Məhəbbət axtaranın yolu, - və boş şüşəni əlində oynada-oynada bir anlıq susur. Məhəbbətsə - çox çətin yoldur.
- Çətindir ona görə ki, o səni ya göylərə qaldıracaq, ya da cəhənnəmə atacaq, - mən
deyirəm, hərçənd dediklərimi o qədər də özümə aid etmirəm.
O cavab vermir. Ola bilsin ki, o, hələ də səssizliyin girdabındadır, ancaq şərab yenidən
mənim dilimi açıb və fikrimi bildirmək ehtiyacı hiss edirəm.
- Sən dedin ki, bu şəhərcikdə nə isə dəyişib.
- Hə, mənə belə gəlir. Ancaq mən əmin deyiləm, buna görə də səni bura gətirmək
istədim.
- Deməli, bu sınaqdır?
- Yox, bu mənim doğru qərar verməmə kömək edəcək Ona bəxşişdir.
- O kimdir?
- Müqəddəs Ana.
Müqəddəs Ana. Özüm də başa düşə bilərdim. Bu qədər səyahətlərdən, kəşflərdən, yeni
üfüqlərdən sonra onda hələ də uşaq vaxtı vurulmuş katolik peyvəndinin güclü olması
mənə bərk təsir edir. Amma mən və mənim dostlarım – hər halda bu baxımdan – çox
dəyişmişik: qəbahət və günahlar artıq çoxdan bizə ağırlıq eləmir.
- Nə yaxşı ki, bu qədər çətinliklərdən sonra sən əvvəlki inamını qorumağı bacarmısan.
-Yox, bacarmadım. Mən onu itirdim və yenidən qazandım.
- Anaya inamı? Namümkünə, mübhəmə, fantastikaya? Sən cismani sevginin nə
olduğunu bilmirsən? Sən aktiv seksdən qaçırsan?
- Heç də yox. Burda hər şey qaydasındadır. Mənimçoxlu qadınım olub.
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Mən qısqanclığın məni sancdığını hiss edirəm və özüm də buna təəccüblənirəm. Ancaq
daxilimdəki mübarizə yatışıb və mən onun yenidən başlamasını istəmirəm.
- Niyə-o - «Məryəm»? Niyə müqəddəs Ananı bizə digərlərinə bənzəyən adi qadın kimi
göstərmirlər?
Bir udumla o şüşənin axırına çıxır - orda lap az qalmışdı.
Məndən yenə şərab istəyib - istəmədiyimi soruşur - o tapa bilər - mən imtina edirəm.
- Mən ancaq sənin cavab verməni istəyirəm. Hər dəfəsində biz müəyyən mövzulara
toxunanda sən söhbəti dəyişirsən.
- O, elə ən adi qadın idi. O, dünyaya başqa uşaqlar da gətirmişdi. Müqəddəs kitabda
deyilir ki, İsa üç qardaşın böyüyü idi. İsanın ruhdan əmələ gəlməsinin başqa anlamı var:
Mariya yeni bərəkətli eranı başlayır, yeni mərhələ açır. O - kosmik gəlindir, səmanı qəbul
edən və onun mayalandırdığı Torpaqdır. Və həmin anda, onun öz taleyini qəbul etməyə
cəsarəti çatdığından O, Allaha Yerə düşmək imkanı verir. Və Müqəddəs Anaya çevrilir.
Mən onun fikirlərinin gedişini izləyə biləcək halda deyiləm. Və o bunu başa düşür:
-O, Allahın qadın simasıdır. Onun öz ilahi təbiəti var.
Onun nitqi aydın səslənmir - sözlər çətinliklə, gərginliklə tələffüz olunur, sanki onları
deməklə günah işləyir.
- İlahə? – mən soruşuram.
Mən onun məni başa salmasını gözləyirəm, lakin o söhbəti davam etdirmir. Hələ bir
neçə dəqiqə əvvəl mən ondakı katolikliyin nə qədər möhkəm olduğuna ironiya ilə
gülürdüm, indi isə mənə elə gəlir ki, o, küfr danışır.
- Məryəm kimdir? İlahə kimdir? – mən təkid edirəm.
- Bunu izah eləmək çətindir, - aydın görünür ki, o özünü yaxşı hiss etmir, hər dəqiqə –
daha çox. - Məndə bəzi şeylər var. Əgər istəsən, oxuya bilərsən.
- Mən indi heç nə oxumayacağam! Sən başa sal!
O əlini şərab şüşəsinə uzadır, lakin o boşdur. Biz artıq bizi quyunun yanına nəyin
gətirdiyini unutmuşuq. Nə isə fövqəladə əhəmiyyətli bir şeyin baş verməsi hissi yaranır sanki o hər bir sözü ilə möcüzə yaradır.
- Danış da!
- Onun simvolu - sudur, Onu duman əhatə edir. İlahə özünü su ünsüründə aşkar edir və
göstərir.
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Sanki, ətrafımızdakı duman canlandı, öz həyatını qazandı, konkret müqəddəs bir
substansiyaya çevrildi - hərçənd mən əvvəlki kimi onun sözlərinin anlamını tam başa
düşmürdüm.
- Çox dərinə getməyəcəyəm. Əgər istəsən - özün məndəki əlyazmanı oxuyarsan. Bircə
onu bil ki, bu qadın – İlahə, Müqəddəs Məryəm, yəhudi Şəhina, misirli İzida, Böyük
Ana, Sofiya - bütün dünyəvi dinlərdə mövcuddur. Onu yaddaşlardan silməyə, qadağan
etməyə çalışıblar, O simasını gizlədir və dəyişirdi, ancaq Onun kultu minilliklərdən
keçərək bu günümüzə çatıb. Allahın simalarından biri - qadın simasıdır.
Mən ona baxıram. Parıldayan gözləri qarşımızdakı duman kələfinə zillənib. Başa
düşürəm ki, artıq təkid etməmək olar – o, onsuz da söhbətinə davam edəcək.
- Onun haqqında Bibliyanın birinci fəslində yazılıb. Yadındadır - «… və Allahın ruhu
suların üstündən uçurdu»? Və O Onu ulduzlardan yuxarıda və aşağıda qoydu. Bu - Yerin
və Səmanın mistik nigahıdır. Müqəddəs kitabın sonuncu fəslində də Onun haqqında
danışılır
Nə vaxt ki
Ruh da, gəlin də deyir: gəl!
Eşidən də deyəcək: gəl!
Qoy, susuzluqdan yanan gəlsin,
Və qoy istəyən həyat suyunu havayı götürsün.
- Niyə Allahın qadın simasının simvolu sudur?
- Bilmirəm. Ancaq, adətən, O, bu vasitələri Özünü aşkar etmək üçün seçir. Yəqin, ona
görə ki, su - həyatın mənbəyidir, axı ana bətnində doqquz ay biz suyun əhatəsində oluruq.
Su - qadın Hökmünün simvoludur, hətta ən mükəmməl və ən kamil kişilərin belə ona
şübhəylə yanaşmağa, ona iddia etməyə cəsarəti çatmaz.
O, bir anlıq susur və davam edir:
- O, özünü bu və ya digər formada hər bir dində, hər bir etiqadda göstərir - ancaq
müqləq göstərir. Mənim üçün – bir katolik olaraq – onun cizgiləri Müqəddəs Məryəmin
obrazında aydın görünür.

O, mənim əlimdən tutur və beş dəqiqədən sonra biz artıq Sent-Savendən çıxırıq. Yolda
üzərinə xaç bərkidilmiş sütunun yanından keçirik, lakin– çox qəribədir! - adətən, İsa
Məsihin obrazı yerləşdirilən yerdə biz Müqəddəs Məryəmin obrazını görürük. Onun
sözləri yadıma düşür və təsadüf məni təəccübləndirir.
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Və indi zülmət və duman bizi başdan - ayağa qədər tamamilə qoynuna alır. Mən özümü
suda, ana bətnində təssəvvür edirəm - o yerdə ki, hələ zaman yoxdur, hələ varlıq şüurla
yüklənməyib. Bəli, oun danışdığı hər şeyin anlamı - özü də tükürpədici anlamı var. Mən
mühazirədə yanımda oturmuş yaşlı xanımı xatırlayıram. Məni dartıb meydana aparan
kürən qızı xatırlayıram - axı, o da deyirdi ki, su - İlahənin simvoludur.
- Burdan 20 km aralıda mağara var, - o davam edir. – 11 fevral 1858-ci ildə balaca bir
qız iki başqa uşaqla birlikdə onun yaxınlığında odun yığırdı. Qız xəstəhal, zəif idi, astma
xəstəliyindən əziyyət çəkirdi, onun valideynləri isə o qədər kasıb idilər ki, az qala
dilənirdilər. Həmin qış günündə qız çox da böyük olmayan çayın dayaz yerindən
keçməyə qorxdu - birdən islanar, soyuqlayar və yatağa düşər, valideynləri isə onun
gətirdiyi qəpik - quruşsuz keçinə bilməzlər.
Elə bu anda onun qarşısında ağ paltarlı, üzəri qızılı qızılgüllərlə bəzədilmiş səndəllərdə
qadın zühur edir. O, qıza bir şahzadə qədər ehtiramla müraciət edərək ondan bir lütf
göstəməsini - bura bir neçə dəfə bir də gəlməsini istəyir və yoxa çıxır. Bütün bu
gördüklərindən yerlərindəcə qurumuş digər iki uşaq, əhvalatı qarşılarına çıxan hər kəsə
danışırlar.
Amma qızın həyatı o andan etibarən əsl işgəncəyə çevrilir. Onu həbsə alırlar, tələb
edirlər ki, belə bir hadisənin heç vaxt olmadığını desin. Məxluqdan cürbəcür möcüzə və
ənam istəməsi üçün ona pul söz verirlər. İlk günlərsə onun valideynlərini hamının gözü
qarşısında qızın bu görüşü özünə diqqət çəkmək məqsədilə uydurduğunu deyərək rüsvay
edirlər.
Qızın isə - onun adı Bernadetta idi - gördüyü şəxsin kimliyi haqqında təssəvvürü belə
yox idi. Ağ paltarlı Qadını «O» adlandırırdı və onun təşvişə düşmüş valideynləri kömək
üçün yerli keşişə müraciət edirlər. O qızdan xahiş edir ki, növbəti dəfə görüşəndə
qadından adını soruşsun.
Bernadetta deyilən kimi edir, lakin cavab əvəzinə təbəssüm alır. «O» daha 18 dəfə qıza
zühur edir - demək olar ki, hər dəfəsində səssizcə. Hərçənd bir dəfə qadın
Bernadettadan torpağı öpməsini istədi. Qızcığaz səbəbini anlamadı, lakin itaət etdi.
Başqa bir dəfə isə «O» mağarada çuxur qazmağı xahiş elədi. Bernadetta onun xahişini
yerinə yetirdi və elə o saat çuxurdan palçıqlı su axmağa başladı - bəs necə, axı, hərdənbir
pis havalarda mağarada qabanlar gizlənirdilər.
-İç - qadın əmr elədi.
Su o qədər çirkliydi ki, Bernadetta üç dəfə su götürdü və ağzına yaxınlaşdırmaqdan
çəkinərək üç dəfə yerə səpələdi. Nəhayət, iyrənə - iyrənə də olsa, əmri yerinə yetirdi.
Onun qazdığı çuxursa yenidən su ilə doldu.
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Bir gözü kor olan adam sudan bir neçə damcı gözünə tökdü və həmin dəqiqə gözləri
açıldı. Yenicə dünyaya gəlmiş oğlunun ölüm ayağında olmasından başını itirmiş gənc ana
onu bu bulağın suyuna saldı - temperatur həmin gün sıfırdan aşağı düşdü və körpə
sağaldı.
Yavaş - yavaş möcüzəli bulağın sorağı ətrafa yayıldı və minlərlə adam kəndə axışmağa
başladı. Bernadetta isə hələ də sehrli qonağın adını öyrənməyə çalışırdı, lakin o, cavab
əvəzi yalnız gülümsəyirdi.
Amma gözəl günlərin birində «O» qızcığaza tərəf çevrildi və dedi:
- Mən Müqəddəs Ruhdan Doğanam.
Sevincinin həddi - hüdudu olmayan Bernadetta bu barədə danışmaq üçün var - gücü ilə
keşişin yanına qaçdı.
- Belə şey mümkün deyil, - keşiş cavab verdi. – Övladım, indiyə qədər heç kim eyni
zamanda həm ağac, həm də meyvə ola bilməyib. Sən gəl onun üstünə müqəddəs su çilə.
Keşişin qatı inamına görə, yalnız Allah bütün başlanğıcların başlanğıcından var ola
bilərdi, Allahsa - bütün əlamətlərə görə – kişidir.
Bernadetta «O» nun üzərinə müqəddəs su çilədi, ancaq qadın yalnız xəfifcə gülümsədi başqa heç nə baş vermədi.
16 iyulda qadın son dəfə göründü. Bundan az sonra Bernadetta mağaranın yaxınlığında
yerləşən kiçik kəndin həyatını nə qədər dəyişdiyini ağlına belə gətirmədən rahibə oldu.
Bulaq qurumadı və möcüzələr davam etdi.
Əhvalatın sorağı əvvəl Fransaya, sonra da bütün dünyaya yayıldı. Kənd böyüməyə və
dəyişməyə başladı, şəhərə çevrildi. Tacirlər gəldilər. Mağazalar və mehmanxanalar
açıldı. Bernadetta öldü və doğma yerlərdən çox uzaqlarda dəfn edildi. O, nə baş
verdiyini heç vaxt bilmədi.
Kilsəni çətin vəziyyətdə qoymağa cəsarət edən insanlar meydana çıxdılar - xoşbəxtlikdən
Vatikan o zamanadək Zühuretmənin mümkünlüyünü etiraf etmişdi - və möcüzələr
yaratmağa başladılar, lakin tezliklə şarlatan və fırıldaqçı adı ilə ifşa edildilər. Kilsə sərt
qaydalar qoydu - filan gündən yalnız həkimlər və alimlərin apardığı ciddi yoxlamadan
keçmiş fenomenlər möcüzə kimi tanınır.
Ancaq su hələ də axır və xəstələr sağalır.

Mənim qulağıma nə isə səs gəldi və mən qorxdum.
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Ancaq o, hərəkətsiz oturmaqda davam edir. Ətrafımızdakı dumana isə ad aldı, keçmiş
qazandı. Mən danışılan əhvalat və onun bütün bunları haradan bildiyi haqqında
düşünürəm. Mənim cavabım yoxdur.
Mən Allahın qadın siması haqqında düşünürəm. Mənimlə yanaşı oturmuş adamın
ziddiyyətli ruhu var. Bir müddət əvvəl o mənə yazırdı ki, seminariyaya daxil olmaq
fikrindədir, lakin o əmindir ki, Allah qadın simalıdır.
O hərəkətsizdir. Mən isə özümü Yer Ananın bətnində həbsə salınmış kimi hiss edirəm harda ki, nə zaman var, nə məkan. Bernadettanın əhvalatı sanki gözlərimin qarşısında,
bizi ağuşuna alan dumanda baş verir.
Və yenə onun səsi eşidilir:
- Bernadetta iki mühüm şeyi bilmirdi. Birinci, xristianlıq gələnə qədər bu dağlarda
keltlər yaşayırdı, İlahə kultu isə onlanın sivilizasiyasının əsasında dururdu. Bir çox
nəsillər Allahın qadın simasını dərk edirdilər, Onun sevgisinin, Onun şöhrətinin bir
hissəciyi onlara ünvanlanmışdı.
- Bəs ikinci?
- İkincisi isə, Zühurun baş verməsindən bir az əvvəl Vatikan ierarxiyası gizli yığıncağa
toplaşmışdı. Onların həmin yığıncaqda nəyi müzakirə etdiklərini kənar şəxslərdən heç
kim bilmirdi, lurdlu keşişsə - xüsusilə.
Kilsə başçıları müqəddəs ruhdan mayalanma haqqında ehkamı verməyin lazım olub olmadığını qərarlaşdırırdılar. Və sonda qərara alındı ki, lazımdır. Bunun nəticəsi papanın
«İneffabilis Dei» fitvası oldu. Ancaq geniş dindar kütləsinə onun mənasını heç kim başa
salmadı.
- Bəs bütün bunların sənə nə dəxli var? - mən soruşuram.
- Mən Onun şagirdiyəm. O məni hazırlayıb, - o deyir.
- Yəni sən – Onu görmüsən?
- Görmüşəm.

Biz meydana geri dönürük, bizi kilsədən ayıran bir neçə metr yolu qət edirik. Fənərin
işığında quyunu və qırağındakı şüşəni, iki stəkanı görə bilirəm. «Yəqin orda aşiqlər
oturublarmış, - mən düşünürəm. - Səssizcə oturublar və bir-biri ilə sözsüz - yalnız
ürəkləriylə danışıblar. Ürəklər hər şeyi söyləyəndən sonra, onlar ulu sirlərə ortaq
oldular».
Yenə də bizim sevgi barədə söhbətimizdən heç nə alınmadı. Bu heç vacib də deyil. Mən
hiss edirəm ki, nə isə çox mühüm bir nəsnənin astanasındayam və daha çox başa düşmək
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
608

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

üçün ondan istifadə etməliyəm. Yadıma bir anlıq universitetdəki məşğələlərim, Saraqos,
ömrüm boyu rastlaşmaq istədiyim həyat yoldaşı düşür, lakin bütün bunlar uzaq, dumanlı
örtüyə - lap Sent-Savenin üzərindəki kimi - bürünmüş görünür.
- Sən niyə mənə Bernadetta haqqında danışdın?
- Özüm də bilmirəm, - o üzümə baxmadan cavab verir. – Bəlkə ona görə ki, biz Lurdun
yaxınlığındayıq. Bəlkə ona görə ki, sabah – «İneffabilis Dei» (müqəddəs ruhdan hamilə
olma) günüdür. Bəlkə də ona görə ki, sənə sübut eləmək istəyirdim: mənim dünyam
kənardan göründüyü kimi boş və divanə deyil. Onun bir hissəsi həm də başqa
insanlardan ibarətdir. Və onlar söylədiklərinə inanırlar.
- Mən heç vaxt sənin dünyanın divanə olduğunu deməmişəm. Bu daha çox mənim
dünyama aiddir. Mən həyatımın ən gözəl illərini kitab - dəftərlə əlləşərək itirirəm,
halbuki onlar məni hər şeyi əzbər bildiyim yerdən çıxatmayacaqlar.
Mən hiss elədim ki, yüngülləşirəm: mən onu başa düşürdüm.
Mən gözləyirdim ki, o yenə də İlahədən danışacaq, ancaq o mənə sarı çevrilərək dedi:
-Yatmaq vaxtıdır. Biz çox içmişik.

***

O, dərhal yuxuya getdi. Mənsə hər şeyi-dumanı, şərabı, meydanı, söhbəti xatırlayaxatırlaya xeyli oyaq qaldım. Sonra onun mənə verdiyi əlyazmanı oxudum və xoşbəxtlik
dalğası hiss etdim: Allah-əgər O, gerçəkdən mövcuddursa-həm Atadır, həm də Ana.
Mən işığı söndürdüm və quyunu araya almış səssizlik barədə düşünməkdə davam etdim–
məhz, həmin dəqiqələrdə, bizim hər ikimizin susduğumuz vaxt, onun mənə nə qədər
yaxın olduğunu duyurdum.
Nə o, nə də mən bir söz belə demədik. Məhəbbət haqqında danışmağa ehtiyac yoxdur,
zira onun öz səsi var və öz yerinə özü danışır. Həmin gecə, quyunun yanında, sükut bizim
ürəklərimizin yaxınlaşmasına, bir - birini daha yaxşı tanımasına imkan verdi. Mənim
ürəyim diqqətlə onun ürəyini dinləyirdi və dinlədikcə də xoşbəxtlikdən oxuyurdu.
Gözlərimi yummazdan əvvəl mən onun «Özgənin qovulması» adlandırdığı ritualı yerinə
yetirməyə qərar verdim.
«Bax, mən burdayam, bu otaqda, bu şəhərcikdə - əvvəllər heç vaxt olmadığım bir yerdə,
- mənim fikirlərim axırdı. – Vərdiş elədiyim hər şeydən uzaqda. Həyatda heç vaxt məni
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maraqlandırmamış nəsnələr haqqında düşünürəm. Mən - bir neçə dəqiqəlik də olsa özümü elə göstərə bilərəm ki, guya dəyişmişəm».
Və mən həmin bir neçə dəqiqəni necə yaşamaq istədiyimi təsəvvür etməyə başladım.
Mən şən, hər şeylə maraqlanan, xoşbəxt olmaq istərdim. Hər saniyədən dolu-dolu istifadə
etmək, həyat suyunu acgözlüklə içmək. Yenidən arzuya inanıb, etibar etmək. Mənim
üçün əziz və istəkli olan uğrunda mübarizə aparmaq üçün güc qazanmaq.
Sevgiyə sevgiylə cavab vermək.
Bəli, bu odur - mənim olmaq istədiyim qadın. Və o, qəflətən mənim qarşımda peyda
oldu və mənə çevrildi.
Və mən qəlbimin necə Tanrının, ya da İlahənin nuru ilə dolduğunu hiss elədim - onlara
artıq çoxdan inanmırdım. Və bir də həmin an Özgənin necə mənim cismimi tərk edərək
bu balaca otağın küncündə oturduğunu gördüm.
Mən ona baxırdım - indiyə qədər mən olana: o zəifdir, amma güclü görünməyə cəhd
edir. O hər şeydən qorxur, amma özünü inandırır ki, bu qorxu yox, buludlarda uçmayan
adamın müdrikliyidir. O, köhnə mebelinin üzü bozarmasın deyə, arasından günəşin
parlaq şüaları dolan pəncərələri bərk-bərk mıxlayır.
Mən otağın küncündə Özgəni görürdüm - zəif, yorğun, məyus. Mən görürdüm ki, o,
necə tamamilə azad olmalı olan nəsnələri-öz hisslərini- boğur və dustaq edir. Necə
gələcək sevgi haqqında keçmiş əzablarına əsasən hökm çıxartmağa çalışır.
Ancaq məhəbbət-həmişə yenidir. Həyatın boyu məhəbbətlə neçə dəfə rastlaşacağının
əhəmiyyəti yoxdur-bir, iki, və ya üç. Hər dəfə biz məchulluq və sirlə qarşılaşırıq.
Məhəbbət bizi göylərə qaldıra bilər, cəhənnəmə ata bilər, lakin heç vaxt əvvəlki
yerimizdə qoymaz. Məhəbbətdən imtina etmək olmaz, zira o, yaşamımızın qidasıdır.
Ondan imtina etsək - həyat ağacının bardan əyilmiş budaqlarına baxa - baxa və o bardan
dərməyə cürət etmədən aclıqdan ölərik, halbuki, budur onlar - sadəcə əlini uzatmalısan.
Harda olursan, ol, məhəbbəti axtarmaq lazımdır, hətta bu axtarışlar saatlarla, günlərlə,
həftələrlə sürəcək kədər və məyusluq anlamına gəlsə də.
İş ondadır ki, biz sevginin axtarışına çıxanda, sevgi bizim görüşümüzə gəlir.
Və bizi xilas edir.

Özgə məndən uzaqlaşan kimi ürəyim yenidən mənimlə danışdı. Və dedi ki, bənddəki çat
bütöv bir axını buraxıb, dedi ki, küləklər dörd tərəfdən əsib və dedi ki, o xoşbəxtdir, zira
mən yenə onun səsini eşitməyə başlamışam.
Ürəyim mənə dedi ki - mən sevirəm. Və mən dodaqlarımda xoşbəxt təbəssümlə yuxuya
getdim.
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Mən oyananda o, açıq pəncərənin qarşısında dayanaraq dağlara baxırdı. Mən onu
çağırmadım, əgər o çevrilsə, o dəqiqə gözlərimi yummağa hazır vəziyyətdə səssizcə
uzandım.
Sanki mənim fikirlərimi oxuyurmuş kimi o çevrildi. Mənə baxdı:
-Sabahın xeyir.
-Sabahın xeyir. Pəncərəni bağla, soyuqdu.
Özgə xəbərdarlıq etmədən peyda oldu. O, hələ də küləyin istiqamətini dəyişməyə, onun
qüsurlarını və zəifliklərini görməyə, «Yox, bu qeyri - mümkündür» deməyə çalışırdı.
Ancaq özü də bilirdi ki, gecdir.
-Çıx otaqdan, mən geyinim,- mən dedim.
-Mən səni aşağıda gözləyirəm,- o cavab verdi.

Mən çarpayıdan durdum, Özgə haqqında fikirləşməyi özümə qadağan elədim, təzədən
pəncərəni açdım, günəşi otağa buraxdım. Onun şüası dağların qarlı zirvələrini, xəzəllə
örtülü torpağı, çayı – mən onu görmürdüm, lakin şırıltısını eşidirdim - işıqlandırırdı.
Günəş mənim sinəmdə əks oldu, mənim çılpaq bədənimi işıqlandırdı və mənə soyuq
deyildi, çünki bütün bədənim hərarətdən yanırdı - alova, alovdan tonqala, tonqaldan
yanğına çevrilən cüzi qığılcımın hərarətindən. Yanğını isə heç nə ilə söndürmək,
keçirmək mümkün deyil. Mən bilirdim.
Və istəyirdim.
Mən bilirdim ki, bu dəqiqədən etibarən cənnəti və cəhənnəmi, nəşəni və kədəri,
arzuların həyata keçməsini və çarəsiz ümidsizliyi tanıyacam, bilirdim ki, qəlbimin
gizlinlərindən qalxan küləkləri cilovlamağa gücüm çatmayacaq. Bilirdim ki, bu səhərdən
etibarən bələdçim və müşayətçim sevgi olacaq, baxmayaraq ki, o mənim qəlbimdə
uşaqlıqdan, onu birinci dəfə gördüyüm vatxdan məskən salıb. Zira mən onu heç vaxt
unutmamışam - onun uğrunda mübarizə aparmağı ləyaqətsizlik hesab eləsəm də. Bu çətin
sevgi idi və mənim pozmaq istəmədiyim sərhədlərlə əhatə olunmuşdu.
Yaddaşımda Soriyadakı meydan və ondan itirdiyim medalyonu axtamağı xahiş elədiyim
dəqiqə canlandı. Mən bilirdim – bəli, onun mənə nə demək istədiyini mən bilirdim, ancaq
eşitmək istəmirdim, çünki o, günlərin bir günü pul qazanmaq məqsədilə, macəra dalınca,
arzularını həyata keçirmək üçün ata yurdunu tərk edən cavanlardan idi. Mənə isə real və
mümkün olan sevgi gərək idi, mənim bakirə bədənim və qəlbim gözəl şahzadəni gözləyir
və istəyirdi.
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O zamanlar mən sevgi barədə çoz az şey bilirdim. Onu mühazirədə görəndə, təklifini
qəbul edəndə, elə fikirləşirdim ki, yetkin qadının, öz şahzadəsi ilə görüşə tələsən
qızcığazın ürəyini cilovlamağa gücü yetəcək. Sonra o xatırlatdı ki, hər böyüyün ürəyində
mütləq körpə yaşayır - və onda mən vaxtilə olduğum qızcığazın, sevgisini itirmək
qorxusu ucbatından sevməkdən qorxan o balaca şahzadə qızın səsini yenidən eşitdim.
Dörd gün ərzində mən ürəyimin səsini batırmağa çalışdım, ancaq o, daha bərk səslənirdi
və Özgə daha çox çarəsizləşirdi. Hardasa, ürəyimin ən məhrəm guşəsində əvvəlki
qızcığaz hələ mövcud idi, hələ inanırdı ki, arzular çin olur. Özgə ağzını da açmağa macal
tapmadı – mən onun maşınına oturdum, onunla Bilbaoya getməyə razılıq verdim, risk
eləmək qərarına gəldim.
Və elə bu səbəbdən - mənim əvvəlki «mən»imin cüzi hissəsi hələ yaşayırdı – sevgi məni
yenə tapdı, dünyanın müxtəlif qütblərində uzun axtarışlardan sonra tapdı. Sevgi,
Saraqosun səssiz küçəsində Özgənin dərsliklərdən, sarsılmaz prinsiplərdən və qərəzli
fikirlərdən quraşdırdığı əngəlləri aşaraq yenidən mənimlə görüşdü.

Mən pəncərəni və ürəyimi açdım. Gün işığı otağı doldurdu, sevgi – mənim qəlbimi.

Bir neçə saat dalbadal biz gah qarda, gah yolda gəzdik, adını heç vaxt bilməyəcəyim
balaca şəhərcikdə qəhvə içdik. Orada, meydanda qəribə varlığın-yarıilan, yarıgöyərçin heykəli ilə bəzədilmiş fəvvarə vardı.
O, bu abidəni görəndə gülümsədi:
- Əlamətdir. Kişi və qadın başlanğıcı birləşdirilib.
- Mən əvvəllər heç vaxt sənin dünən dediklərin barədə fikirləşməmişdim, - mən etiraf
elədim. – Baxmayaraq ki, bu tamamilə məntiqəuyğundur.
- «Və Allah insanı özü kimi yaratdı, İlahi obraza uyğun yaratdı: kişi və qadını yaratdı», o, Müqəddəs Kitabdan bir ayəni səsləndirdi. – Çünki bu onun özü kimi və özünəbənzər
idi - kişi və qadın.
Mən görürdüm ki, onun gözləri bu gün başqa cür parıldayır. O, xoşbəxt idi və hər xırda
şeyə görə qəhqəhə çəkirdi. Arabir yolda rastımıza çıxan yolçularla - əyinlərində kül
rəngli paltar, çölə işləməyə gedən əkinçilərlə, növbəti zirvənin fəthinə hazırlaşan
rəngbərəng kostyumlu alpinistlərlə söhbətə girişirdi.
Mən fransızca çox pis danışmağımdan utanaraq dinmirdim, lakin mənim qəlbim onun
sevincinə sevinirdi.

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
612

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

O, elə xoşbəxt idi ki, onunla danışan hər kəs özündən asılı olmadan gülümsəyirdi.
Yəqin, ürəyi ona nə isə pıçıldamışdı və indi o bilirdi: mən onu sevirəm. Bununla belə o,
yenə də özünü mənimlə uşaqlıq dostu kimi aparırdı.
- Görürəm, sən xoşbəxtsən,- mən dedim.
- Hə, çünki həmişə bu dağlarda səninlə gəzməyi, günəşin qızıl suyuna çəkdiyi
meyvələrdən yığmağı arzulamışam.
«Günəşin qızıl suyuna çəkdiyi meyvələr». Bu şer misrasını kimsə lap çoxdan yazmışdı,
o isə təkrar etdi - lap vaxtında və lap yerində.
- Yəqin sənin xoşbəxt olmağının səbəbi təkcə bu deyil, - meydanında bu cür əcaib
fəvvarəsi olan şəhərciyi gəzərkən mən soruşdum.
- Hə? O nə səbəbdir elə?
- Sən bilirsən ki, mənə yaxşıdır. Axı, sən, mənim bu gün burda olduğum, dəftər-kitab
dağına yox, əsl dağlara dırmaşdığım üçün məsuliyyət daşıyırsan. Sən məni xoşbəxt
elədin. Biz xoşbəxtliyi başqaları ilə bölüşəndə xoşbəxtlik artır.
- Sən Özgəni qovmusan?
- Hardan bildin?
- Bildim, çünki sən özün də tamamilə dəyişmisən. Bir də – ona görə ki, hər birimizin
həyatında elə bir vaxt gəlib çatır ki, bu qovulma mütləq baş verməlidir.
Lakin Özgə bütün səhəri məni daban-dabana izləyirdi. Yaxınlaşmağa çalışırdı. Amma
hər keçən dəqiqə onun səsi daha da zəifləməyə başlayırdı, onun obrazı isə sanki əriyirmiş
kimi öz dəqiq cizgilərini itirirdi. Mənim yadıma vampirlər haqqındakı filmlərin finalında
qəddar qaniçənin necə külə çevrildiyi düşdü.
Biz növbəti xaçlı dirəyin yanından keçirik - burda da onun üzərinə İsanın yox,
Məryəmin təsviri həkk olunub.
- Nə barədə fikirləşirsən? – o soruşdu.
- Vampirlər barədə. Zülmət gecənin yaratdığı və özlərini möhkəmcə öz içlərinə həbs
etmiş varlıqlar barədə. Onlar var-güclərilə özlərinə yoldaş axtarırlar. Lakin sevməyə
qadir deyillər. Məhz, buna görə də belə bir inam mövcuddur ki, vampiri yalnız nizəni düz
ürəyinə batırmaqla öldürmək olar. Əgər bu zərbəni vurmaq mümkün olsa, onda oyanmış
ürək şəri məhv edən sevgi enerjisini azadlığa buraxır.
- Bu heç vaxt mənim ağlıma gəlməyib. Amma, məncə, sən haqlısan.
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Mən nizəni düz ürəyə batıra bildim. Və o, cadudan azad olaraq bütün mövcudiyyətə
açıldı. Onda, Özgə üçün yer qalmadı.
Mən min dəfə onun əlini sıxmaq istədim və min dəfə özümü saxladım. Mən təşviş
içində idim - onu sevdiyimi demək istəyirdim, lakin bilmirdim ki, necə başlayım.
Biz dağlardan danışırdıq, çaylardan danışırdıq. Biz düz bir saatlıq meşədə azdıq, ancaq
sonunda lazımlı cığırı tapdıq. Biz ehtiyat üçün götürdüyümüz buterbrodları yedik və
susuzluğumuzu ərimiş qarla yatırdıq. Günəş qüruba tərəf meyllənməyə başlayanda SentSavenə qayıtmaq qərarına gəldik.

Bizim addımlarımız daş tağların altında aydın əks-səda verirdi. Mən qeyri-ixtiyari əlimi
müqəddəs su olan kasaya saldım və xaç çəkdim. Onun sözləri yadıma düşdü: su İlahənin simvoludur.
- Ora gedək, - o dedi.
Biz qaranlıq, boş kilsənin içiylə irəliləyərək altında birinci minilliyin əvvəllərində
yaşamış zahid, müqəddəs Savenin sərdabəsi olan əsas mehraba yaxınlaşdıq. Onun
yıxılmış divarları artıq bir neçə dəfə təzədən yüksəldilib.
Bəli, elə yerlər var ki - müharibə, təqib, laqeydlik onların üzərindən keçir və onları
məhv edir, lakin onlar müqəddəs olaraq qalır. Bir vaxt kimsə bura gələcək, baxacaq,
nəyinsə çatışmadığını görəcək və bərpa edəcək.
Mən çarmıxa çəkilmiş İsanın obrazına baxdım və məndə qəribə, lakin çox aydın bir hiss
yarandı, sanki Onun başı mənim arxamca çevrildi.
- Bura.
Biz Müqəddəs Ananın mehrabı qarşısında dayanmışdıq.
- Obraza bax.
Mariya qucağındakı körpəsi ilə birlikdə. İsa göyləri göstərir.
Mən gördüyüm barədə dedim.
- Diqqətlə bax, - o təkidlə dedi.
Mən rənglənmiş və qızıl suyuna çəkilmiş taxta heykəlin bütün xırda detallarına diqqət
yetirirəm və ustanın Məryəmin paltarlarının qırışlarını necə kamilcəsinə yonduğuna valeh
oluram. Yalnız indi körpə İsanın səmaya dikəlmiş barmağını görürəm və dostumun nədən
bəhs etdiyini başa düşürəm.
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Baxmayaraq ki, İsa Məryəmin əllərində oturub, əslində İsa Onu saxlayır. Və adama elə
gəlir ki, sanki Körpənin səmaya qaldırdığı əli Onu göylərə qaldırır. Onu Nişanlısının
olduğu yerə qaytarır.
- 600 il əvvəl bu heykəli yaratmış sənətkar nə istədiyini bilirdi.
Taxta döşəmədə kiminsə ayaq səsləri eşidildi. Kilsəyə daxil olmuş qadın əsas mehraba
yanaşdı və onun qarşısında şam yandırdı.
Biz onun səssiz duasına mane olmaqdan çəkindiyimiz üçün sakit və hərəkətsiz
dayanmışdıq.
«Sevgi ehtiyatlılığı sevmir», - onun özünü unutmuş halda necə Məryəmin obrazını seyr
etdiyinə baxaraq düşündüm. Hələ bir az əvvəl kainat onun varlığı olmadan da anlamla
dolu idi. İndi isə onun yanımda dayanması mənə hava-su kimi lazımdır - əks halda bütün
əşyaların gerçək parıltısı məndən gizlənir.
Qadın gedəndən sonra o, yenə danışdı:
- Rəssam Müqəddəs Ananı, İlahəni, Allahın mərhəmətli simasını tanıyırdı. Sən mənə
sual vermişdin, amma sənə konkret bir cavab verə bilməmişəm. Sən bütün bunları hardan
bildiyimi soruşmuşdun, düzdür?
«Yox, elə deyil, mən soruşdum, sən də cavab verdin», - mən demək istədim, amma
susdum.
- Mən bu rəssam kimi öyrənmişəm, - o davam etdi. - Mən səmanın yüksəkliklərindən
enmiş sevgini qəbul elədim. Məni yönləndirəndə mən müqavimət göstərmədim. Sən
yəqin ki, monastıra getmək istəyim barədə yazdığım məktubu xatırlayırsan. Mən hələ də
sənə bu haqda danışmamışam, lakin mənim arzum həyata keçdi.
Və həmin dəqiqə mühazirədən əvvəlki söhbəti yadıma saldım. Ürəyim təşvişə düşdü və
mən diqqətlə Məryəmin üzünə baxmağa başladım. O gülümsəyirdi.
«Bu ola bilməz, - mən fikirləşdim. – Hətta əgər o, monastıra gedibsə də, sonra oranı tərk
edib. Xahiş edirəm, de ki, seminariyadan çıxmısan».
- Mənim gəncliyim coşqun və dolğun kecib, - Bu arada o, mənim nə barədə
fikirləşdiyimi tapmağa cəhd etməyərək sözünə davam edirdi. – Mən başqa xalqları
tanıdım, fərqli mənzərələr gördüm. Mən Allahı işıqlı dünyanın hər yerində axtardım.
Mən başqa qadınları sevdim. Mən çoxlu peşələr öyrəndim.
Qısqanclıq yenidən məni sancdı. «Özgənin qayıtmasına imkan vermək olmaz», - mən
gözlərimi gülümsəyən Məryəmdən çəkməyərək özlüyümdə dedim.
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- Yaşamın misteriyası məni ovsunlamışdı və mən onun mənasını daha dərindən dərk
eləmək istədim. Adamlar mənim sorğu-suallarımın cavabında deyirdilər ki, bunu
filankəs bilir, o birini peşmənkəs.
Mən Hindistanda və Misirdə oldum. Magiya və meditasiyanın biliciləri, əlkimyaçı və din
xadimləri ilə tanış oldum. Və nəhayət, tapmalı olduğumu tapdım: İnam hardadırsa,
həqiqət də daim ordadır.
İnam hardadırsa, həqiqət də daim ordadır. Mən kilsəyə təzədən və başqa gözlə baxdım –
zamanın cilaladığı, dəfələrlə külə çevrilmiş və dəfələrlə bərpa edilmiş daş plitələr.
İnsanları belə nəhəng əmək sərfinə, inanılmaz inadkarlığa nə sövq etmişdi? Onları
ucqarlarda, dağların başında bu kiçik məbədi təzədən tikmək üçün var–qüvvələri ilə
çalışmağa nə məcbur etmişdi?
Nə? - İnam.
- Buddistlərin öz həqiqətləri olub, krişnaitlərin öz həqiqətləri, indusların,
müsəlmanların, yəhudilərin öz. Əgər insan səmimi inam sahibidirsə, o, Tanrıyla vəhdətdə
olmağı bacaracaq və möcüzə yaratmağa qadir olacaq. Ancaq bunu bilmək kifayət deyildi
- seçim etmək üçün qətiyyət də lazım idi.
Mən katolikliyi seçdim, çünki bu etiqadda tərbiyə almışdım, uşaqlıq illərimə onun
möcüzələri hopdurulub. Əgər mən yəhudi doğulmuş olsaydım, iudaizmi seçərdim. Allah
təkdir - baxmayaraq ki, onun minlərlə adı var, lakin onu hansı adla çağırmaq seçimi,
məhz, sənə aiddir. Yenidən addım səsləri eşidildi.
Naməlum bir adam yaxınlaşdı, bizi nəzərdən keçirdi, sonra baş mehrabın yanına getdi
və iki şamdan götürdü. Yəqin, o kilsə gözətçisi, ya da keşiş idi.
Mən bizi sovməəyə buraxmaq istəməyən qocanı xatırladım. Amma bu şəxs heç bir söz
demədi. O çıxandan sonra dostum mənə dedi:
- Mənim bu axşam görüşüm var.
- Xahiş edirəm, söhbəti dəyişmə. Gerisini danış.
- Mən bu yaxınlıqdakı seminariyaya daxil oldum. Dörd il mümkün olan hər şeyi
öyrəndim. Həmin vaxt mən İllüminatlarla, xarizmatiklərlə, çoxdan qapadılmış qapını
açmağa çalışan cərəyanların davamçıları ilə tanış odum. Mən anladım ki, Allah –
uşaqlıqda varlığıyla bizi qorxutduqları cəllad deyil. Xristianlığın ilkin, həç nə ilə
ləkələnməmiş, qüsursuz mahiyyətinə qayıtmaq cəhdi yarandı.
- Onların İsa və Kilsənin eyni şey olmadığını başa düşmələrinin üzərindən cəmi iki min
il keçəndən sonra? - mən təmkinli ironiya ilə soruşdum.
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- İstədiyin qədər zarafat edə bilərsən, amma söhbət, məhz, bundan gedir. Mən bizim
monastıra rəhbərlik eldən rahiblərdən birinin yanında öyrənməyə başladım. Və o, mənə
təlqin elədi ki, vəyh alovunu, Müqəddəs Ruhu mütləq qəbul eləmək lazımdır.
Onun sözlərindən mənim ürəyim sıxıldı. Məryəm isə bayaqkı kimi gülümsəyir, körpə
İsa şən - şən mənə baxırdı.
Nə vaxtsa mən də bütün bunlara inanırdım, lakin zaman keçdi və yaşadığım illər
ərzində meydana çıxan, sağlam və məntiqli düşüncə sahibi olduğuma, torpağın üstündə
möhkəm dayandığıma inam hissi məni dindən uzaqlaşdırdı. Əgər neçə illər məni müşayət
etmiş, əvvəlki uşaq inamı - mələklər və möcüzələrə inam - yenidən dirilsəydi, nə yaxşı
olardı! Lakin təkcə istəklə onu qaytarmaq qeyri - mümkündür.
- Ustadım mənə dedi: «Əgər bildiyinə inansan, əvvəl - axır biləcəksən», o davam etdi. Mən hücrəmin tənhalığında öz - özümlə danışmağa başladım. Mən Müqəddəs Ruhun
mənə əyan olması və bilməli olduğum hər şeyi öyrətməsi üçün dua edirdim. Və tezliklə
başa düşdüm ki, mənim səsimlə birgə sözləri mənim əvəzimə deyən, başqa bir, müdrik
səs də eşidilir.
- Mən də belə vəziyyətdə olmuşam, - mən onun sözünü kəsdim.
O susaraq gözlədi, amma mən başqa heç nə deyə bilmədim.
- Danış, mən qulaq asıram.
Ancaq sözlər gəlmirdi. O, elə gözəl şeylər haqqında danışırdı ki, mən o qədər ifadəli
sözlər tapa bilməzdim.
- Özgə hər an qayıtmağa çalışır, - o, sanki mənim düşüncələrimi oxuyaraq dedi. - Özgə
istəmədən axmaq bir söz deməkdən qorxur.
- Hə, - mən var gücümlə qorxuya yenilməməyə çalışaraq cavab verdim. - hərdən elə olur
ki, mən kiminləsə qızğın şəkildə danışıram və birdən, hansısa bir anda əvvəllər heç vaxt
ağlıma gəlməyən şeylər haqqında danışmağa başlayıram. Mənə elə gəlir ki, sanki mən
sadəcə həmişə məndən çox-çox ağıllı, həyatdan yaxşı başı çıxan birinin sözlərini
çatdırıram. Ancaq bu nadir hallarda baş verir. Adətən, mən susmağa və dinləməyə
üstünlük verirəm. Və təzə nə isə öyrənəcəyimə inanıram, baxmayaraq ki, axırda hər şeyi
unuduram.
- İnsan üçün onun özü qədər dərkolunmaz heç nə yoxdur. Əgər bizim buğda dəni boyda
inamımız olsa, bu dağı yerindən tərpədə bilərik. Bax, mən bunu yaxşı yadımda
saxlamışam. Və bu gün mən öz sözlərimi hörmətlə dinləyə-dinləyə təəccüblənirəm.
Apostollar savadsız, cahil balıqçılar idilər. Lakin onlar göylərdən enən Alovu qəbul
edirdilər. Onlar öz cahilliklərindən utanmırdılar–Onların Müqəddəs Ruha İnamı vardı. Bu
vergi yalnız onu qəbul etmək istəyənlərə məxsusdur. Yetər ki, inanasan, qəbul edəsən,
səhv buraxmaqdan qorxmayasan.
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Məryəm təbəssümlə qarşımda dayanmışdı. Dünyada hamıdan çox onun ağlamaq üçün
səbəbləri vardı - amma o gülümsəyirdi.
- Davam elə, - mən dedim.
- Mən artıq hər şeyi dedim. Vergini qəbul etmək lazımdır. Və onda o özünü göstərəcək,
öz ifadəsini tapacaq.
- Bu şey belə işləmir.
- Bəyəm, sən məni başa düşmürsən?
- Düşürəm. Ancaq mən bütün insanlar kimiyəm – mən qorxuram. Haqqında
danışdığından sən, sənin qonşun istifadə edə bilər, mən yox.
- Sən anlayanda ki, biz hamımız qarşımızdakı, bizə baxan bu körpəyə bənzəyirik, hər
şey dəyişəcək.
- Amma o vaxta qədər biz işığa çox yaxınlaşdığımızı anlayacağıq və öz alovumuzu
yandıra bilməyəcəyik.
O cavab vermədi.
- Sən seminariya barədəki fikrini tamamlamadın, - bir azdan mən onun yadına saldım.
- Mən seminariyadan çıxmayacağam.
Və mən nə isə deməyə macal tapmamış ayağa qalxdı və mehraba tərəf yönəldi.

Mən tərpənmədim. Başım fırlanırdı, nə baş verdiyini başa düşmürdüm. «Seminariyadan
çıxmayacağam»!
Ən yaxşısı fikirləşməməkdir. Bənd parçalanıb, sevgi qəlbi batırıb və axının qarşısını
almaq mənim iradəmdə deyil. Bir çıxış yolu da var - Özgəni köməyə çağırmaq, ruhi
zəifliyin sərt, cəsarətsizliyin – soyuq qadına çevirdiyi məni. Lakin mən daha bunu
istəmirdim. Mən daha həyata onun gözləri ilə baxa bilmirdim.
Fikir selini qəfil səslənən səs qırdı - şiddətli və uzun, sanki yanımda kimsə nəhəng
fleytada not götürdü. Mənim ürəyim əsdi.
Birinci səsin ardınca ikincisi eşidildi. Sonra daha biri. Mən geri baxdım: taxta pilləkən
kilsənin soyuq gözəlliyi və harmoniyası ilə kəskin kontrast yaradan başdansovdu tikilmiş
meydançaya qalxırdı. Meydançada mən qədimi orqan gördüm.
Və – onu. Yarıqaranlıqda mən onun sifətini seçə bilmirdim, ancaq bilirdim - o ordadır.
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Mən yerimdən qalxdım, amma o dəqiqə onun həyəcanlı səsi eşidildi:
- Pilar! Yerindən tərpənmə!
Və mən itaət elədim.
- Qoy, Müqəddəs Ana məni ilhamlandırsın, - o davam elədi. - Qoy, musiqi bu gün
mənim duam olsun.

Və «Ave Mariya»nı çalmağa başladı. Saat altıya yaxın olardı, «Anqelus»un vaxtı, işıq
və qaranlığın qarışdığı vaxt yaxınlaşırdı.
Orqanın səsi sanki divarların qədim
daşlarına hoparaq, müqəddəslərin statuyalarını bürümüş əfsanələrin ruhu və duaların
qızğınlığı ilə qarışaraq boş kilsəyə yayılırdı. Musiqi qəlbimin lap dərinliklərinə keçsin
deyə, ordakı bütün qorxuları, günah hissini silsin deyə, məni düşündüyümdən daha yaxşı,
daha güclü olduğuma inandırsın deyə, gözlərimi yumdum.
Mən dəhşətli dərəcədə dua eləmək istədim, din yolundan döndüyüm vaxtdan bu yana
mənimlə ilk dəfə idi ki, belə bir şey baş verirdi. Mən əvvəlki kimi skamyada
oturmuşdum, lakin ruhum Müqəddəs Ananın qarşısında diz çökmüşdü, «Hə» deyən
qadının ayaqlarına düşmüşdü.
Hərçənd, o «yox» da deyə bilərdi və onda mələk başqasını axtarıb tapardı və onun rədd
cavabı Allahın gözündə günah olmazdı, Allah Öz övladlarının nəyə qadir olduqlarını
yaxşı bilir. Ancaq o dedi «sənin İradənə tabeyəm» Hərçənd dərk edirdi ki, seçdiyi taledə
mələyin sözləri ilə birlikdə əzab – əziyyətdə qazanır; hərçənd qəlbinin gözü ilə sevgili
oğlunun ata evini necə tərk elədiyini, insanların onun ardınca necə getdiyini və sonra onu
dandığını artıq görə bilirdi, ancaq o dedi «sənin İradənə tabeyəm» hərçənd hər bir
qadının həyatındakı ən ali, ən müqəddəs anı o, pəyədə yaşamalı və malların əhatəsində
doğmalı oldu, zira Müqəddəs Kitabda belə yazılmışdı, «sənin İradənə tabeyəm»
hərçənd o, təlaş içində oğlunu küçədə axtarırkən onu məbəddə tapdı. Və oğlu, ondan
mane olmamasını istədi, çünki o, başqa öhdəlikləri yerinə yetirməli, başqa vəzifəni
həyata keçirməli idi,
«sənin İradənə tabeyəm» hərçənd bilirdi ki, ömrünün sonuna qədər oğlunu axtaracaq,
əzab sancısı həmişəlik onun ürəyində qalacaq və hər dəqiqə onun həyatı üçün əsəcək, zira
o həyat- təhlükə altındadır, oğlusa qovulur və təqib edilir, «sənin İradənə tabeyəm»
hərçənd camaatın içində oğlu ilə rastlaşanda ona yaxınlaşa bilməyəcək, «sənin İradənə
tabeyəm» hərçənd o, kiminləsə oğluna xəbər göndərəndə ki - burdadır, oğlu əli ilə öz
şagirdlərinə göstərərək, ona çatdırılmasını əmr etdi: «budur mənim anam və mənim
qardaşlarım», «sənin İradənə tabeyəm» hərçənd hər şey sona çatanda və hamı yaxasını
kənara çəkəndə, çarmıxın altında, düşmənlərin rişxəndinə və dostların qorxaqlığına
dözərək təkcə o, daha bir qadın və bir şagird qaldı, «sənin İradənə tabeyəm» İlahi, sənin
İradənə tabeyəm. Zira övladlarının ruhən nə qədər zəif olduğu yalnız sənə əyandır və hər
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birinin üzərinə onun daşımağa gücü çatacaq ağırlığı qoyursan. Zira Sən mənim sevgimi
anlayırsan, çünki bu - yeganə şeydir ki, həqiqətən mənə məxsusdur, yeganə şeydir ki,
mən özümlə başqa dünyaya götürə bilərəm. İlahi, elə elə ki, o, öz cəsarətini və
təmizliyini qorusun, dünyanın ona qurduğu bütün tələləri və qurğuları keçə, yaşaya
bilsin, dünyanın uçurumuna və dibsizliyinə düşməsin. Orqanın səsi kəsildi və günəş də
dağların arxasında gizləndi - bu eyni anda baş verdi, sanki Eyni bir Əlin hərəkətinə
boyun əydi. Musiqi, doğrudan da, onun duasına çevrildi və onun duası eşidildi. Mən
gözlərimi açdım - kilsə qaranlığa qərq olmuşdu və Məryəmin obrazı önündə bircə dənə
şam yanırdı.
Və budur, mən onun yaxınlaşan addımlarını eşitdim. Tənha şamın işığı mənim göz
yaşlarımı və mənim təbəssümümü işıqlandırdı – o, Məryəmin təbəssümü qədər gözəl
olmasa da, qəlbimin yaşadığını sübut edirdi.
O mənə baxdı, mən ona. Mənim əlim axtarmağa başladı və onun əlini tapdı. Mən onun
ürəyinin indi daha bərk döyündüyünü hiss etdim, az qala zərbələrin səsini eşidirdim, axı
biz sakit və səssizcə dayanmışdıq.
Ancaq mənim ruhum rahat, ürəyimsə sakit idi.

Mən onun əlini sıxdım, o məni qucaqladı. Deyə bilmərəm, heykəlin yanında nə qədər
qaldıq, bunun nə qədər çəkdiyini bilmirəm – zaman donmuşdu.
Məryəm bizə baxırdı. Öz taleyinə «hə» demiş gənc kəndli qız. Bətnində Allahın oğlunu,
qəlbində İlahəyə sevgini daşımağa razılıq vermiş Qadın. O, bizi anlamağa qadirdir.
Mən ondan heç bir şey haqqında soruşmaq istəmirdim. Kilsədə keçirdiyimiz anlar
tamamilə kifayət etdi ki, bizim səyahətimiz anlam qazansın. Onunla keçirdiyimiz dörd
gün tamamilə kifayət etdi ki, diqqətəlayiq heç nəyi ilə yadda qalmayan bu il əhəmiyyətli
və vacib olsun.
Və buna görə də mən ondan heç bir şey haqqında soruşmadım. Biz ələ - ələ tutaraq
kilsədən çıxdıq və otağımıza qayıtdıq. Başımda hər şey bir - birinə qarışmışdı seminariya, Müqəddəs Ana, onun kiminləsə axşama nəzərdə tutulmuş görüşü.
Və onda mən dərk elədim: o da, mən də ruhlarımızı eyni taleyə tapşırmaq istəyirik,
ancaq Fransada seminariya, Saraqosda isə universitet var. Mənim ürəyim sıxıldı. Mən
orta əsrdən qalma evciklərə, dünən gecə yanında oturduğumuz quyuya nəzər saldım.
Yadıma Özgə qadının - bu yaxınlara qədər mən olanın - kədəri düşdü.
«İlahi, Sən özün görürsən - mən əvvəlki inamımı diriltməyə çalışıram. Bir haldaki mənim
başıma belə iş gəlib, məni tərk eləmə, tək qoyma», - mən qorxunu qovaraq yalvardım.
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O çox yatmadı, mən də pəncərədəki qara uçuruma baxaraq oyandım. Sonra biz yenə də
yuxuya getdik, oyandıq, bizim azdanışan ev sahiblərimizlə şam elədik və o, onlardan evin
açarını istədi.
- Bu gün biz gec qayıdacağıq, - o, sahibəyə dedi.
- Gənclərə əylənmək lazımdır, - qadın razılıqla başını tərpətdi. – Və bayramı mümkün
qədər yaxşı keçirmək.
- Mən bir şey barədə soruşmalıyam, - biz maşına oturanda mən dedim. – İstəmirdim,
amma özümlə bacarmıram.
- Seminariya barədə?
- Hə, mən başa düşmürəm, - cavab verdim, özümsə fikirləşdim: «Hərçənd artıq bunun
heç bir əhəmiyyəti yoxdur».
- Mən həmişə səni sevmişəm, - o danışmağa başladı. – Mənim başqa qadınlarım olub,
ancaq təkcə səni sevmişəm. Mən medalyonu həmişə özümlə gəzdirmişəm, nə vaxtsa onu
sənə qaytaracağım, cəsarətimi toplayaraq «Mən səni sevirəm» deyəcəyim ümidilə.
Dünyada hansı yolla gedirəm-gedim, o, məni mütləq sənin yanına gətirirdi. Mən sənə
yazırdım və üzərində sənin imzan olan hər zərfi qorxa-qorxa açırdım - axı, cavab
məktublarından istəniləni mənə sənin başqası ilə görüşdüyün xəbərini gətirə bilərdi.
Məhz, onda mən mənəvi çağırışı eşitdim. Daha doğrusu, mən bu çağrıya cavab verdim,
çünki o məndə - elə sən də - uşaqlıqdan mövcud idi. Mən anladım ki, Tanrı mənim
yaşamımda həddindən artıq vacib yer tutur və əgər arzumun ardınca yollanmasam, heç
vaxt xoşbəxt ola bilməyəcəyəm. Mən İsanın simasını dünyada qarşıma çıxan hər kasıbın
üzündə görürdüm və mən Onu görməzdən gələ bilməzdim.

O susdu, mənsə onu tələsdirməmək qərarına gəldim.
İyirmi dəqiqədən sonra o, maşını saxladı və biz düşdük.
- Biz Lurddayıq, - o dedi. – Buraları yayda görəsən.
İndi isə mən adamsız küçələr, bağlı mağazalar, mehmanxanaların girişində polad
şəbəkələr görürdüm.
- Yayda burda altı milyon turist olur, - o şövqlə davam etdi.
- Bilmirəm yayda necədi, amma hal-hazırda o xəyalət-şəhəri xatırladır.
Biz körpünü keçdik. Əzəmətli dəmir darvazanın bir tayı – kənarlarında mələk fiqurları
olan - açıq idi. Və biz içəri girdik.
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- Sonra nə baş verdiyini danış, - mən xahiş elədim, baxmayaraq ki, bir az əvvəl təkid
etməməyə qərar vermişdim. – İsanın simasının adamların üzündə necə tanınmasından
danış.
Elə o dəqiqədə başa düşdüm – o söhbətini davam etdirmək istəmir. Ola bilsin ki, indi
vaxtı deyil və bura da yeri deyil. Ancaq bir halda ki başlayıb, sona çatdırmalıdır.

Biz hər iki tərəfində qarlı düzənliklər sərilmiş geniş prospektlə irəlilədik. Uzaqda
məbədin silueti görünürdü.
- Danış, - mən təkrar elədim.
- Sən artıq hər şeyi bilirsən. Mən seminariyaya daxil oldum. Hələ birinci il Allahdan
sənə olan sevgimi bəşəri sevgiyə çevirmək üçün kömək etməsini istədim. İkinci kursda
başa düşdüm ki, mənim dualarım eşidilib. Üçüncü il - nə qədər qəribsəsəm də, qəti
əminlik yarandı ki, sevgim yavaş-yavaş mərhəmətə, duaya, ehtiyac duyanlar üçün
yardıma çevrilir.
- Bəs niyə sən yenidən məni axtardın? Niyə məndə bu odu yenidən alovlandırdın? Niyə
Özgənin qovulması haqqında danışdın, yaşamımın nə qədər miskin və mənasız olduğuna
gözlərimi açdın?
Mənim səsim titrəyirdi, sözlər dolaşırdı. Keçən hər dəqiqə o, seminariyaya daha yaxın
və məndən daha uzaq olurdu.
- Niyə qayıtdın? Niyə bu əhvalatı mənə yalnız bu gün danışdın - axı, sən görürdün ki,
mən səni sevməyə başlayıram?!
- İndi deyəcəyim sənə axmaqlıq kimi görünəcək, - o, azca yubanaraq cavab verdi.
- Görünməyəcək! Mən daha gülməli olmaqdan qorxmuram. Və bunu mənə sən öyrətdin.
- İki ay əvvəl mənim ruhi müəllimim onunla birlikdə bir qadının yanına getməmi xahiş
elədi - o, ölürdü və bütün əmlakını bizim seminariyaya vəsiyyət eləməyə hazırlaşırdı.
Qadın Sent-Savendə yaşayırdı.
Məbəd artıq lap yaxında idi. Mən təhtəlşüurda hiss etdim: Ona çatan kimi söhbət
kəsiləcək.
- Dayanma, - mən xahiş etdim. – Mənim izahata haqqım var.
- Onun evinə girdiyim dəqiqə mənim yadımdadır. Pəncərələr Pireneylərə açılırdı və
qarın parıltısından daha da gözqamaşdırıcı görünən günəş hər tərəfi doldurmuşdu. Mən
əşyaları siyahıya almağa başladım, amma tezliklə dayanmağa məcbur oldum. İş ondaydı
ki, mərhumənin zövqü tamamilə mənim zövqümə uyğun idi – o, mənim aldığım diskləri
alırdı, pəncərənin arxasındakı bu mənzərəni seyr edə-edə mənim də qulaq asacağım
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musiqiyə qulaq asırdı. Rəflərdə xeyli kitab vardı – onlardan bəzilərini mən oxumuşdum,
digərlərini isə məmnuniyyətlə oxuyardım. Mebel də, şəkillər də, otaqlara səpələnmiş
cürbəcür xırda əşyalar da - hər şey elə idi ki, sanki onları mən özüm seçmişdim. Və
həmin gündən mən o evi unuda bilmirəm. Hər dəfə dua eləmək üçün sovməəyə girəndə
yadıma düşürdü ki, mənim dünyadan imtinam bütöv deyil. Mən belə bir evdə səninlə
necə yaşadığımı, həmin musiqini dinlədiyimi, dağların qarlı zirvələrinə, buxarıdakı alova
baxdığımı təsəvvür edirdim. Mən bizim uşaqların otaqlarda necə o yan - bu yana
qaçdıqlarını, Sent-Saveni dövrəyə almış çöllərdə necə oynadıqlarını təssəvvür edirdim.
Mənsə, baxmayaraq ki, heç vaxt o evdə olmamışdım, onun necə göründüyünü dəqiq
bilirdim. Və mən istərdim ki, o, daha heç bir söz deməsin, onda mən xəyal qura bilərdim.
Ancaq o davam edirdi:
- İki həftə əvvəl mən ruhi yorğunluğumun öhdəsindən gələ bilmədim. Öz müəllimimi
tapdım, ona baş verən hər şeyi danışdım. Səni sevdiyimi və evi siyahıya alarkən hansı
hissləri keçirdiyimi etiraf elədim.
Pəncərənin arxasında xırda yağış yağmağa başladı. Mən başımı aşağı saldım, bərk-bərk
jaketə büründüm. Mən sonra nələr baş verdiyini öyrənməyə qorxurdum.
- O isə mənə dedi: «Allaha xidmət eləməyin yolları müxtəlif və rəngarəngdir. Əgər sən
düşünürsən ki, bu sənin taleyindir, get, axtar onu. Yalnız xoşbəxt olan kəs xoşbəxtlik
yaymağa qadirdir». «Bunun mənim taleyim olub-olmadığını bilmirəm, - mən ona dedim.
– Bu monastıra qapanmaq qərarını verəndə mən ruhi rahatlıq tapdım». «Onda dünyaya
get, bütün şübhələrindən azad ol,- o cavab verdi. – dünyada qal, ya da seminariyaya
qayıt. Ancaq özün üçün seçəcəyin həmin yerdə sən özünlə tam vəhdətdə olmalısan.
Bölünmüş çarlıq kiçik təzyiqdən dağılacaq. Bölünmüş insan həyatın üzünə ləyaqət və
cəsarətlə baxa bilməz».
O cibində nə isə çıxartdı və mənə uzatdı. Bu açar idi.
- Mənim müəllimim o qadının evinin açarını mənə verdi və dedi ki, əşyaları satmaqda
tələsməyim. Mən bilirəm – o, mənim ora səninlə qayıtmamı istəyirdi. Madriddəki
mühazirəni o, mənim üçün təşkil eləmişdi, bizim yenidən görüşməmiz üçün.
Mən onun əlindəki açara baxdım və səssizcə gülümsədim. Ancaq sinəmdə sanki zənglər
çalınırdı, başımın üstündə göylər açılmışdı. O, Allaha xidmət edəcək, lakin özünəməxsus
şəkildə - mənim yanımda. Çünki mən bunun uğrunda mübarizə aparacam.
- Götür, - o dedi.
Mən əlimi uzatdım, açarı barmaqlarımın arasında sıxdım, cibimdə gizlətdim.
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Məbədin baziliki artıq qarşımızda idi. Mən söz deməyə macal tapmamış kimsə onu
gördü və ona tərəf qaçdı. Narın çisək yağmaqda davam edirdi və mən burda nə qədər
qalacağımızı bilmədiyimdən bir dəqiqə belə unutmurdum - mənə islanmaq olmaz,
dəyişək yoxdur.
Mən ancaq bu barədə fikirləşməyə çalışdım və yer və göy arasında asılı olan və taleyin
əlinin nə zaman ona toxunacağını gözləyən ev haqqındakı fikirləri qovdum.
O, məni səslədi və mən yaxınlaşanda bir neçə nəfərə təqdim elədi. Kimsə haradan
gəldiyimizlə maraqlandı və o Sent-Savenin adını çəkəndə dedi ki, orada müqəddəs zahid
dəfn olunub. Rəvayətə görə, məhz, o, birinci dəfə meydanın ortasında quyu tapıb və
başlanğıcda şəhərcik əvvəlki kimi yaşamaq istəməyən, dağlarda Allah axtaran möminlər
üçün sığınacaq qismində nəzərdə tutulub.
- Onlar indi də ordadırlar,- mən daha kiminsə səsini eşitdim.
Mən bu əhvalatın nə qədər gerçək olduğunu bilmirdim və «onların» kimliyi barədə heç
bir təsəvvürüm yox idi.
Təzə adamlar da gəldilər və hamı mağaranın girişinə tərəf istiqamətləndi. Digərlərindən
böyük görünən bir nəfər mənimlə fransızca danışdı, lakin mənim, demək olar ki, heç nə
anlamadığımı görəndə sınıq ispan dilinə keçdi:
- Siz bura qeyri-adi bir adamla gəlmisiniz. Möcüzə yaradan bir adamla.

***

Mən heç nə demədim, ancaq yadıma Bilbaodakı axşam və ona sarı atılan ümidsiz kişi
düşdü. Onda hara getdiyini o, mənə demədi, mənəsə bu maraqlı idi. İndisə mənim
fikirlərim evdə cəmlənib - mən onun necə olacağını dəqiq bilirdim: orada hansı kitablar
və disklər olacaq, pəncərədən hansı mənzərə görünəcək.
Dünyada elə bir yer var ki, orada bizim əsl evimiz dayanıb, günlərin bir günü biz ora
gələcəyik. Mənim sakitcə onun qayıtmasını gözləyəcəyim ev. Balaca qız və oğlanın
dərsdən sonra qaça-qaça gələrək yaşam sevinci liə dolduracağı ev.
Adamlar Zühürün baş verdiyi yerə çatana qədər yağışın altında bükülərək səssizcə
getdilər. Hər şey düz mənim təsəvvürümdəki kimi idi – mağara, Müqəddəs Ananın
heykəli və bir vaxtlar möcüzənin baş verdiyi yerdə, şüşənin altında çeşmə. Ziyarətçilərin
bəziləri dua edirdi, digərləri sadəcə gözlərin yumaraq sakitcə oturmuşdu. Mağaranın
qabağından çay axırdı və onun səsi mənə sakitləşdirici təsir etdi. Müqəddəs Məryəmin
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obrazını görəndə mən qısa bir dua pıçıldadım - Müqəddəs Anadan mənə kömək
eləməsini istədim, zira mənim ürəyimə daha əzab gərək deyil.
«Əgər qismətimdə, əzab çəkmək varsa, qoy o, tez gəlsin, - mən deyirdim. – Çünki
mənim qarşımda bütöv bir həyat var və ondan mümkün olduqca yaxşı istifadə eləmək
lazımdır. Əgər o seçim etməlidirsə, qoy tez eləsin. Onda mən onu gözləyəcəyəm. Ya da
unudacağam. Gözləmək - işgəncədir. Unutmaq - ağırdır. Ancaq əzablardan ən dəhşətlisi
– hansı qərarı verəcəyini bilməməkdir».
Qəlbimlə hiss elədim ki, mənim dualarım eşidildi.

***

Bazilikanın üzərindəki saat gecəyarısını göstərəndə bizim ətrafımıza artıq yetərincə çox
adam toplaşmışdı - yüzdən az olmazdı. Onların arasında keşişlər, rahiblər vardı və hamı
gözlərini obrazdan çəkmədən yağışın altında hərəkətsiz dayanmışdı.
- Eşq olsun sənə, Qüsursuz Hamilə qalmış Müqəddəs Məryəm! – mənim yanımda kimsə
dilləndi və elə həmin an saatın sonuncu zərbəsi səsləndi.
- Eşq olsun! – hamı xorla cavab verdi və əl çaldı.
Dərhal bizə gözətçi yaxınlaşdı və sakitliyi qorumamızı xahiş etdi – biz başqa zəvvarlara
mane oluruq.
- Axı, biz uzaqdan gəlmişik, - bizim qrupdan kimsə dedi.
- Onlar da, - gözətçi yağışın altında dayanmış adamları göstərərək cavab verdi. – Buna
baxmayaraq səssiz dua edirlər.
Mən gözətçinin ziyarətgaha bir daha girməməsini elə çox istərdim ki.. Mən buradan çox
uzaqda, onunla təklikdə olmaq, əlindən tutmaq, nələr hiss etdiyimi demək istəyirdim. Biz
planlar qurardıq, ev haqqında və məhəbbət haqqında danışardıq. Mən onu
sakitləşdirərdim, mən mehriban və nəvazişli olardım, mən deyərdim ki, onun arzusunun
həyata keçməsinə az qalıb - çünki mən onun yanındayam və ona kömək edəcəyəm.
Gözətçi tezliklə uzaqlaşdı, keşişlərdən biri isə astadan təsbehlə dua eləməyə başladı. O,
duanın «iman gətirirəm» adlı son hissəsinə çatanda hamı gözlərini qapayaraq hərəkətsiz
dayanmışdı.
- Bu adamlar, kimdi onlar? – mən soruşdum.
- Xarizmatiklər, - o cavab verdi.
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Mən bu sözü artıq eşitmişdim, amma mənasını izah edə bilməzdim. O bunu daşa düşdü.
- Bu adamlar Müqəddəs Ruhun alovunu qəbul edirlər. İsanın qoyduğu alovu, o alovu ki,
yalnız bəzilərinə onun odundan öz şamını yandırmaq qismət olur. Bu adamlar
xristianlığın ilkin həqiqətinə - hamının möcüzə yaratmağa qadir olduğu ideyasına
yaxındırlar. Bu adamlar Gün İşığına Bürünmüş Qadına bəllidirlər, - o, gözləri ilə
Məryəmin heykəlini göstərərək dedi.
Adamlar sanki yalnız onların eşitdiyi bir əmrə tabe olaraq yavaş səslə oxumağa
başladılar.
- Sən əsirsən. Donmusan? Sən bunda iştirak etməyə bilərsən.
- Bəs sən?
- Mən qalacağam. Bu – mənim yaşamımdır.
- Onda mən də qalıram, - mən cavab verdim, baxmayaraq ki, buradan çoz uzaqda olmağı
üstün tutardım. – Əgər bu sənin dünyandırsa, mən onun bir hissəsi olmaq istəyirəm və
bunu öyrənəcəyəm.
Adamlar oxumaqda davam edirdilər. Mən gözlərimi yumdum, anlamadığım fransız
sözlərini mənasız səs yığını kimi tələffüz edərək melodiyanı izləməyə çalışdım. Vaxt belə
tez ötürdü.
Bütün bunlar tezliklə qurtaracaq. Və biz Sent-Savenə qayıda biləcəyik. Yalnız ikimiz - o
və mən.
Mən fikirləşmədən, avtomatik oxumaqda davam edirdim və tezliklə başa düşdüm ki,
musiqi məni ovsunlayır, sanki o öz həyatını yaşayır və mənə hipnoz kimi təsir edir.
Yüngül titrətmə keçdi, mən artıq yağışa əhəmiyyət vermirdim, dəyişəyim olmadığını
yadıma salmırdım. Musiqi məni oxşayırdı, əhvalımı yüksəldirdi, Allahın yaxın olduğu və
mənə kömək elədiyi zamanlara aparırdı.
Mənim tamamilə musiqiyə qarışdığım anda o kəsildi.
Mən gözlərimi açdım. Bu dəfə gözətçi yox, keşiş işə qarışdı. O, dua edənlərin sırasındakı
həmkarına yanaşdı və ona astadan nə isə deyərək getdi.
İkinci keşiş bizə tərəf çevrildi:
- Biz dualarımızı çayın o biri sahilində etməli olacağıq.
Və budur, biz səssizcə göstərilən yerə yönəlirik. Mağara ilə üzbəüz dayanan körpüyə
qalxırıq, çayın qarşı sahilinə keçirik. Bura gözəldir - ağaclar, düzənlik və indi bizimlə
mağara arasında uzanmış çay. Buradan Müqəddəs Məryəmin işıqlandırılmış heykəli
aydın görünür və biz başqa zəvvarlara mane olmaqdan çəkinmədən yüksək səslə oxuya
bilərik.
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Belə bir hiss təkcə məndə yaranmayıb – o sanki hamıya sirayət edir: adamlar başlarını
səmaya qaldıraraq və gülümsəyərək bərkdən oxumağa başlayırlar, yağış damlaları isə bu
arada onların üzüylə axır. Kimsə əllərini göyə açır, bir andan sonra hamı onun etdiyini
təkrarlayır və musiqinin ritminə uyğun yırğalanır.
Məndə daxili mübarizə gedir – mən həm bu vəhdətdə əriyirəm, həm də eyni zamanda
ətrafımda nələrin baş verdiyini diqqətlə izləmək istəyirəm. Yanımdakı keşişlərdən
hansısa ispanca oxumağa başlayır və mən də onun sözlərini təkrar edirəm. Bu yalvarışlar
Müqəddəs Ruha və Məryəmə ünvanlanmışdı - dua edənlərin üzərinə ensinlər, onlardan
hər birini öz nemətləri ilə mükafatlandırsınlar, öz qüdrətlərindən pay versinlər deyə.
- Qoy, bizə dil qabiliyyəti iltifat edilsin, - o biri keşiş dedi və sonra bu cümləni ispanca və
italyanca təkrarladı.
Sonra baş verənləri tam dərk eləmədim. Ətrafımda dayanan adamlardan hər biri mənə
məlum olmayan dildə danışmağa başladılar. Bu nitqdən daha çox əlaqəsiz səs-küy idi sözlər sanki birbaş qəlbdən gəlirdi, heç bir məntiqi ardıcıllıq olmadan. Mən dərhal bizim
kilsədəki söhbətimizi - onun vəyh haqqında və hər bir elmin hər şeydən əvvəl öz
qəlbinin səsini dinləmək bacarığından ibarət olması haqqında danışdıqlarını xatırladım.
«Ola bilsin ki, bu mələklərin dilidir», - mən, onları yamsılamağa çalışaraq və bunun
mənasız olduğunu hiss edərək fikirləşdim.
Sanki transdaymış kimi hamı çayın o biri sahilinə, Məryəmin heykəlinə baxırdı. Mən onu
gözlərimlə axtardım, gördüm ki, əllərini göyə qaldıraraq məndən aralanıb və o da surətlə
hansısa sözlər deyir, sanki Məryəmlə danışır. O, hərdən razılaşaraq gülümsəyirdi, hərdən
də elə bil, anlamırdı.
«Budur onun dünyası», - mən düşündüm.
Bütün bunlar məni qorxutmağa başlayırdı. Yanımda tutmaq istədiyim kişi danışırdı ki,
Allah həm də qadın cinsinə aiddir, naməlum, ağlagəlməz dillərdə sözlər deyirdi, transa
düşürdü və adama elə gəlirdi ki, mələklərə yaxınlaşıb. Və mənim xəyalını qurduğum
dağdakı ev reallıqdan itirdi, onun geridə qoyduğu dünyanın bir hissəsinə çevrilirdi.
Madriddəki mühazirələrdən başlayaraq son bir neçə gün mənə bir yuxu, mənim yaşam
məkanından və zamanından kənar səyahət kimi görünürdü. Ancaq bu yuxuya dünyanın
sonsuzluğu hissi, kitab marağı, yeni macəraların ruhu hopmuşdu. Nə qədər mübarizə
aparsam da, mənə məlum idi ki, məhəbbət qadın ürəyini tez alovlandırır, odur ki, mənim
küləyə əsmək, suya isə bəndi yıxmaq icazəsi verməyim – sədəcə zaman məsələsidir.
Prinsipcə, nə qədər buna qarşı olsam da, mən əvvəllər sevmişəm və indi mən yaranmış
situasiyanı necə həll etmək barədə fikirləşirdim.
Lakin burda nə isə elə bir şey vardı ki, mən dərk eləmək gücündə deyildim. Allah
qanunları dərslərində mənə bu katolik dinini öyrətmirdilər. Öz həyat yoldaşımı mən belə
təssəvvür etmirdim, belə görmürdüm.
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«Həyat yoldaşı… nə qəribə söz birləşməsidi», - mən düşündüm və düşüncələrimə özüm
də heyrətləndim.
Çay və kaha mənim qəlbimdə qorxu və qısqanclıq doğurdu. Qorxu – çünki bu mənim
üçün yeni idi, yeniliksə həmişə qorxudur. Qısqanclıq – çünki mən tədricən başa
düşürdüm: məhəbbət mənim təsəvvür etdiyimdə böyükdür, məhəbbət elə sərhədləri keçir,
elə yerlərdə gəzir ki, ora heç vaxt mənim ayağım dəyməyib.
«Bağışla məni, Müqəddəs Məryəm, - mən dedim. – Bağışla ki, bu qədər cılız, yazıq,
miskin olan mən bu adamın təkcə məni sevməsini tələb eləyirəm». Bəs əgər onun əsl
taleyi – dünyadan çəkilmək, seminariyaya qapanmaq və mələklərlə dua etməkdirsə, necə
olsun?
O öz arzusuna qarşı nə qədər müqavimət göstərə biləcək, onun evi, musiqini, qiraəti
atması üçün nə qədər vaxt keçəcək? Və hətta o, seminariyaya qayıtmasa belə, onu əsl
arzusuna yaxın buraxmamaq üçün mən hansı bədəli ödəməli olacağam?
Adama elə gəlirdi ki, ətrafda hamının bütün fikrini elədiklərinə cəmləşdirmişdi – hamı,
məndən savayı. Mən gözümü ondan çəkmirəm, o isə mələklərin dilində danışır.

Tənhalıq qorxu və qısqanclığı sıxışdırdı. Mələklər özlərinə həmsöhbət tapdılar, mənsə tək
dayanmışdım.
Bu qəribə dildə danışmağa məni nəyin vadar elədiyini bilmirəm. Ola bilsin, onunla
dəhşətli dərəcədə görüşmək, görüşmək və nələr hiss etdiyimi ona danışmaq zərurəti. Ola
bilsin, qəlbimin mənimlə söhbət etməsinə ehtiyacım vardı – ürəyim şübhələrlə dolu idi və
mənə cavablar lazım idi.
Ancaq mən nə etmək lazım gəldiyini bilmirdim, - nə qədər gülünc göründüyüm
düşüncəsi böyüyür və möhkəmlənirdi. Lakin mənim yanımda, mənim ətrafımda adamlar
dayanmışdılar – kişilər və qadınlar, qocalar və cavanlar, dünyəvilər və ruhanilər, rahiblər
və tələbələr. Onların yaxınlığı mənə güc verdi və mən Müqəddəs Ruhdan mənə qorxunu
yenməm üçün güc istədim.
«Cəhd elə, - mən özümə dedim. Anlamadığın sözləri deyə bilmək üçün ağzını açmaq və
cəsarətini toplamaq kifayətdir. Cəhd elə».
Və mən cəhd etmək qərarına gəldim. Lakin əvvəl nə vaxt başladığını başa düşmədiyim
bu sonsuz – uzun günü əvəz etmiş gecənin mənim üçün zühur gecəsi olmasını istədim.
Və Tanrı da, sanki mənim dualarımı eşitdi. Və sözlər asan səslənməyə başladı, tədricən
onlar insan dilinin cizgilərini itirdilər. Artıq utanc məni o qədər də incitmirdi, özümə
inam artmışdı və dilim də itaətkar və çevik oldu. Mən əvvəlki dediklərimdən heç nə başa
düşmürdüm, ancaq bu qəribə sözlər mənim qəlbimə aydın idi.
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Mən cəsarətimi topladığım və mənasız sözləri dediyim üçün sevinc dalğası hiss elədim.
Mən azad idim, əməllərimə izahat verməyə və ya axtarmağa artıq ehtiyacım yox idi. Yeni
əldə etdiyim bu azadlıq məni göylərə qaldırırdı – elə bir yerə ki, orda yanında özünü heç
zaman atılmış hiss etməyəcəyin, hər şeyi bağışlayan Böyük Məhəbbət mənə qucağını
açacaq.
«Mənə elə gəlir ki, mən təzədən inanıram», - məhəbbətin yaratmağa qadir olduğu bütün
o möcüzələrə təəccüblənərək fikirləşdim. Mən hiss edirdim – Müqəddəs Məryəm öz
libası ilə məni örtərək və qızındıraraq əllərində saxlayır. Naməlum sözlər mənim
dodaqlarımdan get-gedə daha yüngül və çevik qopurdular. Mən ağladım, göz yaşlarımın
səbəbini özüm də bilmədən. Sevinc mənim ürəyimi doldurdu, məni başdan-ayağacan
batırdı. O, qorxudan, mənim miskin həqiqətimdən, həyatımın hər saniyəsini etmək
məqsədindən güclü idi.
Mən başa düşürdüm – bu göz yaşları mənə yuxarıdan göndərilib, axı, hələ məktəbdə
rahibələr mənə təlqin edirdilər ki, ən ali yüksəliş anında müqəddəslər ağlayırlar. Mən
gözlərimi qaranlıq səmaya baxaraq açdım, göz yaşlarının yağış damlaları ilə necə
qarışdığını hiss elədim. Torpaq canlı idi, yüksəklikdən enən su özü ilə dağ zirvələrinin
möcüzəsini gətirirdi. Biz bu möcüzənin bir parçasıydıq.
- Nə yaxşı, Allah qadın ola bilər, – mən yavaşca dedim, çünki başqaları oxuyurdular. –
Əgər bu belədirsə, onda onun, məhz, qadın siması bizə sevməyi öyrədib.

- Gəlin «çadırlarla» dua edək, - keşiş dedi və dərhal da cümləsini ispan, fransız, italyan
dillərində təkrarladı.
Mən yenə çaşdığımı və nə baş verdiyini anlamadığımı hiss elədim. Kimsə mənə
yaxınlaşdı, qolunu çiynimə doladı. Başqa biri də o biri tərəfdən qucaqladı.
Biz səkkizimiz də birlikdə qucaqlaşaraq dairə yaradırıq, elə əyilirik ki, başlarımız birbirinə toxunur.
Doğrudan da, bu canlı çadıra oxşayır. Yağış güclənir, lakin heç kim ona fikir vermir.
Dayandığımız poza bizim bütün diqqətimizi və bədənimizin istiliyini tələb edir.
- Qüsursuz Hamilə qalmış Müqəddəs Məryəm, mənim oğluma kömək elə, qoy o, öz
yolunu tapsın, - məni sağ tərəfdən qucaqlamış kişi deyir. – «Ave Mariya»nı mənim
oğlum üçün oxuyaq.
- Amin, - digərləri cavab verir və səkkiz baş duaya başlayır.
- Müqəddəs Məryəm, məni nurlandır, mənə loğmanlıq qabiliyyəti göndər, - bizim çadırda
qadın səsi deyir. – «Ave Mariya» oxuyaq. Yenə «Amin» və ardınca da dua səslənir.
Səkkiz nəfərdən hər biri öz xahişini bildirir və hamı onu öz duası ilə dəstəkləyir. Mən
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özüm özümə heyrət edirəm – çünki uşaq kimi dua edirəm və uşaq kimi də inanıram ki,
bizə Ənam veriləcək.
Bir anlığa sakitlik yarandı. Mən başa düşdüm ki, mənim Məryəmə dua ilə müraciət
eləmək vaxtım çatıb. Başqa şəraitdə mən utandığımdan ölərdim – deməyə heç nə
tapmazdım. Amma burda Zühuretmiş vardı və mənə inam verirdi.
- Müqəddəs Məryəm, mənə sevməyi öyrət, Sən sevdiyin kimi, - mən öz səsimi eşidirəm.
– Qoy, bu sevgi məndə və kimə xitab olunubsa, onda möhkəmlənsin. «Ave Mariya»
oxuyaq.
Biz birlikdə dua edirik və mən yenə də azad oluram.
Neçə illər mən öz ürəyimə qarşı mübarizə aparmışam, çünki unudulmaqdan, əzabdan,
kədərdən qorxurdum. Lakin həmişə bilirdim ki, əsl məhəbbət – bütün bunlardan
yüksəkdir, bilirdim ki, ölmək yaxşıdır, nəinki bir daha sevməmək.
Ancaq mənə elə gəlirdi ki, bunun üçün gərəkli cəsarətə başqaları sahibdir, məndəsə o
yoxdur. Və yalnız indi anladım – var! Hətta məhəbbət özü ilə ayrılıq, tənhalıq, qüssə
gətirsə belə, o, bizim onun üçün ödədiyimiz bədələ dəyər.
«Təkcə bu barədə fikirləşmək olmaz, mən diqqətimi mərasimdə cəmləşdirməliyəm».
Bizim qrupu idarə edən keşiş dairəni açmamızı istədi və dedi ki, indi biz xəstələr üçün
dua edəcəyik. İnsanlar yağışın altında Allahın və Müqəddəs Məryəmin şərəfinə dualar
edir, oxuyur, oynayırdılar. Hərdənbir hamı əllərini göyə qaldıraraq yırğalana-yırğalana
naməlum dillərdə danışmağa başlayırdı.
- Aramızdan kimin gəlini axsayırsa, bilsin ki, o sağalır, - birdən qadın dedi.
Dualar və onunla birlikdə nəğmələr və rəqslər bərpa olundu. Aradabir həmin qadının səsi
eşidilirdi:
- Aramızdan kimin bu yaxınlarda anası ölübsə, qoy qəti əmin olsun ki, o Allahın
rəhmətini qazanıb.
Sonra o mənə danışdı ki, peyğəmbərlik vergisi deyilən nəsnə, məhz, budur və bəzi
adamlar özlərindən minlərlə mil uzaqda bu dəqiqə nələr baş verdiyini və ya verəcəyini
hissetmə qabiliyyətinə sahibdirlər.
Və o heç vaxt xəbər tutmadı ki, mən möcüzələrdən danışan qadının səsinin gücünə
inanırdım. Mən gözləyirdim ki, bu qadın ikimizin sevgisi haqqında danışacaq, ümid
edirdim ki, o deyəcək – bu məhəbbətə bütün mələklər, müqəddəslər, Allah və İlahə xeyirdualarını verdilər.
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Mərasimin nə qədər davam etdiyini bilmirəm. Adamlar dəfələrlə naməlum dillərdə
danışır, oxuyur, oynayır, öz yaxınları üçün dualar edir, möcüzə göndərilməsini istəyir,
onlara xeyir-dua verildiyini bildirirdilər.
Və nəhayət, mərasimə rəhbərlik edən keşiş dilləndi:
- Gəlin, xarizmatik yeniləşmədə bu gün birinci dəfə olanlar üçün dualar edək.
Belə çıxır ki, mən burda tək deyiləm. Bu fikrin dərki məni sakitləşdirdi.
Yenidən nəğmələr səsləndi. Bu dəfə mən hamı ilə birgə oxumurdum, yalnız qulaq asır və
arzularımın xeyir-dua almasını istəyirdim.
Mənəsə çox şey lazım idi.
- Xeyir-dua alaq, - keşiş dedi.
Hamı üzünü çayın o biri sahilindəki işıqlandırılmış mağaraya tərəf çevirdi. Keşiş bir neçə
dua oxudu və bizə xeyir-dua verdi. Bundan sonra hamı bir-birini öpdü, bayram
münasibətilə təbrik etdi və dağılışdı.

O, mənə yaxınlaşdı. Siması adətən olduğundan daha şən idi.
- Sən tamam yaşsan, - o dedi.
- Sən də, - mən gülərək cavab verdim.
Biz maşına oturduq və Sent-Savenə qayıtdıq. Mən bu dəqiqəni necə arzulayırdım, amma
indi o an çatanda – bilmirəm, nə deyim. Dağlardakı evi, kitabları və diskləri, anlaşılmaz
dilləri və səkkiz ibadətçinin yaratdığı çadırı hansı sözlərlə təsvir etmək olar?
O, iki dünyada yaşayır. Nə vaxtsa və hardasa bu dünyalar qovuşacaqlar və mən bunun
necə baş verəcəyini mütləq anlamalıyam.
Lakin belə anlarda sözlər heç bir anlam daşımır. Sevgi yalnız sevgi ilə dərk olunur.

- Mənim təkcə bir sviterim var, - biz otağa daxil olanda o dedi. – Geyin onu. Sabah
özümə başqasını alaram.
- Gəl, paltarları kaloriferin üstünə asaq. Sabaha qədər quruyacaq, - mən cavab verdim. –
Mənim maykam var, dünən onu yumuşam.
Bir neçə anlıq sakitlik çökdü.
Paltar. Çılpaqlıq. Soyuq.
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O, çemodanından bir dənə də futbolka çıxartmalı oldu.
- Gecəköynəyi əvəzinə yarayar?
- Əlbəttə.
Mən çırağı söndürdüm. Qaranlıqda yaş paltarı əynimdən çıxartdım, kaloriferin üstünə
asdım və tənzimləyicini tam gücü ilə açdım.
Mənim siluetimi görməsi və çılpaq olduğumu bilməsi üçün küçə fənəri yetərincə işıq
salırdı. Mən maykamı geyindim və yorğanın altına girdim.
- Mən səni sevirəm, - onun səsini eşitdim və cavabında dedim:
- Mən səni sevməyi öyrənirəm.
O siqaret yandırdı.
- Necə bilirsən, indi münasib vaxtdır?
Mən onun nədən danışdığını bilirdim. Qalxdım və onun çarpayısının qırağında oturdum.
Siqaretin qızılı qığılcımı bərabər fasilələrlə onun sifətini işıqlandırırdı. O, mənim əlimdən
tutdu və biz bir az belə oturduq. Sonra mən əlimi çəkdim və onun başını sığalladım.
- Sən soruşmamalısan, - mən cavab verdim. – Məhəbbət sual vermir, əgər biz düşünməyə
başlasaq, qorxmağa başlayacağıq. Bu – izahedilməz qorxudur, hətta mən onu sözlə ifadə
etməyə belə çalışmayacam. Bu rədd edilmək, sevilməmək qorxusu ola bilər, qorxu
cazibəni pozacaq. Axmaq səslənir, amma bu belədir. Ona görə də soruşmaq yox, hərəkət
eləmək lazımdır. Sən özün də dəfələrlə dediyin kimi - riskə getmək lazımdır.
- Mən bilirəm. Və əvvəllər heç vaxt soruşmamışdım.
- Sən artıq mənim ürəyimə sahib olmusan, - özümü onun sözlərini eşitmirmiş kimi
göstərərək dedim. – Sabah məni tərk edə bilərsən, amma bu günlərin möcüzəsini biz
daim xatırlayacağıq: romantik məhəbbəti, arzunu, imkanı. Ancaq məncə, Tanrı fövqaladə
və sonsuz müdriklik sahibi olduğundan cəhənnəmi cənnətin ortasında gizlədib. Və ona
görə belə edib ki, biz həmişə ayıq olaq. Ona görə ki, biz Mərhəmətin sevincindən həzz
ala-ala Qanunlar sütununu da unutmayaq.
Mənim saçlarımı sığallayan əllər gərginləşdi.
- Sən bacarıqlı şagirdsən, - o dedi.
Bu qeyd məni təəccübləndirdi, ancaq sonra səsim yadıma düşdü: «Əgər bildiyinə
inansan, əvvəl-axır biləcəksən».
- Fikirləşmə ki, mən toxunulmazam, - mən dedim. – Mənim çox kişilərim olub. Mən
hətta yaxşı tanımadığım kişilərlə də sevgi oynamışam.
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- Mən də, - o cavab verdi.
O istədi ki, bu təbii səslənsin, lakin onun əlinin təmasının dəyişməsindən anladım, mənim
sözlərim onu ağrıtmışdı.
- Lakin bu səhərdən etibarən mən yenə bakirə oldum. Başa düşməyə çalışma – yalnız
qadın bilir, mən nədən danışıram. Mən sevgini özümçün təzədən açıram. Və bu kəşf
zaman tələb edir.
O mənim yanağıma toxundu. Mən dodaqlarımla azacıq onun dodaqlarına toxundum və
öz çarpayıma qayıtdım.
Özüm də bilmirəm ki, niyə özümü başqa cür yox, məhz, bu cür aparırdım. Başa
düşmürəm – onu özümə daha möhkəm bağlamaq istəyirdim, yoxsa azadlığa buraxmaq.
Ancaq bu gün elə uzun oldu ki… Mən düşünmək üçün həddindən artıq yorulmuşdum.

Gecə mən tamamilə sakit və rahat oldum. Elə bir dəqiqə oldu ki, dərin yuxuda olsam da,
oyandığımı sandım. Mən yanımda sanki çoxdan tanıdığım qadının varlığını duydum, ona
görə də özümü müdafiə olunmuş və sevimli hiss etdim.

Əslində isə mən saat yeddidə dözülməz istidən ayıldım. Yadıma düşdü ki, paltarı
qurutmaq üçün qızdırıcını tam gücüylə işləməyə qoymuşam. Bayır hələ qaranlıq idi. Onu
oyatmamaq üçün səssiz hərəkət eləməyə çalışaraq mən qalxdım.
Qalxdım və gördüm ki, o yoxdur.
Məni təlaş bürüdü. Və özgə də həmin dəqiqə gözlərini açaraq dilləndi:
Sən razılıq verən kimi o yoxa çıxdı. Bütün kişilər eynidir».

«Hə, görürsən?

Təlaş hissi dəqiqəbədəqiqə güclənirdi. Mən özümə nəzarəti itirə bilməzdim. Lakin Özgə
səsini kəsmədən danışırdı:
«Mən hələ burdayam. Sən küləyə istiqamətini dəyişməyə icazə verdin, sən qapıları
taybatay açdın ki, sevgi həyatına daxil olaraq onu batırsın. Əgər vaxt itirmədən hərəkətə
başlasaq, hər şeyi təzədən nəzarət altına ala bilərik».
Mən buludlarda uçmağa son qoymalıyam. Mən diqqətli olmalıyam.
«O getdi, - Özgə davam edirdi. – Və indi sən mümkün qədər tez bu daldabucaqdan canını
qurtarmalısan. Sənin Saraqosadakı həyatın hələ dəyişməyib, qayıt ona. Tələs, var-gücünlə
qaç. Nə qədər ki, bu qədər ağır zəhmətlə əldə etdiklərini itirməmisən».
«Onun, yəqin ki, bir səbəbi olmalıdır», - mən fikirləşdim.
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«Kişilərin həmişə səbəbi var, - Özgə mənə etiraz elədi. – O cavab vermədi, üzü isə
dalğın ifadə aldı. «Bu cür suallardan qaçmaq lazımdır, mən fikirləşdim. – Yoxsa, o, elə
düşünər ki, mən onun həyatına soxulmaq istəyirəm».
Biz səssiz bir az da getdik və bu bapbalaca şəhərciyin meydanında «Restoran «El Sol»»
yazılmış neon elanı gördük.
-Açıqdır, gəl, girək, - vəssalam, onun dediyi təkcə bu oldu.
Qırmızı bibərlə əhatəyə alınmış ançouslar boşqaba ox şəklində düzülüb, yanında da
qoyun pendirinin yarımşəffaf tikələri.
Stolun mərkəzində yanan şam və «Rioxi» şüşəsi qoyulub.
-Orta əsrlərə aid çaxır anbarından, - ofisiant – oğlan izah elədi.
Bu gec saatda barda heç kim yox idi. O ayağa durdu, telefona yaxınlaşdı, sonra isə stola
qayıtdı. Mən dəhşətli dərəcədə onun kimə zəng etdiyini soruşmaq istəyirdim, ancaq bu
dəfə özümü saxlaya bildim.
-Biz gecə üçün yarısına qədər işləyirik, - ofisiant davam etdi. – Lakin əgər siz
bağlanandan sonra da qalmaq istəsəniz, əlavə vetçina, pendir, şərab da verə bilərik və siz
meydanda oturarsınız. Şərab sizi donmağa qoymaz.
-Yox, oturmağa vaxtımız yoxdur, - o cavab verdi. – Biz səhər Saraqosda olmalıyıq.
Oğlan piştaxtanın arxasına qayıtdı. Biz təzədən qədəhləri doldurduq. Onda, Bilbaoda
olduğu kimi mən yenə də yüngüllük hiss etdim: «Rioxo» öz yumşaq təsirini göstərməyə
və söhbətin çətin anlarında kömək etməyə başlamışdı.
Mən bir qurtum da içdim və dedim:
-Sən maşın sürməkdən yorulmusan, həm də biz içirik. Yaxşı olardı ki, burda bir yerdə
gecələyək. Yolda mən parador gördüm.
O, razılıq əlaməti olaraq başını tərpətdi və dedi:
-Bir o stola bax. Yaponlar bunu şibumi adlandırırlar – sadəlikdə mürəkkəblik. Adamlar
pul yığırlar, bahalı restoranlara gəlirlər və elə hesab edirlər ki, dəbdəbəli yaşayırlar.
Mən bir az da içdim.
Parador. Onunla yanaşı daha bir gecə.
Əsrarəngiz şəkildə bərpa olmuş bakirəlik.
-Seminaristin dəbdəbə haqqında necə mülahizə yürütdüyünü eşitmək gülməlidir, - mən
öz düşüncələrimdən qopmağa çalışaraq dedim.
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-Niyə ki? Məhz, seminariyada mən başa düşdüm ki, inamımızın sayəsində biz nə qədər
Allaha yaxınlaşırıqsa, O, bir o qədər sadələşir. Və o, nə qədər sadələşirsə, mövcudluğu
bir o qədər güclü hiss olunur.
Onun əli stolun üstü ilə sürüşdü.
-İsa ağac kəsə – kəsə, ağac yona – yona, şkaf, çarpayı, stul düzəldə - düzəldə öz
missiyasını öyrənib. Hansı iş görməyimiz vacib deyil – istənilən şey bizi Tanrı sevgisinin
dərkinə gətirib çıxarda bilər - İsa bunu göstərmək üçün bizə dülgər qismində göndərilib.
Qəflətən o dayandı:
-Bu barədə danışmaq istəmirəm. Başqa sevgi barədə danışmaq istəyirəm.
Onun əlləri mənim üzümə toxundu.
Şərab bir çox şeyləri onun üçün yüngülləşdirmişdi. Elə mənim üçün də.
-Niyə susdun? Niyə Allah haqqında, Bakirə Məryəm haqqında, mənəvi aləm haqqında
danışmaq istəmirsən?
-Mən başqa sevgidən danışmaq istəyirəm, - o təkrar etdi. – Kişi və qadının sevgisindən.
Bu sevgidə də möcüzələr baş verir.
Mən onun əllərini sıxdım. Bəlkə də ona İlahənin böyük sirləri əyandır – lakin məhəbbət
haqqında o da mənim qədər bilir. Hərçənd bütün dünyanı gəzib.
Və o, tələb olunan bədəli ödəməyə məcburdur – ilk addımı o atmalıdır. Çünki qadın
daha yüksək bədəl ödəyir – o özünü verir.
Biz hələ uzun müddət beləcə oturduq: əl – ələ tutaraq. Mən onun gözlərində qədim
qorxuların əksini görürdüm – onlar həqiqi sevginin keçməli olduğu sınaqlar idi. Mən
onun gözlərində dünən gecə ona təslim olmadığımı, bizim uzun ayrılığımızı, monastırda
belə əhvalatların baş vermədiyi dünyanın axtarışına sərf edilmiş illəri görürdüm.
Mən onun gözlərində görürdüm ki, o dəfələrlə bunun necə baş verəcəyini – mənim saç
düzümümdən tutmuş paltarımın rənginə qədər bizi əhatə edəcək hər şeyi xəyalından
keçirib. Mən ona «hə» demək, «xoş gəlmisən» demək istəyirdim, demək istəyirdim ki,
mənim ürəyim bu döyüşdə qalib gəldi. Mən onu necə sevdiyimi, bu dəqiqə necə
arzuladığımı demək istəyirdim.
Lakin susmaqda davam edirdim. Susmaq və sanki kənardan, yuxuda olduğu kimi, onun
daxili mübarizəsini izləmək. Mən görürdüm ki, onun qarşısında mənim «yox» um
dayanıb, məni itirmək qorxusu, yaddaşdakı, belə anlarda səslənən kəskin sözlər onu sıxır
– zira biz hamımız bundan keçirik və indiyə qədər heç kim yara və çapıqlardan can
qurtara bilməyib.
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Budur, nəhayət, onun gözləri parıldadı. Mən anladım ki, o, bütün bu əngəllərin
öhdəsindən gəlməyi bacardı.
Onda mən, əlimi onun əlindən çəkərək stəkanı götürdüm və stolun lap kənarına
qoydum.
-Düşəcək, - o xəbərdarlıq etdi.
-Yəqin ki. Mən sənin onu atmanı istəyirəm.
-Stəkanı sındırım?
Bəli, stəkanı sındırmaq. İlk baxışda sadə bir hərəkət – lakin o, özündə o qədər qorxular
gizlədir ki, biz heç vaxt onları axıradək dərk edə bilmərik. Ucuz stəkanı döşəməyə
çırpmaqda qeyri – adi nə var? – axı, hər birimiz bunu dəfələrlə təsadüfən və qəflətən o
qədər etmişik ki…
-Stəkanı sındırım? – o təkrarladı. – Axı, neyçün?
-Mən sənə geniş izahat verə bilərdim, - mən cavab verdim. – Amma yalnız bir şey
deyəcəyəm – onun sınması üçün.
-Bu sənə lazımdır?
-Təbii ki, mənə yox.
O, stolun lap qırağında dayanmış stəkana baxırdı və onun düşəcəyindən ehtiyatlandığı
aşkar görünürdü.
«Bu ritualdır, - mən demək istəyirdim. – Bu – qadağadır. Bilərəkdən stəkanı qırmaq
olmaz. Biz öz evimizdə və ya restoranda oturanda çalışırıq ki, stəkanı stolun qırağına
qoymayaq. Bizim Kainat ehtiyatlı olmamızı tələb edir, stəkanlar döşəməyə düşməsinlər
deyə».
Əgər qəfildən və naqolaylıqdan sındırsaq, qeyri – adi heç nəyin baş vermədiyini
görəcəyik. Ofisiant: «Narahat olmayın» deyəcək, mən də hələ ömrümdə bir dəfə də
görməmişəm ki, sınmış stəkanı hesaba qatsınlar. Stəkan qırmaq – adi işdir, məişətdə baş
verir və heç kimə zərər toxunmur – nə bizə, nə restorana, nə yaxınımıza.
Mən stola toxundum. Stəkan tərpəndi, amma düşmədi.
-Yavaş! – o ucadan dedi.
-Sındır onu, - mən inadla təkrar elədim, özümsə düşündüm:
«Sındır onu, bu simvolik jesti elə. Çalış başa düşəsən ki, mən içimdə stəkandan daha
qiymətli və vacib bir şeyi sındırmışam – və mən xoşbəxtəm. Daxilində mübarizə gedən
qəlbinə bax, - və sındır onu».
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Zira bizim valideynlərimiz bizə stəkanlara və bədənə ehtiyatla yanaşmağı öyrədiblər.
Beynimizə yeridiblər ki, uşaqlıq ehtirası – mümkünsüzdü, biz ruhani olmağa hazırlaşan
insanı seçdiyi yoldan sapdırmamalıyıq, insanlar möcüzə yaratmağa qadir deyillər və əgər
hara apardığını bilmirsənsə, yola çıxmaq lazım deyil.
Xahiş edirəm, stəkanı sındır – və sən ikimizin də üstündən bu cadunu siləcəksən,
inadkarcasına hər şeyin izahını axtarmaq meylindən, yalnız başqalarının bəyənəcəyi işləri
görmək xəstəliyindən azad edəcəksən.
- Sındır stəkanı,- mən bir də dedim. O, zəndlə mənim gözlərimə baxdı. Sonra onun əli
yavaş-yavaş stolun üstü ilə sürüşdü, stəkana toxundu-və sərt hərəkətlə onu yerə saldı.
Şüşənin cingiltisi hamının diqqətini çəkdi.Qışqırmaq, naqolaylığına görə özünü
danlamaq, ya da buna bənzər bir şey etmək əvəzinə o, sakitcə, təbəssümlə mənə baxdımən də gülümsədim.
- Eybi yoxdur!- gənc qarson bizə müraciətlə səsləndi.
Lakin o, qarsonu eşitmədi. Azacıq qalxdı, başımı özünə yaxınlaşdırdı və dodaqlarını
dodaqlarıma yapışdırdı.
Mən də barmaqlarımı onun saçlarına saldım, onun dilinin ağzımda necə tərpəndiyini hiss
edə-edə dodaqlarımla dodaqlarını sordum. Sevginin anlamını başa düşmədiyimiz
vaxtlarımızda, uşaqlıq illərində çay sahilində doğulmuş bu öpüşü mən çox gözləmişdim.
Bizim yetişkin çağlarımzda sanki havada asılı qalmış, medalyon haqqındakı xatirələrin
ardınca bütün dünyanı dolaşmış, məni müsabiqəyə hazırlamaq kimi xeyirxah məqsəd
güdən kitab qalaqlarının arxasında gizlənmiş öpüşü. Bu öpüş neçə dəfə yoxa
çıxmışdı,neçə dəfə itmişdi və nəhayət, biz onu tapdıq. Onda-cəmi bir dəqiqə çəkməsinə
baxmayaraq-uzun illərin axtarışları, məyusluğu, həyata keçməyən arzuları gizlənmişdi.
Mən öpüşə cavab verdim. Yəqin ki, barın azsaylı müştəriləri bizə baxırdılar və
fikirləşirdilər ki, qeyri-adi heç nə baş vermir – iki nəfər öpüşür. Onlar hardan biləydilər
ki, həmin an öpüş mənim yaşadığım bütün günlərin, onun və günəşin altında öz yolunu
gözləyən, onu axtaran və onu arzulayan hər kəsin bütün həyatının cəmi və nəticəsi oldu.
Mənim yaşamımın bütün xoşbəxt anları əriyərək bu öpüşə qarışdı.

O, paltarımı soyundurdu və mənə daxil oldu – qorxa-qorxa, var-gücüylə, ehtirasla. Mən
yüngül ağrı hiss elədim, lakin onun heç bir əhəmiyyəti yox idi. Həmin anda duyduğum
kəskin həz də heç bir əhəmiyyət daşımırdı. Mən onun başını qucaqlamışdım, iniltisinə
qulaq asırdım və allaha təşəkkür edirdim – onun mənimlə və məndə olduğu üçün, hər
şeyi birinci dəfəymiş kimi hiss etdiyim üçün.
Biz bütün gecə sevişdik – gerçəklik xülyalarla, yuxuyla qarışmışdı. Mən onun varlığını
içimdə duyurdum və var –gücümlə onu özümə sıxırdım- hər şeyin həqiqətən baş
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verdiyinə əmin olmaq, indi otelə çevrilmiş bu qəsrdə qədim zamanlarda yaşamış gəzəri
cəngavərlərin getdiyi kimi gözlənilmədən getməsinə yol verməmək üçün. Səssiz Daş
divarlar və tağtavanlar gözləməyə, göz yaşı axıtmağa, bir xəbər, bir ümid, bir işarə
həsrətilə üfüqə baxaraq günlərini pəncərə önündə keçirməyə məhkum olan gözəllər
haqqında xatirələri qoruyurdu.
Yox, mən heç vaxt bunları yaşamayacağam – özümə and içdim. Mən heç vaxt onu
itirməyəcəyəm. O, əbədilik və daima mənimlə olacaq – zira mən mehrabdakı xaça
baxanda Müqəddəs Ruhu eşidirdim və O, bütün dillərdə və ləhcələrdə deyirdi ki, mən
günah etmirəm.
Mən onun yol yoldaşı, dostu olacağam, biz yenidən yaradılmış dünyanı fəth edəcəyik.
Biz Müqəddəs Ananın haqq sözünü yayacağıq, biz arxangel Mixaillə çiyin-çiyinə
döyüşəcəyik, biz yalnız öncüllərin qisməti olan əzabları və fərəhi birlikdə yaşayacağıq..
Bunları mənə dillər deyirdilər –və təpədən-dırnağa qədər inamla silahlanmış mən onların
həqiqəti dediklərini bilirdim.

***

Mən onun sinəmə qoyduğu əllərinin təmasından oyandım. Pəncərə arxasında gün
tamamilə işıqlanmışdı və yaxındakı kilsənin zəngləri çalınırdı.
O, məni öpdü. Əlləri bir də bədənim boyu sürüşdü.
- Vaxtdır, - o dedi. – Bu gün bayram sona çatır, yollar maşınla dolu olacaq.
- Mən Saraqosa getmək istəmirəm,- mən cavab verdim. – Mən sənin olduğun yerdə
olmaq istəyirəm. Tezliklə banklar açılacaq, mən hesabdan pul götürəcəyəm, özümə paltar
alacağam.
- Axı, sən deyirdin ki, pulun azdır?
- Bəs eləyər. Mən öz keçmişimlə əlaqəni qəddarcasına kəsməliyəm. Əgər Saraqosa
qayıtsam, axmaqlıq etdiyimi, tezliklə imtahanların başlayacığını və mən onları verənə
qədər, iki ay bizim ayrı qala biləcəyimizi fikirləşəcəyəm.
Əgər imtahanlardan kəsilsəm, ola bilsin ki, Saraqosdan getmək istəməyəcəyəm. Yox,
yox, mən qayıda bilmərəm. Körpüləri yandırmaq lazımdır- indiki mənlə əvvəlki arasında
heç bir əlaqə qalmamalıdır.
- Barselona, - o, sanki öz-özünə danışırmış kimi dedi.
- Nə?
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- Yox, heç nə. Yolumuza davam edək.
- Axı sənin mühazirən var.
- Hələ iki gün var, - o cavab verdi və mənə elə gəldi ki, onun səsi nə isə qəribə səsləndi.
- Başqa şəhərə gedək. Birbaş Barselonaya getmək istəmirəm.
Mən çarpayıdan qalxdım. Xoşagəlməz heç bir şey haqqında düşünmək istəmirdim –
bəlkə kimnləsə ilk eşq gecəsindən sonra kefsiz oyanmaq və karıxdığından belə soyuq
olmaq onun xasiyyətidir.
Pəncərəyə yaxınlaşdım, pərdəni çəkdim, balaca küçəyə baxdım. Qonşu evlərin
eyvanlarında alt paltarları asılmışdı. Kilsə zəngləri çaldı.
- Bilirsən, nə var?- mən dedim. – Gəl, uşaqlıqda getdiyimz yerə gedək. Mən o vaxtdan
orda olmamışam.
- Harda «orada»?
- Pyedra monastırında.
Biz oteldən çıxırıq, zənglərsə hələ də çalır. O, kilsəyə girməyi təklif edir.
- Biz elə bununla məşğuluq, - mən cavab verirəm. – Kilsə, dualar, ayinlər.
- Düz deyil, - o deyir. – Biz sevişmişik. Üç dəfə sərxoş olmuşuq. Dağlarda gəzmişik.
Mərhəmət və Ciddiliyi əməlli-başlı tarazlaşdırmışıq.
Yersiz danışdığımı hiss edirəm. Mən artıq yeni həyata öyrəşməliyəm.
- Bağışla, - mən deyirəm.
- Az oturarıq. Zənglər bizə işarə verir.
O, tamamilə haqlı çıxdı, ancaq mən bunu yalnız növbəti gün başa düşəcəkdim.
İşarənin gizli mənasını sonadək anlamadan biz maşina oturduq və dörd saatdan sonra
monastırda idik.

Tavanın suvağı qopub, müqəddəslərin azsaylı heykəlləri isə başsız qalıb. Hamısı.
Birindən başqa.
Mən ətrafa nəzər saldım. Yəqin ki, keçmiş zamanlarda burada güclü iradəyə malik, hər
bir daşın təmizlikdən parıldamasının, hər bir skamyada o dövrün qüdrətli
yepiskoplarından birinin oturmasının qayğısına qalan adamlar sığınacaq tapırmışlar.
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Lakin indii hər şey xarabalığa çevrilmişdi. Onları uşaq vaxtı birlikdə oynadığımız, mənim
öz sehrli şahzadəmi axtardığım qəsrlər kimi təsəvvür etmək mümkün idi.
Pyedra monastırının rahibləri əsrlər boyu bu cənnət bucağını özləri üçün qoruyublar.
Təbii geoloji çökəklikdə yerləşmiş monastır yarandığı ilk gündən göylərin mərhəməti
sayəsində, qonşu şəhərlərin, qəsəbələrin ağır zəhmət və yalvarışlar bahasına əldə etdiyi
şeyi – suyu elə–belə alırdı. Burda Rio-Pyedra onlarla qollara bölünürdü, şəlaləyə
çevrilirdi, göllər əmələ gətirirdi, onun sahillərində qalın və sıx ağaclar, kollar, otlar
bitirdi.
Amma bir neçə yüz addım atmaq kifayət edirdi – və sən yarğandan çıxırdın. Hər tərəf
cansız, bəhrəsiz səhraya çevrilirdi. Hətta bu təbii çökəklikdə fırlanmaqdan yorulmuş çay
öz gənclik qüvvəsini itirirdi və yenidən zorla sezilən su şırnağı olurdu.
Rahiblər bu barədə bilirdilər və suyu qonşularına baha qiymətə satırdılar. Monastırın
tarixi yerli sakinlər və rahiblər arasında baş vermiş saysız toqquşma və qarşıdurmalarla
zəngindir. Və bir dəfə İspaniyanı sarsıtdığı dövrdə monastırı kazarmaya çevirdilər.
Monastır kilsəsinin içində atlar gəzirdilər. Bir – birini bayağı əhvalatlarla əyləndirən və
bütün ətraf yerlərin qadınlarını zorlayan əsgərlər skamyaların arasında öz çadırlarını
qurmuşdular.
Beləliklə, gec də olsa, monastır öz cəzasına çatdı. O, qarət olundu və dağıdıldı.
Və bir daha heç vaxt rahiblər öz itirilmiş cənnətlərini qaytara bilmədilər. Hətta sonsuz
məhkəmə çəkişmələrindən birində kimsə yerli əhalinin Allahın monastıra çıxardığı
hökmü yerinə yetirməsini təklif etdi. Zira İsa susuzların yanğısını söndürməyi əmr
etmişdi, rahiblərsə onun sözlərinə kar qalmışdılar. Bax, elə buna görə də Allah təbiətin
təkcə onlara aid olduğunu fikirləşənləri cəzalandırdı.
Bəlkə elə həmin səbəbdən monastır kilsəsi əvvəlki kimi xarabalıq idi, baxmayaraq ki,
monastırın çox hissəsini yenidən tikib mehmanxanaya çevirmişdilər. Yerlilər, təbiətin
insanlara havayı verdiyi bəxşiş üçün əcdadlarının necə baha qiymət ödəməli olduqlarını
unutmamışdılar.
- Bu bütöv qalmış heykəl kimindir?- mən soruşdum.
- Müqəddəs Tereza Avillinin,- o cavab verdi.- O, qüdrət sahibidir. Və qisas hissi yerli
əhalini nə qədər yandırsa da, heç kim onu murdarlamağa cəsarət etməyib.
O, mənim əlimdən tutdu və biz çıxdıq. Monastırın sonsuz dəhlizlərində addımladıq, geniş
taxta pillələrlə qalxdıq, kəpənəklər uçuşan daxili həyətə girdik. Mən bütün təffərrüatları
yada salırdım, çünki uşaqlıqda tez-tez burda olurdum və köhnə xatirələr daha aydın və
parlaq görünürdü.
Yaddaş. Mənə elə gəlirdi ki, ötən həftəyə qədər olan ayların və xüsusilə günlərin mənim
həyatıma dəxli yoxdur, ya da mən onları özümün başqa cildimdə yaşamışam. Dünyada
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
640

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

heç nəyin xətrinə mən o zamana qayıtmaq istəməzdim, zira onun saatlarını məhəbbətin
əli ölçmürdü. Mən hiss edirdim ki, uzun illər ərzində eyni cür oyanaraq və yataraq, eyni
sözləri təkrarlayaraq, eyni işləri görərək eyni bir günü yaşamışam. Elə yuxuma da eyni
şeylər girirdi.
Mən, atamı və anamı, valideynlərimin valideynlərini və bir çox dostlarımı xatırladım.
Əslində mənə ümumiyyətlə gərək olmayan bir şeyi əldə etmək üçün nə qədər zəhmət
çəkdiyimi xatırladım.
Bütün bunları niyə edirdim? Mən birmənalı cavab tapa bilmirdim. Bəlkə ona görə ki,
başqa yollar xatarmağa tənbəllik edirdim. Bəlkə başqalarının mənim barəmdə nə
fikirləşəcəyindən və nə deyəcəyindən qorxduğum üçün. Bəlkə ona görə ki, həmin
başqalarından fərqlənmək çətindir. Bəlkə ona görə ki, insan köhnə nəslin addımlarını
təkrarlamağa məhkumdur – və bu yerdə mən müqəddəs atanı xatırladım –müəyyən sayda
insanlar fərqli davranmağa başlayana qədər.
Elə, ya da belə, hər halda dünya dəyişir – və biz də onunla birlikdə.
Lakin bu artıq məni qane etmirdi. Mən taleyimdən haqqım olanı almışdım və indi o,
mənə özümü dəyişmək və eyni zamanda dünyanın dəyişməsində iştirak etmək imkanı
vermişdi.
Mən yenə də dağlar haqqında düşündüm, yolda rastlaşdığımız alpinistləri yadıma saldım
– gənc,qarda parlaq ləkə uzaqdan nəzərə çarpsın deyə xüsusi tikilmiş rəngbərəng
kostyumlarda, dağın ətəyindən zirvəsinə qədər konkret bir marşuruta riayət edən.
Yamaclara artıq alüminium çəliklər çalınıb – alpinistlərə təkcə qoruyucu kəndirlərin
qarmaqlarını onlara keçirmək və zirvəyə qalxmaq qalırdı. Onlar istirahət günlərində bura
kəkin hisslər xatirinə gəliblər, bazar ertəsi isə həmişəki monoton həyatlarına
qayıdacaqlar, ancaq onlara elə gələcək ki, təbiətə meydan oxuyublar və bu yarışdan qalıb
çıxıblar.
Gerçəkdə isə bu heç də belə deyil. Macəra ehtirası buralara başqalarını-təzə yollar
açanları, öncülləri qovmuşdu. Onlardan bəziləri yoxuşun heç yarısını da qət edə
bilmədilər- uçuruma yıxıldılar. Digərlərinin əllərini, ayaqlarını don vurdu. Çoxları,
ümumiyyətlə, xəbərsiz-ətərsiz itdi. Lakin gözəl günlərin birində kimsə zirvələrdən birinə
qalxdı.
Və ilk dəfə onun gözləri aşağıda döşənmiş mənzərəni gördü, onun ürəyi qürurdan tez-tez
döyündü. O risk etdi və indi öz qələbəsilə – cəhdləri baş tutmayanları, yarıyolda qalanlara
ehtiram borcunu ödədi.
Çox ola bilər ki,orada, aşağıda adamlar düşünürlər: «Yuxarıda maraqlı nə var axı? Bəlkə
təkcə mənzərə. Bu onun nəyinə gərəkdi?»
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Ancaq o, bu zirvələrə birinci qalxan səbəbi bilirdi. Çağırışı qəbul etmək və irəli getmək
üçün. Bir günün o birisinə bənzəmədiyini, hər səhərin bizə öz təkrarsız möcüzələrini əta
etdiyini, köhnə qalaktikaların öldüyü və yeni ulduzların doğulduğu sehrli anların
olduğunu bildiyi üçün.
Bu zirvələrə birinci qalxan şəxs, yəqin hündürlükdən tüstüsü çıxan evciklərə baxaraq
özünə həmin sualı verirdi: «Aşağıdakı adamların bir günü o birindən fərqlənmir. Bu
onların nəyinə gərəkdi?»

İndi dağlar artıq fəth olunub, astronavtlar artıq kosmik fəzaya giriblər və Yer planetində
kəşf olunmasını gözləyən hətta ən kiçik ada belə yoxdur, lakin böyük ruhi macəralar hələ
yetərincədir – və onlardan biri indi mənim qismətimə düşüb.
Bu xeyir-dua idi. Müqəddəs ata heç nə anlamadı. Necə ləzzətli bir əzabdır?!
İlk addımı atmağı bacaranlar bəxtiyardırlar. Nə vaxtsa adamlar başa düşəcəklər ki,
mələklərin dilində danışmağa qadirdilər. Başa düşəcəklər ki, bizim hər birimizdə
Müqəddəs Ruhun vergiləri var və hamımız möcüzə yarada, gələcəyi görə, ehtiyacı
olanlara sağalda, yaxınlarımızı anlaya bilərik.

Günün bütün ikinci yarısını biz kanyonda gəzirik, uşaqlıq illərini yada salırıq. O, bu
barədə birinci dəfə danışırdı – Madriddən Bilbaoya qədər getdiyimiz müddətdə mənə elə
gəlirdi ki, keçmiş ona artıq maraqlı deyil.
Amma indi o özü mənə yaşıdlarımızın həyatı haqqında sual verir, xoşbəxt olubolmadıqlarını soruşur, məşğuliyyətləri ilə maraqlanır.
Nəhayət ki, biz Rio-Pyedranın kiçik çayların suyunu bir yerə toplayan və sonra da
təxminən 30-metrlik hündürlükdən səpələyən ən böyük şəlaləsinə çatdıq. Biz şəlalənin
kənarında dayanmışıq, boğuq uğultunu dinləyirik, dumanda əmələ gələn göy qurşağına
baxırıq.
- «At Quyruğu», - mən deyirəm və özüm də bu adı hələ unutmadığıma heyrətlənirəm- axı
onu çoxdan eşitməmişəm.
- Yadıma gəlir ki… - o danışmağa başlayır.
- Mən bilirəm, sən indi nə deyəcəksən!
Əlbəttə bilirəm! Şəlalə nəhəng mağaranı gizlədir. Uşaq vaxtı, Pyedra monastırından
qayıdandan sonra biz hələ bir neçə gün onun haqqında danışırdıq.
- … Orda mağara vardı, - o, sözünü bitirir. - Gedək ora!
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Yüksəklikdən tökülən suyun şaquli şırnağı altından keçmək qeyri –mümkündür və
rahiblər hələ çox qədim zamanlarda kanyonun yuxarısından mağaranın dərinliyinə aparan
tunel qazmışdılar.
Girişi tapmaq çətin deyil. Yayda yəqin turistlər azmasınlar deyə orda şam yandırırlar,
lakin indi bizdən başqa heç kim yoxdur və tunel qaranlığa qərq olub.
- Gedirik? – mən soruşuram.
Əlbəttə. Mənə güvən.

Və biz şəlalənin yanında açılmış dəliyə düşərək enməyə başlayırıq. Bizi zülmət ağuşuna
almışdı, ancaq biz yolu bilirdik – və bir də o, ona güvənməmi istəmişdi axı.
«İlahi, sənə təşəkkür edirəm, - biz torpağın bətninin daha da dərinliklərinə endikcə mən
fikirləşirdim. – Zira mən yolunu azmış qoyun idim, Sənsə məni sürüyə qaytardın. Zira
mənim həyatım ölü idi, Sənsə onu canlandırdın. Zira məhəbbət çoxdan mənim ürəyimdən
yaşamırdı, Sənsə yenidən mənə onun xeyir-duasını əta etdin».
Mən sevgilimin çiynindən yapışmışdım və o, işığın tezliklə yenidən üzümüzə açılacağını,
bizim sevinəcəyimizi bilərək qaranlıq yollarda mənim addımlarımı istiqamətləndirirdi.
Çox ola bilər ki, gələcək rolları dəyişsin- mən, eyni sevgi və eyni imanla silahlanacam,
təhlükəsiz yerə çıxana qədər ona yol göstərəcəm və onda biz rahatlıq tapacağıq.
Biz yavaş gedirdik və elə bil ki, bu yolun heç vaxt sonu olmayacaqdı. Bəlkə bu yeni ritm
həyatımın bütöv bir mərhələsinin sonuna işarədir- o zamanlar yaşamımı aydınladacaq
kiçicik işıq şüası da yox idi. . Tuneldə yeriyə-yeriyə mən eyni bir yerdə tərpənməz
oturaraq, heç nəyin bitmədiyi və bitməsinin mümkün olmadığı yerdə kök atmağa
çalışaraq boş-boşuna nə qədər vaxt öldürdüyümü xatırlayırdım.
Lakin Allah rəhmlidir və budur, mən yenidən keçmiş ruh yüksəkliyini də, yaşama
sevincini də, arzuladığım macəraları da, özüm də bilmədən bütün həyatım boyu
gözlədiyim insanı da tapdım. O, seminariyanı atdığı üçün mən bir damcı da vicdan əzabı
çəkmirdim-müqəddəs atanın Tanrıya xidmət etməyin müxtəlif yolları olduğu və bizim
məhəbbətimizin bu yolları artıracağı barədə dedikləri yadımda idi. Bu dəqiqədən etibarən
mən də kömək və xidmət etmək imkanı qazanıram- və bütün bunlar onun sayəsində olur.
Biz adamların arsına gedəcəyik. O, onların qəlbinə sülh, əmin-amanlıq gətirəcək, mən
onun.
«Rəbbim, sənə xidmət etməmə kömək olduğun üçün minnətdaram. Bu şərəfə necə layiq
olmağı öyrət. Onun missiyasının bir parçası olmaq üçün, onunla yanaşı yerimək üçün , öz
mənəvi həyatımı diriltmək üçün mənə güc ver. Qoy bizim günlərimiz son bir neçə gün
kimi olsun- qoy, biz xəstələri sağalda-sağalda, ümidsizlərə təsəlli verə-verə, Müqəddəs
Ananın məhəbbət sözlərini hamımıza ötürə – ötürə ölkədən-ölkəyə keçək».
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Qəfildən şəlalənin səs – küyü yenidən eşidilməyə başladı, bizim yolumuz işıqlandı və
zülmət tunel yer üzünün ən gözəl məkanlarından birinə çevrildi. Biz nəhəng mağaranın –
baş kilsənin ölçüləri boyda – içində idik. Onun üç divarı daşdan idi, dördüncü divarı
yüksəklikdən ayağımızın altındakı göy – yaşıl gölə tökülən su əvəz edirdi.
Günəşin içəpi daxil olan şüaları onun arasından keçirdi və yaş daşlar parıldayırdılar.
Bir kəlmə belə demədən biz, əldən düşmüş halda divara söykəndik.
Bizim uşaq oyunlarımızda, körpə fantaziyalarımızda buy er quldurların qarət etdiklərini
gizlətdikləri xəzinə idi. İndi Torpaq Ananın möcüzəsinə dönmüşdü: mən hiss edirdim ki,
onun bətnindəyəm, mən bilirdim – O burdadır, Onun daşdan olan üç divarı bizi qoruyur,
dördüncü, su isə – bizim günahlarımızı yuyur.
- Çox sağ ol, - mən dilləndim.
- Kimə təşəkkür edirsən?
- Ona. Və Onun iradəsinin aləti olmuş, mənə əvvəlki inamımı qaytarmış sənə.
O, yeraltı gölün yanına getdi. Göy – yaşıl suya baxdı və gülümsədi.
- Bura gəl.
Mən yaxınlaşdım.
- Mən sənə hələ bilmədiyin bir şey danışmalıyam.
Bu sözlər məni təşvişə saldı, lakin onun baxışları sakit qalmaqda davam edirdi və mən
də sakitləşdim.
- Yer üzündə ki hər bir insana vergi verilib, - o başladı. – Bəzilərində o öz – özünə üzə
çıxır, digərləri onu tapmaq və meydana çıxartmaq üçün qüvvə sərf etməlidirlər. Məsələn,
mən seminariyada ueçirdiyim bütün dörd il ərzində çox çalışmışam.
İndi, əgər qoca qarovulçu bizi sovməəyə buraxmayanda onun dediyi sözü xatırlasaq, mən
oyun oynamalı idim.
Özümü elə göstərməliydim ki, guya heç nə bilmirəm.
«Eybi yox», - mən düşündüm və rolumu yaxşı oynamaq üçün vaxt qazanmaq məqsədilə
dedim:
- Sən seminariyada nə edirdin ki?
- Ümumiyyətlə, bu vacib deyil, - o cavab verdi. – Vacib olan odur ki, mən öz
qabiliyyətimi inkişaf etdirməyi və möhkəmlətməyi bacardım. Allah izn verəndə, mən
xəstəlikləri sağalda bilirəm.
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- Bu ki əladır! – mən özümü heyrətlənmiş kimi göstərərək qışqırdım. – Həkimlərə pul
sərf etməyə ehtiyac olmayacaq.
Lakin o, mənim zarafatıma gülümsəmədi.Və mən özümü axmaq kimi hiss etdim.
- Mən öz qabiliyyətimi sənin gördüyün xarizmatik ritualların sayəsində inkişaf
etdirmişdim. Mənim dualarıma cavab olaraq Müqəddəs Ruh mən zühur etdi və məni
aydınlatdı, mən naxoşları əlimin təması ilə müalicə edirdim və sağaldırdım.Tezliklə
bunun sorağı bütün ətrafa yayıldı və monastırın qarşısında səhər erkəndən məndən kömək
gözləyən əzabkeşlərin, xəstələrin, əlillərin uzun növbəsi düzülürdü. Hər bir irinli, üfunətli
yarada mən İsanın yaralarını görürdüm.
- Mən səninlə fəxr edirəm, - mən pıçıldadım.
- Monastırda çoxları bunun əleyhinə idilər, lakin müqəddəs ata məni daima
dəstəkləyirdi.
- Biz bunu davam etdirəcəyik. Dünyanı birlikdə gəzəcəyik. Mən yaraları təmizləycəyəm,
sən onlara xeyir – dua verəcəksən, Allahsa öz möcüzələrini əyan edəcək.
O, baxışlarını məndən çəkərək gölə zillədi. Sent – Savendə, quyunun yanında onunla
şərab içdiyimiz gecə olduğu kimi mən yanımda naməlum varlığın mövcudluğunu hiss
etdim.
- Mən artıq sənə danışmışam, amma təkrar edəcəyəm, - o dava etdi. - Bir dəfə mən gecə
oyandım. Mənim hücrəmə parlaq işıqla işıqlanmışdı. Mən Müqəddəs Ananın simasını,
Onun sevgi dolu baxışlarını gördüm. O vaxtdan etibarən O, arabir mənim gözümə
görünməyə başladı. Mən Onu çağıra bilmirəm, lakin hərdən O, qarşımda peyda olur.
Mən özüm onda artıq Kilsənin həqiqi islahatçılarının sırasında idim. Və qəti bilirdim:
mən yerdəki vəzifəm – yalnız xəstəlikləri sağaltmaq yox, Qadın – Allahın dünyaya
gəlməsi üçün yol açmaqdır. Qadın başlanğıcı güclənəcək, təzədən Mərhəmət sütunu
ucalacaq – insanların ürəklərində Müdriklik Məbədi qurulacaq.
Mən gözqırpmadan ona baxırdım. Onun bir dəqiqə əvvəl gərginlik ifadə edən siması
yumşaldı.
- Bunun öz bədəli vardı və mən ödəməyə hazır idim.
Və o, sanki nə deyəcəyinibilmədiyindən susdu.
- Necə yəni «vardı»?- mən soruşdum.
- İlahənin yolu təkcə söz və möcüzə ilə salına bilərdi. Ancaq bizim dünyamız belə
qurulmayıb. Hər şey daha çətindir. Göz yaşları, əzab, anlamamazlıq olacaq.
«Bu müqəddəs atanın işidir, - mənim başımdan keçdi. – Keşiş onun ürəyinə qorxu səpib.
Lakin mən onun üçün təsəlli və ruhlandırıcı olacacağam».
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
645

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

- Bu əzab yox, şöhrət yoludur, - mən cavab verdim.
- Adamların çoxu hələ də məhəbbətə etibar eləmir…
Mən hiss edirdim – o, mənə nə isə demək istəyir, amma bacarmır. Bəlkə ona yardım
etmək lazımdır?
- Mən bu barədə fikirləşmişəm, - onun sözünü kəsdim. – Pireneylərin ən yüksək zirvəsini
ən birinci fəth edən kəs anlamışdı ki, risksiz həyat Tanrının nemətlərindən məhrumdur.
- Sən nemətlər haqqında nə bilirsən? – o qışqırdı və mən sakitliyin onu yenidən tərk
etdiyini gördüm. – Müqəddəs Ananın adlarından biri – Bərəkətli Müqəddəs Məryəmdir
və onun əli verdiyi nemətləri qəbul etməyi bacaran hər kəsə xeyir – dua verir.
Biz başqalarının yaşamlarını mühakimə edə bilmərik, zira hər kəs təkcə öz əzablarını
tanıyır və öz məhrumiyyətlərindən keçir. Doğru yolu tapdığını düşünmək bir şeydir,
özünü və digərlərini bu yolun yeganəliyinə inandırmaq isə tamam başqa.
İsa deyib: «mənim Atamın evində yaşayanlar çoxdur». Vergi Tanrı nemətinin özüdür.
Lakin zəhmət və yaxınlarına sevginin olduğu sadə, ləyaqətli həyat da Tanrı nemətləri ilə
zəngindir. Məryəmin Yer üzündə adsız zəhmətin qiymətini göstərə bilmiş həyat yoldaşı
vardı. O, özü kölgədə qala – qala arvadını və oğlunu başlarının üstündəki tavan və qida
ilə təmin elədi, onlara missiyalarını yerinə yetirmək imkanı verdi. Baxmayaraq ki, onun
əməyini heç kim layiqincə qiymətləndirmədi, o, çox əhəmiyyətlidir.
Mən dinmədim. O, mənim əlimdən tutdu.
- Bağışla, mən kobud və səbirsizəm.
Mən onun ovucunu öpdüm və yanağıma sıxdım.
- Mənim sənə izah etmək istədiyim budur, - o dedi və onun üzündə təbəssüm peyda oldu.
– Bizim təzədən görüşdüyümüz dəqiqədən etibarən mən anladım ki, səni əzablara
məhkum edə bilmərəm, onlarsa mənim bu dünyadakı missiyamın ayrılmaz parçasıdır.
Mən narahatçılıq hiss elədim.
- Dünən mən sənə yalan dedim. Birinci və sonuncu dəfə. Mən dedim ki, seminariyaya
gedirəm, amma əslində dağa qalxdım və Müqəddəs Ana ilə danışdım.
Mən Ona dedim ki, əgər O istəsə, mən səndən uzuqlaşacam və öz yolumla getməkdə
davam edəcəyəm – qapımın ağzandakı xəstələrlə, gecə səfərlərilə, inamı rədd etmək
istəyənqlərin anlamamazlığıyla, məhəbbətin xilas gətirdiyinə inanmayanların təhqiredici
baxışları ilə. Əgər Müqəddəs Ana bunu istəsə, mən ən əziz varlıqdan imtina edəcəyəm –
səndən.
Və bu anda müqəddəs ata bir də mənim yadıma düşdü. O haqlı çıxdı. Həmin səhər seçim
edilmişdi.
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- Lakin yenə də, əgər bu qismətin məndən yan keçməsi mümkündürsə, mən dünyaya sənə
olan sevgimin vasitəsilə xidmət eləməyə söz verirəm.
- Sən nə danışırsan? – mən qorxu içində soruşdum.
Amma sanki eşitmirdi.
- Öz inamının möhkəmliyini sübut etmək üçün dağları yerindən tərpətmək lazım deyil, o davam etdi. – Mən əzabları təklikdə qəbul etməyə və onlara dözməyə hazıram, laki onu
səninlə bölüşməyə yox. Əgər mən əvvəlki yoluma davam eləsəm, bizim heç vaxt ağ
pərdəli pəncərələri dağlara baxan evimiz olmayacaq.
- Mən o ev haqqında heç nə bilmək istəmirəm! Mən onun kandarından belə keçmək
istəmirdim! – mən qışqırmamağa çalışaraq dilləndim. – mən səni müşayət etmək, sənin
mübarizəndə yanında olmaq, birinci risk edənlərin sırasında olmaq istəyirdim. Yəni sən
başa düşmürsən? Sən mənə inamımı qaytarmısan!
Cünəş yerini dəyişdi və onun şüaları mağaranın divarlarını işıqlandırdı. Lakin indi bu
gözəlliyin elə bir mənası yox idi.
Allah cəhənnəmi cənnətin ortasında gizlətmişdi.
- Sən anlamırsan,- o dedi və onun gözləri mənə yalvarırdı ki, başa düşüm. – Sən bunun
necə risk olduğunu anlamırsan.
- Lakin səni o, xoşbəxt edir!
- Hə. Amma bu mənim riskimdir.
Mən onun sözünü kəsməyə cəhd etdim, ancaq o, məni eşitmədən danışırdı:
- Ona görə də dünən mən Müqəddəs Məryəmdən möcüzə göstərməsini istədim. Xahiş
elədim ki, o, məni vergimi geri götürsün.
Mən qulaqlarıma inanmadım.
- mnim bir az pulum var, saysız – hesabsız səyahətlərdə qazandığım təcrübəm var. Ev
alarıq, mə niş taparam və Allaha İosif kimi xidmət edərəm – kölgədə qalanın itaətkarlığı
ilə. İnamımı qorumaq üçün mənə daha möcüzə lazım deyil. Mənə sən lazımsan.
Mənim ayaqlarım pambıq eimi oldu, sanki indicə huşumu itirəcəkdim.
- Mən Müqəddəs Məryəmə bu dua ilə müraciət etdiyim an içimdən naməlum dillərdə
səslər gəldi və mən eşitdim: «Əllərini torpağa daya. Sənin vergin səni tərk edəcək və
Ananın bətninə qayıdacaq».
- Ancaq sən bunu etmədin? – mən dəhşətlə soruşdum.
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- Etdim. Mən, məni qoruyan Müqəddəs Ruhun dediklərini etdim. Duman çəkilməyə
başladı və günəş yenidən dağların zirvələri arxasında parıldadı. Mən hiss etdim ki,
Müqəddəs Məryəm məni başa düşdü – axı, o da ürəkdən sevib.
- Amma o, öz ərinin ardınca getdi! Və oğlunun əməllərini bəyəndi!
- Bizdə Onun gücü yoxdu, Pilar. Mənim vergim başqasına keçəcək – o, bihudə itib –
batmayacaq.
Dünən mən barda Barselonaya zəng vurdum və mühazirəni ləğv elədim. Gedək Saraqosa
– orda sənin tanışların çoxdur, orda balamaq asan olacaq. Mən tez iş tapacağam.
Mən artıq fikirləşmək iqtidarında deyildim.
- Pilar!
Lakin mən artıq tunellə geri qayıdırdım və artıq mənim dayağım, mənə yol göstərən bir
kimsəm yox idi, mənim ardımca isə minlərlə kütlə gəlirdi – ölümə məhkum edilmiş
xəstələr, əzab çəkməyə məhkum edilmiş ailələr, həyata keçirilməmiş möcüzələr, dünyanı
gözəlləşdiməmiş təbəssümlər, əvvəlki yerlərində qalmağa məcbur dağlar.
Mən hər tərəfdən üstümə yeriyən az qala fiziki qatı zülmətdən başqa, demək olar ki, heç
nə görmürdüm.

***

Rio – Pyedranın sahilində mən oturdum və ağladım. O gecə mənim başımdan keçən
fikirlər dağınıq və tutqun idilər və onda nə barədə düşündüyümü indi yadıma salmaqda
çətinlik çəkirəm. Bircə onu başa düşürəm ki, ölüm lap yaxınımda idi – ancaq onun
sifətini xatırlamıram, məni hara apardığını bilmirəm.
Amma mən onu yadıma salmaq istərdim - öz ürəyimdən qoparmaq üçün. Ancaq
bacarmıram. Qaranlıq tuneldən çıxaraq üstünə zülmət çökmüş dünya ilə üz –üzə gəldiyim
ana qədər hər şey yuxuya bənzəyir.
GÖydə bir dənə də ulduz yox idi. Maaşına necə çatdığım, oturacaqdan rükzakı necə
götürdüyüm və hara getdiyimi bilmədən irəlilədiyim tutqun yadıma gəlir. Yəqin, şosseyə
çıxmışam, Saraqosa gedən yol maşınlarını saxlamağa çalışmışam – amma nəticəsiz.
Axırda monastırın bağına qayıtmışam.
Hər yerdən su səsi eşidilirdi – hər tərəf şəlalə idi və mən hara gedirəmsə, gedim, arxamca
gələn Müqəddəs Ananın varlığını hiss edirdim. Axı, o da dünyanı Allahı sevdiyi qədər
möhkəm sevirdi, axı, o, öz öğlunu adamlara qurban vermişdi. Lakin onun qadın – kişi
məhəbbətindən xəbəri vardımı?
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Ola bilsin ki, O da sevgidən əziyyət çəkib, amma bu başqa sevgi idi. Onun Böyük Əri hər
şeyi bilirdi və möcüzələr yaradırdı. Onun dünyəvi əri qadınının yuxularındakı hər şeyə
inanan, itaətkar, zəhmətkeş idi. Ona sevdiyin kişini atmağın və ya onun tərəfəndən tərk
edilməyin nə demək olduğunu bilmək qismət olmayıb. İosif,Onun hamiləliyindən xəbər
tutub evdən qovmaq istəyəndə, Səmavi Ər buna Mane olmaq üçün onun yanına mələk
göndərdi.
Bəli, Oğlu onu tərk etdi. Lakin uşaqlar həmişə ata evindən gedirlər. Yaxınına, oğluna və
ya bəşəriyyətə sevgi xatirinə əzablara dözmək asandır. Bu əzablar sənin həyatın bir
parçası olman hissini yaradır və sənin əzabların dahi və alicənabdırlar. Öz missiyanı
gerçəkləşdirmək üçün, ali amal xatirinə əzablara dözmək asandır – bu əzablar əzabkeşin
ruhunu göylərə qaldırır.
Ancaq kişi üçün əzab çəkdiyini necə izah edəsən və bəraət verəsən? Heç cür. Bu
mümkün deyil. Və biz cəhənnəmə düşürük, zira bu əzablarda nə alicənablıq, nə böyüklük
var. Bəs nə var? Heç nə yoxdur. Yalnız bədbəxtlik.
Həmin gecə mən donmuş torpağa yıxıldım və sanki soyuq mənim acılarımı keyləşdirdi.
Hərdən belə bir fikir yaranırdı: sığınacaq tapmasam, donacağam. Nə olsun? Həyatımdakı
ən vacib şeylər bir həftə içndə səxavətlə mənə bağışlandı – bağışlandı və həmin anda geri
alındı, elə tez alındı ki, mən heç səsimi də çıxartmağa macal tapmadım.
Məni əsməcə tutmuşdu,lakin mən buna fikir vermirdim. Vaxt çatacaq – bədənim məni
isitmək üçün sərf etdiyi bütün gücünü itirərək dayanacaq və mən artıq heç nə edə
bilməyəcəyəm. Onda mənim bədənim öz adi sakitliyinə dönəcək, ölüm məni öz qoynuna
alacaq.
Bir saatdan çox titrədim. Və rahatlıq gəldi.
Gözlərim yumulana yaxın qulağıma anamın səsi gəldi. O, mənim uşaqlıqda eşitdiyim
əhvalatı danışırdı və heç ağlına da gətirmirdi ki, bu əhvalat mənim haqqımdadır.
«Biri vardı, biri yoxdu, bir gənc oğlan və qız vardı. Onlar biri – birini sevdilər – anamın
səsi ya ölümqabağı bihuşluqda, ya da yuxuda eşidilirdi. – Və evlənmək qərarına gəldilər.
Bəy və gəlinsə həmişə birinə hədiyyə verir.
Oğlan kasıb idi: yeganə sərvəti babasından ona miras qalmış saat idi. O saatı sataraq çox
gözəl saçları olan sevgilisinə gümüş daraq almaq qərarına gəldi.
Qızın da nişanlısına hədiyyə almaq üçün pulu yox idi. Onda o, şəhərdəki ən varlı tacirin
dükanına getdi və öz saçlarını satdı. Qazandığı pulla saata qızıl zəncir aldı.
Və onlar toy günü görüşəndə gəlin bəyə satdığı saatı üçün qızıl zəncir bağışladı, bəysə
gəlinə – kəsdirdiyi saçları üçün daraq».
Kimsə məni möhkəm silkələyərək oyatmağa çalışırdı və mən ayıldım.
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- İç! – mən kişi səsi eşitdim. – Tez iç!
Mən nə baş verdiyini anlamırdım və müqavimət göstərə bilmirdim. Adam mənim
dişlərimi araladı və içimi yandıran mayeni ağzıma tökdü. Nəzərimə onun təkcə köynəkdə
olduğu, öz gödəkcəsi ilə məni bürüdüyü çarpdı.
- İç! İç! – o tələb etdi.
Və mən boyun əydim. Sonra yenə gözlərimi yumdum.
Monastırda ayıldım. Kimsə bir qadın mənə baxırdı.
- Siz, az qala, ölmüşdünüz, - o dedi. – Əgər monastırın arovulçusu olmasaydı, indi
dünyanızı dəyişmişdiniz.
Mən nə elədiyimi tam anlamadan çətinliklə ayağa qalxdım. Dünənki hadisədən bəzi
şeyləri xatırladım və həmin qarovulçunun yaxınlıqda olmasına təəssüfləndim.
Lakin ölümün məqamı ötürülmüşdü. Mən yaşamalı idim.
Qadın məni mətbəxə apardı, qəhvə tökdü, boşqaba yeməyə nə isə qoydu. O, heç nə
soruşmurdu, mən də heç izah etmədim. Yeməyimi bitirəndə o, rükzakımı mənə uzatdı.
- Yoxlayın, görün hər şey yerindədirmi?
- Yəqin ki. Bir də orda qiymətli heç bir şey yoxdu.
- səni qarşıda həyat gözləyir, qızım. Uzun həyat. Onun qədrini bil.
- Hardasa buralarda kilsəli olan kiçik şəhər var, - mən özümü ağlamaqdan güclə
saxlayaraq dedim. – Dünən bura gəlməzdən qabaq mən həmin kilsəyə girmişdim… - və
tutuldum. - …uşaqlıq dostumla
birlikdə. Mən kilsələri gəzməkdən yorulmuşdum, amma orda kilsənin zəngləri çaldı və o
dedi ki, bu işarədir və biz içəri girməliyik.
Qadın yenidən mənim fincanımı doldurdu, özünə də süzdü və yanımda oturaraq mənə
söhbətimə qulaq asmağa başladı.
- Və biz içəri girdik. Ora qranlıq və boş idi. Mən işarənin nə olduğunu
müəyyənləşdirməyə çalışdım, lakin adi mehrabdan və müqəddəslərin heykəllərindən
başqa heç nə görmədim. Qəflətən hardasa yuxarıda, orqanın olduğu yerdə canlanma
yarandı.
Məlum oldu ki, xorda altı simli gitara çalan bir neçə oğlan alətləri kökləməyə başlayıb.
Biz qərara gəldik ki, oturub bir az qulaq asaq, sonra yolumuza davam edək.
Az sonra kimsə bir Adam da bizə qoşuldu. O şən idi və oğlanlara qışqırırdı ki, pasodobl
çalsınlar.
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- Ümid edirəm, onlar bunu etmədilər! – qadın dedi. – Pasodoblu öküz döyüşündə çalırlar.
- Etmədilər. Ancaq güldülər və flamenko çaldılar. Bütün bunlar dostumla mənə möcüzə
kimi göründü – kilsənin dincəldici qaranlığı, gitara simlərinin cingiltisi və yanımızda
oturmuş o məzəli adam.
Yavaş – yavaş kilsə camaatla dolurdu. Musiqiçilər flamenko çalmaqda davam edirdilər
və gələnlərin hamısı melodiyanın ritminə uyaraq gülümsəyirdilər.
Mənim dostum messanı dinləyib – dinlməyəciyimi soruşdu – tezliklə ibadət başlamalıydı.
Mən imtina etdim, çünki yolumuz çox uzaq idi. Biz çıxmağa hazırlaşdıq, lakin əvvəlcə
həyatımıza bir gözəl an daha yazdığı üçün Allaha təşəkkür etdik.
Qapıya yaxınlaşanda gördük ki, həddindən çox adam - az qala bu balaca şəhərin bütün
sakinləri – kilsəyə axışır. Mən düşündüm ki, bəlkə də bura İspaniyanın sonuncu tam
katolik şəhəridir – yəqin ona görə ibadətlər burda belə şən və canlı keçir.
Maşina oturanda dəfn mərasimi gördük. Adamlar əllərində tabut aparırdılar. Ağlaşmaya
hazırlaşırdılar. Dəfn mərasimi məbədin qapısından içəri girəndə musiqiçilər flamenkonu
kəsdilər və rekviem çaldılar.
- Allah rəhmət eləsin! – qadın xaç çəkərək dedi.
Mən də xaç çəkdim və davam etdim:
- Bax, işarə bu idi. Bizə xəbər verilirdi ki, hər bir əhvalatın sonu mütləq kədərlidir.
Qadın mənə baxdı, amma heç nə demədi. Sonra çıxdı və tez də bir qalaq kağız və
qələmlə qayıtdı.
- Gəl, bayıra çıxaq.
Biz çıxdıq. Hava işıqlanırdı.
- Dərindən nəfəs al, - o xahiş etdi. – Qoy, səhərin təmiz havası ciyərlərinə dolsun, qanına
işləsin. Sən dünən möcüzə nəticəsində sağ qalmısan.
Və belə görünür ki, indicə mənə danışdığın əhvalatın mahiyyətini Heç sən özün də
anlamırsan. Sən onun təecə kədərli sonluğunu gördün və kilsədə yaşadığın xoşbəxt anları
unutdun. Unutdun ki, sanki göylərin necə yerə endiyini görmüsən. Unutdun ki, bütün bu
anları … - o, dilini sürüdü və və gülümsəyərək öz vurub sözünü bitirdi. – uşaqlıq
dostunla birlikdə və onun yanında yaşamağın necə yaxşı olduğunu düşünmüsən. İsanın
sözləri yadındadı: «»Qoy, ölülər öz ölülərini basdırsınlar». Zira o bilirdi ki, ölüm yoxdur.
Həyat biz bu dünyaya gələnə qədər olub və bi zonu tərk edəndən sonra da olacaq.
Mənim gözlərim yaşla doldu.
- Eyni şey sevgiyə də aiddir, - o davam etdi. – O, əvvəllər də var olub və əbədilik olacaq.
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- Mənə elə gəlir ki, siz mənim həyatımı bilirsiniz, - mən dedim.
- Bütün sevgi əhvalatları biri birinə oxşayır. Mən də vaxtlə Bundan keçmişəm. Ancaq
mən bu yadımda qalmayıb. Yadımda qalan odur ki, sevgi dirildi və başqa insanın, yeni
ümidlərin, yeni arzuların simasında qayıtdı.
O, kağızı və qələmi mənə uzatdı.
- Bütün hiss etdiklərini yaz. O hissləri öz qəlbindən çıxart, onları kağıza tök, sonra da
tulla. Rəvayətdə deyilir ki, guya Rio – Pyedranın suları elə soyuqdur ki, bu çayın sularına
düşən hər şey – yarpaqlar, həşəratlar, quş lələkləri – vaxt keçdikcə onun məcrasını
döşəyən daşlara çevrilirlər. Nə bilmək olar, bəlkə əzabları da selə atmağın xeyri olacaq?
O, məni öpdü və dedi ki, əgər istəsəm, nahara qayıda bilərəm.
- Unutma! – o, arxamca çağırdı. – Sevgi əbədidir. Sevgililər dəyişir.
Mən güldüm, o, mənə əl yellədi.
Mən uzun müddət çaya baxdım, Göz yaşlarımın quruduğun hiss edənə qədər ağladım.
Və onda mən yazmağa başladım.

Epiloq

Mən bir, iki, üç gün yazdım. Hər səhər çayın kənarına gəlirdim. Axşama yıxın Həmin
qadın peyda olurdu və əlimdən tutaraq məni öz evinə – köhnə monastırdakı hücrəsinə
apırırdı.
O, mənim paltarlarımı yuyurdu, sadə şam yeməyi hazırlayırdı, boş - boş şeylərdən
danışırdı və məni yatırdırdı.
Bir səhər, işimin sona çatmasına az qalmış, mən eşitdim – maşın gəldi. Ürəyim dayandı,
sonra bərk çırpındı, lakin mən onun dediklərinə inanmaq istəmirdir. Mən artıq özümü hər
şeydən azad hiss edirdim və dünyaya qayıtmağa, yenidən onun bir parçası olmağa hazır
idim.
Ən təhlükəli an özü haqqında işıqlı kədər qoyaraq keçmişdi.
Amma ürəyim məni aldatmırdı. Gözümü əlyazmadan çəkmədən onun varlığını duydum,
addımlarını eşitdim.
- Pilar, - o, yanımda oturaraq dilləndi.
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Mən cavab vermədim. Yazmağa davam etdim, amma fikirlərim artıq qarışmışdı və mən
onları bir yerə toplamaq iqtidarında deyildim. Ürəyim elə döyünürdü, elə titrəyirdi ki,
sanki sinəmi tərk etmək, onun görüşünə cummaq istəyirdi. Lakin mən buraxmırdım.
O, oturaraq çaya bıxırdı, mənsə dayanmadan qələmi kağızın üzərində gəzdirirdim. Bütün
səhər beləcə keçdi – heç birimiz bir kəlmə belə danışmadıq – və quyu kənarında
keçirdiyimiz həmin gecənin səssizliüini xatırladım – onda mənə qəflətən əyan olmuşdu –
mən onu sevirəm.
Yorğunluqdan əllərim üyüşdü və mən dayandım. Onda o dedi:
- mən mağaradan çıxanda artıq qaranlıq düşmüşdü və mən səni gözdən itirdim. Saraqosa
getdim. Sonra – Soriyaya. Mən səni axtararaq bütün dünyanı dolaşardım. Pyedra
monastırına qayıtdım və burda bir qadınla rastlaşdım. O, sənin yerini mən dedi. Və əlavə
etdi ki, bütün bu günlər sən məni gözləmisən.
Mənim gözlərim yaşla dolurdu.
- Sən bu sahildə oturduğun müddətcə mən sənin yanında qalacam. Yatmağa gedəngə –
kandarda uzanacam. Əgər uzaqlara getsən, ardınca yollanacam.
Sən «Get» deyənə qədər belə olacaq. Onda mən gedəcəm. Amma yenə də bütün həyatım
boyu səni sevəcəm.
Mən artıq göz yaşlarımı gizlədə bilmirdim. O da ağlayırdı.
- İstəyirəm, biləsən ki… - o davam etdi.
- Heç nə demə. Götür, oxu,- mən cavab verdim və bir topa yazılı vərəqi ona uzatdım.
Həmin günü mən axşama qədər çaya baxaraq keçirdim. Qadın bizə şərab və buterbrodlar
gətirdi, hava haqqında nə isə dedi və bizi yenidən tək qoydu. OЁ bir neçə dəfə oxumağı
dayandırdı və dərin düşüncələrə dalmış halda heç nə görməyən baxışlarını üfüqə zillədi.
Mən meşədə gəzmək, kiçik şəlalələrə, dağ yamaclarına baxmaq istədim – onların hər
birinin öz əhvalatı vardı, hər biri gizli anlam daşıyırdı. ,ünəş qüruba enəndə onu qoyub –
getdiyim yerə qayıtdım.
- Çox sağ ol, - o, əlyazmasını mənə verərək dedi. – Və bağışla.
Mən Rio – Pyedranın sahilində oturdum və gülümsədim.
- Sənin məhəbbətin məni xilas etdi və arzularıma qaytardı, - o davam etdi.
Mən səssizcə və tərpənmədən oturmuşdum.
- 137- ci surə yadındadır? – o soruşdu.
Mən başımı yellədim. Ağzımı açmağa qorxurdum.
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- Babil çaylarının yanında…
- Hə, hə, əlbəttə, yadımdadır, - mən yavaş – yavaş həyata qayıtdığımı hiss edərək dedim.
– Orada çöhbət sürgündən gedir.Ürəklərinin istədiyini çala bilmədikləri üçün arfalarını
ağacların budaqlarından asmış adamlardan danışılır.
- Lakin ağlaşma bitəndən sonra ağıçı röyalarının torpağını işıqlı kədərlə xatırlayaraq
özünə söz verir:
Əgər mən səni unutsam, Yerusəlim,
Unut məni, sağ əlim mənim
Qırtlağıma yapış, dilim mənim
Əgər mən səni unutsam, Yerusəlim
O, yenidən gülümsədi:
- Mən bunu unutmağa başlamışdım. Sən mənim xatırlamağıma səbəb oldun.
- Necə bilirsən, sənin vergin sənə qayıdacaq? – mən soruşdum.
- Bilmirəm. Ancaq Allah həmişə mənə ikinci şans verib. O, mənə səni verir. Və sən
təzədən öz yolumu tapmaqda kömək edəcəksən.
- Bizim yolumuzu, - mən düzəliş verdim.
- Hə, bizim.
O, mənim əlimdən tutdu, yerdən qalxmağa kömək elədi.
- Əşyalarını topla. Gedirik. Arzular özbaşına həqiqətə çevrilməyəcək.

(Son)
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Patrik Züskind
Ətriyyatçı
Bir qatilin tarixçəsi
Roman

Tərcümə edəni: Cavanşir Yusifli

Bиринъи щисся

1

Он сяккизинъи ясрдя Франсада дащи вя мянфур инсанларла бол олан бу дюврцн ян
дащи вя ян мянфур фигурлары ъярэясиня дахил олан бир инсан йашайырды. Сющбят еля онун
щаггында олаъаг. Онун ады Жан-Батист Гренуй иди, бу ад де Сад, Сян-Жцст, Фуше,
Бонапарт вя с. бу кими диэяр дащи йыртыъылардан фяргли олараг инди бцсбцтцн
унудулубса да, бу, тякъя она эюря баш вермяйиб ки, Гренуй бу зцлмят сакинляриндян
тяшяххцс вя тякяббцрдя, яхлагсызлыгда, бир сюзля аллащсызлыгда эеридя галырды, она эюря
ки, онун дащилийи вя шющрят дцшэцнлцйц тарихдя из гоймайан сащялярдян бири олан
ятриййат сялтяняти иля мящдудлашырды.
Щямин дюврцн шящярляри сизин, мцасир инсанларын тясяввцр едя билмядикляри
дяряъядя цфунят гохуйурду. Кцчяляр пейин гохуйурду, щяйятлярдя сидик ийи баш
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чатдадырды, пиллякянляр чцрцмцш аьаъ вя сичан няъиси гохуйурду, мятбяхлярин
кцнъцндян гойун гыьынын пис гохусу эялирди; щавасы дяйишдирилмяйян, щава дяймяйян
гонаг отагларында йыпранмыш тоз ийи галырды, йатаг отагларында чиркли мяляфялярин,
ням пяргу дюшяклярин вя эеъянин бир чаьында чюля атылан гаршокларын ийи баш
чатдадырды. Собалар кцкцрд ийи верирди, даббагханаларда гяляви ийи алями башына
эютцрмцшдц, гарамал кясилян саллагханалардан ган ийиндян адамлары гусмаг
тутурду. Инсанлар тяр вя илляр бойу йуйулмамыш палтар гохуйурду; онларын
аьызларындан чцрцмцш дишляринин пис ийи сяни гачмаьа мяъбур едирди, гоъаланда
бядянляри кющня пендир вя чцрцмцш сцд гохуйурду, дяриляри шишиб ирин баьламыш
сулугларла долуйду. Кяндлилярдян дя, ращиблярдян дя пис гоху эялирди, бцтцн дворйан
тябягяляри, мцхтялиф пешя сащибляри – усталар да, онларын шаэирдляри дя ийлянирди. Ишя бах
– кралдан да ий эялирди – бу адамын цстцндян йыртыъы щейванын гохусу эялирди,
краличадан ися гыш-йаз гоъалыб ялдян дцшмцш кечинин ийи эялирди. Чайлардан,
мейданлардан, кюрпцлярдян, кцчялярдян ий галхырды. Он сяккинъи ясрдя бактерийаларын
позуъу фяалиййятинин габаьы алынмамышды, еля буна эюря дя щям йарадыъы, щям дя
даьыдыъы инсан фяалиийяти, бятниндя щяйат яламяти олан щяр шей – гохуйурду, ий верирди.
Эюрцнцр, Франсада ян бюйцк шящяр олдуьуна эюря ян дящшятли цфунят мянбяйи дя
еля Парисдя иди. Парисин юзцндя О-Фер вя Ферронри кцчяляри арасында Эцнащсызлар
Гябристанлыьы ады иля танынан бир йер вар иди ки, буранын цфуняти лап ъящянням
гохуйурду. Сяксян ил далбадал бура Отел-Дийюдян вя гоншу приходлардан мейит
дашынмышды, сяксян ил ара вермядян бура ял арабасында онларла цст-цстя галанмыш
ъясядляри дашыйыр, онлары аьына-бозуна бахмадан узун хяндякляря гуйлайырдылар,
сяксян ил иди ки, онлары цст-цстя галайыр, скелет скелетин цстцня минир вя беляликля аиля вя
гардашлыг мязарлары йаранырды. Йалныз бюйцк бир мцддят кечдикдян сонра, франсыз
ингилабы яряфясиндя, чох бюйцк тящлцкя тюрядян гябирлярин учмасындан сонра аьзына
гядяр долу гябристанлыг ятрафда йашайан сакинлярин тякъя етиразына сябяб олмады,
онлар сюзцн ясл мянасында цсйана галхдылар, йалныз бундан сонра гябристанлыг
баьланды, даьыдылды, милйонларла сцмцк вя кялля Монмартр катакомбасына атылды, еля
бурадаъа базар тикдиляр.
Бах еля бурда, краллыьын ян цфунятли йериндя 17 ийул 1738-ъи илдя Жан-Батист
Гренуй дцнйайа эялди. Бу, илин ян исти эцнляринин бириндя баш вермишди. Исти
гябристанлыьын цзяриндян гурьушун кими асылыб гоншу дюнэялярдя чцрцк гарпыз вя
цтцлмцш буйнуз ийини ятрафа йайырды. Гренуйун анасы санъылар башлайанда, О-Фер
кцчясиндя балыг пиштахтасынын архасында дуруб ведрядян чыхардыьы балыглары
тямизлямякля мяшьул иди. Сящяр Сена чайындан тутулмуш балыг эцнцн бу вядясиндя еля
ийлянирди ки, онун ийи ъясядлярин ийини дя сусдурмушду. Анъаг Гренуйун анасы ня
балыг, ня дя ъясядлярдян эялян ийин фяргиндя дейилди, чцнки онун ий дуйьусу бцтцн
гохулары дуймамаг мянасында еля йцксяк сявиййяйя галхмышды ки, бундан да башга,
онун гарнындакы санъынын йаратдыьы аьры бцтцн щиссиййаты вя гыъыг инстинктини дахилдян
мящв етмишди. Истяйирди ки, бу аьры дайансын вя мянфур доьуш тезликля архада галсын.
О, артыг беш гарын доьмушду. Бцтцн доьушлар еля бурада, балыг пиштахтасынын
архасында баш вермишди, бцтцн ушаглар йа юлц, йа да йарымъан доьулмушдулар, чцнки
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санъы иля байыра чыхан ган кцтляси тямизлядийи балыгларын ичалатындан бир о гядяр
фярглянмирди, бу ушаглар няфяс алыб-веринъя дцнйадан кючцр вя ятрафдакы адамлар
щямин ушаглары кцрякля бирликдя ял арабасына гойуб йа гябристанлыьа туллайыр, йа да
чай ашаьы ахыдырдылар. Бу эцн дя беля бир щадися баш вермяли иди, Гренуйун щяля
ъанысулу олан анасы (бу эцн онун ийирми йашы тамам олурду) эянъ иди, бцтцн дишляри
йериндя иди, сачынын азъа тюкцлмясини, индийя гядяр кечирдийи подагра, сифилис вя
йцнэцлъя баш эиъяллянмясини нязяря алмасаг, еля бир ъидди хястялийя тутулмамышды вя
узун бир юмцр йашамаг, бялкя дя он-он беш ил артыг юмцр сцрмяк, имкан дцшярся яря
эетмяк, бу дяфя дцнйайа ясл ушаглар эятирмяк цмидиндя иди… Гренуйун анасы бцтцн
варлыьы иля арзулайырды ки, санъылар тез гуртарсын. Аьры эцъляняндя йыьылыб-ачылан столун
алтына узанды вя ушаьын ъифт ъийясини балыг бычаьы иля кясди. Йалныз бундан сонра,
щавадан гурьушун кими асылан, щеч ъцря дюзя билмядийи бцркц вя цфунятин сябябиня
щушуну итирди, еля бил ки, бирдян-биря бюйцк бир занбаг вадисиня дцшмцшдц, йахуд дар
бир отаьа чохлу нярэиз эятирмишдиляр, – бу гядяр гохуйа давам эятирмяйиб щушуну
итирди, столун алтындан йумбаланыб кцчянин ортасына дцшдц, орада ялиндя бычаг узалы
вязиййятдя галмышды.
Бундан сонра, щамы она тяряф ахышды, щамы бир аьыздан гышгырмаьа башлады,
гышгырыг кясилдикдян сонра полис чаьырдылар. Ялиндя бычаг кцчянин ортасында узанмыш
гадын йаваш-йаваш юзцня эялирди.
Щамы бир-бириндян бу гадына ня олдуьуну, ня баш вердийини сорушурду.
– Щеч ня олмайыб.
Бычагла ня едирди ки?
– Щеч ня.
Бяс туманындакы ган нядир?
– Балыг ганыдыр.
О ися айаьа галхыр, бычаьы бир тяряфя туллайыб цст-башыны йумаьа эедир.
Бурада, эюзлянилдийинин яксиня олараг столун алтындакы ушаг баьырмаьа башлайыр.
Щамы башыны гышгырыг эялян тяряфя чевирир, ичалатла кясилмиш балыг башлары арасында
узанмыш кюрпя гышгырмасайды, бурада кимсянин олдуьуна щеч кяс инанмазды вя
йалныз бундан сонра ону галдырыб Аллащын ишыьына тяряф чякирляр. Полис кюрпяни эютцрцб
ямиздирмяк цчцн дайяйя верир, анасыны ися щябс едирляр. Гадын щеч няйи инкар
етмядян, артыг бир сюз беля данышмадан бу дцдямяни аъындан юлдцрмяк ниййятиндя
олдуьуну етираф едир, йери эялмишкян о, дюрд ушагла еля беля дя етмишди, буна эюря
ону мящкямяйя верирляр, мящкямядя щямин ушаглары гятля йетирдийи цчцн эцнащкар
билинир вя бир нечя ил кечдикдян сонра Грев мейданында гятля йетирирляр.
Щямин тарихя гядяр ушаьы цчцнъц дайяйя вермишдиляр. Дайялярин щеч бири ону юз
йанында бир нечя эцндян артыг сахламаг истямямишди. Дейирдиляр ки, ушаьын эюзц
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доймур, ики няфярин сцд пайыны сюмцрцр, беляликля дя башга кюрпялярин дя сцд пайыны,
йяни щяйатны мянимсяйирди: бир тяряфдян баханда, бир кюрпяни йедиздирмяйин юзц дя
щеч бир дайяйя ял вермирди. Кцчялярдя неъя эялди доьулан кюрпялярин иши иля мяшьул
олан полис забити Лафосс адлы бир кяс нящайят дюзмяди, сябр касасы дашды, кюрпяни
Сянт-Антуан кцчясиндяки йетимханайа эюндярмяк гярарына эялди, бурадан беля
кюрпяляри щяр эцн Руана йоллайырдылар. Анъаг ушаьын йола салынмасыны щамбаллар иъра
етдийиня эюря дашынма хяръляриня гянаят етмяк цчцн онлары аьаъ лыьындан щазырланмыш
сябятляря долдурурдулар; еля буна эюря дя юлцм щалларынын фаизи дурмадан йцксялирди;
еля бу сябябдян щамбаллар йалныз хач суйуна чякилмиш кюрпяляри эютцрмяйя, юзц дя
мцвафиг йол вярягинин верилмяси шяртиля разылыг верирдиляр, анъаг щямин сянядляря
руанда мющцр вурурдулар; Гренуй ися ня хач суйуна чякилмишди, ня дя ки, ады йох иди,
онун цчцн щансы йол каьызынын вериляъяйи дя намялум иди. Бир ъящят дя вар иди ки, щяля
ад верилмямиш кюрпяни ады чякилян идарянин гапысы аьзында атыб эетмяйин юзц полисляря
шяряф эятирмирди, анъаг беля олсайды, онларын ъаны да бцтцн рясмиликлярдян бирдяфялик
гуртарарды… Бцрократик характерли, кюрпялярин кючцрцлмяси иля баьлы бир сыра мясяляляр
мейдана чыхмышды, бундан башга вахт да эюзлямирди, полис забити Лафосс илкин
гярарындан имтина етмяли олду вя ушаьы имза едяряк щансыса килсяйя тящвил вермяк
цчцн эюстяриш верди, гой еля орадаъа ону хач суйуна чяксинляр вя эяляъяк талейини
мцяййянляшдирсинляр. Кюрпяни Сян-Мартен кцчясиндяки Сян-Мерри монастрына
вердиляр.
Хач суйуна чякиляркян она Жан-Батист адыны вердиляр. Щямин эцн приорун
(католиклярдя килсянин башчысы) овгаты йахшы олдуьуна вя онун хейриййя фондларынын
дибиня щяля даш атылмадыьына эюря ушаьы Руана эюндярмядиляр, ону монастрын
щесабына бюйцтмяк гярарына эялдиляр. Еля бу мягсядля дя ону Сян-Дени кцчясиндя
йашайан Жанна Бцсси адында дайяйя вердиляр, бу эцн ямяк щаггы кими она щяфтядя цч
франк веряъяклярини вяд етдиляр.

2

Бир нечя щяфтя кечдикдян сонра дайя Жан Бцсси ушаьы сябятя гойуб монастрын
гапысына эялди вя гапыны онун цзцня ачан даз, ялли йашы олар-олмаз монаха деди ки,
эютцрцн, бу сюзляр аьзындан чыхандан сонра сябяти кандара гойду.
– Бу нядир? – Террйе сорушду вя сябятя тяряф яйилиб бурнуну чякди, еля бил ки,
сябятин ичиндя йемяли няся олмалыймыш.
– О-Фер кцчясиндяки ушаг гатилинин дцдямясидир!
Патер бармаьынын уъу иля сябятин юртцйцня тохунду, ширин йухуда олан кюрпянин
чющряси эюрцндц.
– Йахшыдыр, кюкдцр, эюз дяймясин…
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– Олар да, аз галыб илийими дя сорсун. Даща сормаьа да бир шей галмайыб. Бясди
даща. Эютцрцн ону, билмирям, кечи сцдц илями, сыйыгламы, шальам суйу илями, ня иля
истяйирсиниз йедиздирин, юзцнцз билярсиниз. Бу дцдямя ялиня кечяни йейиб гуртарыр.
Патер Террйе йумшаг хасиййятли адам иди. Ишлядийи узун мцддят ярзиндя
монастрын хейриййя фондларына рящбярлик етмиш, касыб вя сяфалят ичиндя йашайанлара
пул пайламышды. Юмрц бойу эюзлямишди ки, бу хидмятиня эюря она саь ол дейяъяк вя
ону башга ишля йцклямяйяъякдиляр. Бу ишин техники тяряфляри щеч дя хошуна эялмязди,
чцнки мящз щяр бир ишин техники тяряфи чятинлик тюрядир, чятинлик ися онун кюнцл
ращатлыьыны ялиндян алырды, буна ися сюзцн ачыьы, дюзмяйя ня сябри, ня дя табаны
галмышды. Инди гапыны ачдыьына эюря юзц-юзцня аъыгланмышды. Цряйиндян кечирди ки, ня
ола, бу гадын рящмя эялиб сябяти эютцря, эери гайыда, ону ращат бураха. Йаваш-йаваш
гяддини дцзялтди, бурнунда сцд гохусуну гойун йунунун ийини дуйду. Хошщалланды.
– Ня истядийини билмирям ахы. Щягигятян анламырам, бунунла ня демяк
истяйирсян. Анъаг буну тясяввцр еляйя билярям ки, бу кюрпяйя бир мцддят дюш версян,
дцнйа даьылмаз ки.
– Дцнйа даьылмаз, – Жанна деди, – мян мящв оларам. Цч няфярин пайыны йесям
дя, бу эцнляр ярзиндя аз гала фунт чяки салмышам. Няйя эюря, она эюря ки, щяфтядя цч
франк газанаъаьам.
– Щя, баша дцшдцм, – Террйе ращат няфяс алараг деди, – баша дцшдцм ня демяк
истяйирсян: сющбят бу лянятя эялмиш пулдан эедирмиш.
– Йох! – дайя деди.
– Бойнуна ал! Пул еля шейдир ки… Бу гапыны эюрцрсян, ким ону дюйцрся, пул цчцн
дюйцр. Чох истярдим ки, бир эцн бу гапыны башга бир шейя эюря дя дюйян тапылсын.
Мясялян, бу гапынын йанындан кечян кимся бирдян истясин ки, айаг сахлайыб бизя
бахсын. Дейяк ки, бир аз мейвя, йахуд гоз эятирсин. Бу гапынын йанындан кечян
шяхслярин бурайа эятиряси шейляр аздырмы. Мясялян, эцл-чичяк. Лап еля бунлар да
олмасын. Айаг сахлайыб десин: Террйе ата Аллащ сяня кюмяк олсун. Анъаг беля сюзляри
мян йягин ки, ешитмяйяъяйям. Гапы дюйцлцрся, киминся ещтийаъы вар ки, дюйцр, бу,
касыб-кусуб дейился дя, таъирдир, йахуд пинячидир, бу адам мярщямят диляйирся,
явязиндя няся етмяк лазымдыр. Кцчяйя чыхмаьа аман йохдур. Кцчяйя чыхыб цч аддым
атдынмы, щамы цстцня йцйцрцр, щамы истяйир ки, ъибиня пул гойасан.
– Бу сюзлярин мяня дяхли вар, – дайя сясини галдырды.
– Гулагларыны йахшы-йахшы ач, ешит: бу приходда сян йеэаня дайя дейилсян. Бурада
йцзлярля юз ишини эюзял билян дайя вар ки, бу дцдямя дедийин ушаьа дюш вермяк
мцгабилиндя айда цчъя франк газанмаг арзусундадыр, сцд дя олмаса, сыйыг, ширя, ня
олур-олсун…
– Мян дя еля ону дейирям дя, эютцр, щямин адамларын бириня вер!
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– …Анъаг диэяр тяряфдян ушагла беля ряфтар елямязляр. Ким билир, башга ананын
сцдц она дцшяъякми? Бу кюрпя ахы сянин дюшцнцн гохусуна, сянин цряйинин
чырпынтысына юйряшиб.
Бу сюзляри дейяндян сонра, дайянин бцтцн вцъудуну сармыш гохуну бурнуна
чякди, анъаг сюзляринин тясир ойатмадыьыны эюрцб ялавя етди:
– Инди ися ушаьы эютцр, бирбаша евя эет. Мян бу мясяляни приорла мцзакиря
еляйярям. Хащиш еляйярям ки, бундан сонра сяня щяфтядя дюрд франк юдясин.
– Йох, дайя деди.
– Дюрд олмасын, беш олсун!
– Йох, олмаз.
– Бяс ня гядяр истяйирсян? – Террйе баьырды. – Беш франк сянин эюрдцйцн иш цчцн,
ушаг ямиздирмяк цчцн блирсян ня гядяр пулдур!
– Мяня пул-филан лазым дейил, – дайя деди. – Бу дцдямяни евимдя сахламаг
истямирям!
– Де эюряк няйя эюря язизим? – Террйе деди вя бармаьы иля сябяти йохлады. – Ушаг
эюзял ушагдыр. Неъя дя кюкдцр, щеч аьламыр да, эюр неъя сакит йатыр.
– Шейтандыр.
Террйе ъялд бармаьыны сябятдян чякди.
– Ола билмяз! Щеч ола билмяз, ямзикли ушаг шейтан олсун. Кюрпяляр инсан дейил,
щяля онларын гялби биз тясяввцр елядийимиз щяддя эялиб чатмайыб. Еля буна эюря дя
шейтанын онунла ня иши вар ки? Бялкя демяк истяйирсян ки, о, артыг данышыр? Бялкя
гыъолма щалларыны эюрмцсян? Бялкя евинин яшйаларыны алт-цст едир? Бялкя цстцндян пис
ий эялир?
– Ондан цмумиййятля щеч бир ий эялмир.
– Бах эюрдцн! Эюрдцн ки. Шейтанын онда эюзц олсайды, цстцндян ий эялярди.
Дайяни сакитляшдирмяк вя бир нюв эцъцнц нцмайиш етдирмяк цчцн Террйе сябяти
галдырыб бурнуна тутду.
– Гярибя щеч ня йохду, – деди, бир нечя дяфя бурну иля ийляди, – доьрудан щеч бир
ий эялмир. Анъаг мяня еля эялир ки, бу кюрпянин юз ийи вар. – Буну дейиб, сбяти бир дя
галдырды ки, дедийи сюзляри тясдиглясин.
– Мян буну демирям, – дайя сярт шякилдя етираз етди вя сябяти юзцндян кянара
чякди. – Мяним гундаьнан бир ишим йохдур. Онун чиркли гундаьындан йахшы ий эялир.
Сющбят онун юзцндян эедир. Бу адам щеч ня гохумур.
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– Она эюря ки, саьламдыр, – Террйе деди, – саьламдыр ки, щеч ня гохумур! Щамы
билир ки, йалныз хястя ушагларын цстцндян ий эялир. Кюрпя су чичяйиня тутулубса,
цстцндян ат пейининин ийи эялмялидир, скарлатиня тутулубса, чцрцк алма гохумалыдыр,
вярямдирся, соьан ийи. Бу ушаг саьламдыр. Няйя эюря онун цстцндян щансыса ий
эялмялидир? Сянин ушагларынын цстцндян ня ий эялир?
– Йох, – дайя деди. – Мяним ушагларымын цстцндян инсан ювладынын ийи эялир.
Террйе сябяти ещмалъа йеря гойду, щисс еляди ки, бу гадынын тярслийи онун
ясяблярини корламаьа башлайыр. Буну да истисна етмяк олмазды ки, чяк-чевирин давам
едяъяйи сонракы мцддят ярзиндя щяр ики ялини ишя салаъаг, бунунла да кюрпянин юзцня
хятяр йетиря билярди. Доьрудур, яввялъя яллярини архасында мющкямъя дараглады,
гарныны габаьа, дайяйя тяряф верди вя сярт шякилдя сорушду:
– Демяк сян билирсян ки, инсан ювладынын, щяр бир кюрпянин цстцндян щансы ий
эялмялидир, иъазя вер йадына салым ки, хач суйуна чякилмиш щяр бир ушаг Аллащ
бяндясидир?
– Бяли, билирям, – дайя деди.
– Сонра, сянин дедийиня эюря бу ушагдан щеч бир ий эялмирся, сянин, Сян-Дени
кцчясиндя йашайан Жанна Бцссинин фикринъя, бу ушаг шейтан ювладыдыр?
Сол ялини бир балаъа бошалтды вя шящадят бармаьыны йаваш-йаваш яйяряк суал
ишаряси кими онун бурнуна сары эятирди. Дайя фикря эетди. Сющбятин бирдян-биря
мяърасыны дяйишяряк дини мювзуйа кечмяси щеч онун цряйиндян дейилди, чцнки мяьлуб
олаъаьы эцн кими айдын иди.
– Мян щеч дя беля демяк истямирдим, – дайя итаятля деди. – Шейтанын бурада ня
иши вар, Террйе ата, бу мясяляни юзцнцз щялл един, мяня дяхли йохдур, мян йалныз бир
шейи билирям: бу ушаг мяни дящшятя эятирир, онун цстцндян бцтцн кюрпялярдян фяргли
олараг щеч бир ий-филан эялмир.
– Аща, – Террйе юзцндян разы щалда деди вя ялини тязядян белиндя дараглады. –
Демяк, шейтан мясялясини гатлайыб гойуруг бир кянара. Йахшы, инди ися зящмят
олмаса мяня изащ еля эюрцм, сцд ямян ушаглардан щансы ий эялир, йахуд щансы ий
эялмялидир, щя?
– Йахшы ий эялир, – дайя деди.
– Неъя йяни йахшы? – Террйе сясини галдырды. – Ня олсун ки, йахшы ий эялир.
Лаванда дястясиндян дя йахшы ий эялир. Ят шорбасындан да йахшы ий эялир. Ярябистан
баьларындан да йахшы ий эялир. Мян билмяк истяйирям ки, бу кюрпядян ня ий эялир?
Дайя бир ан тутулду, ъаваб веря билмяди. Ялбяття, о билирди ки, кюрпя ушаглардан
щансы ий эялир, буну чох дягиг билирди, чцнки индийя гядяр нечя-нечя кюрпяни
ямиздирмишди, ойнатмыш, баьрына басмыш, юпмцшдц… Бу ийи эеъя саат нечядя
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йериндян ойатсайдын дягиг дейярди, еля инди дя щямин ийляр бурнундадыр, анъаг бу
щиссини щеч вахт сюзля ифадя едя билмямишди.
– Ня олду? – Щювсялясиз щалда бармагларыны ойнатды.
– Ня билим, – дайя сюзя башлады, – билирсиниз… онларын ийи бир-бириня бянзямяз,
щамысындан йахшы гоху эялся дя, мцгяддяс ата, баша дцшцрсцнцз, бах, онларын
айагларындан исти, щамар вя балаъа, йумру дашларын ийи эялир… Йох е, дибчяк демяк
истяйирдим… бялкя дя кяря йаьынын, бяли, бяли тямиз кря йаьынын ийи эялир.
Вцъудларындан ися, сцдя батырылмыш галет ийи эялир. Башларындан, мцгяддяс ата, бах,
сачын бурулдуьу пейсярдян, юз башыныза бахын, о йердя ки, щеч ня галмайыб, дазлашыб,
бах бурадан дцнйанын ян эюзял ийи эялир. Бурадан бийан ийи эялир, бу еля мюъцзяли,
неъя дейим, еля ширин ийдир ки, мцгяддяс ата, тясяввцр едя билмязсиниз. Бу гоху
бурнуна чатдымы, – дяхли йохдур, юзцнцн, йа юзэясинин олсун, щямин кюрпяни
севмялисян. Кюрпя ушаглардан мян дедийим бу ийляр эялир, башга щеч ня. Онлардан ий
эялмирся, бах мяним дедийим йер щеч ня гохумурса, сойуг щавадан башга бир шей
бурнуна эялиб чатмырса, бах бу дцдямя кими, демяк… Мцгяддяс ата, неъя
истяйирсиниз изащ един, мян, – о, яллярини синясиня чарпазлады, нифрятля айагларынын
арасындакы сябятя бахды, еля бил ки, орада гурбаьа баласы отурмушду, – мян, Жанна
Бцсси буну юз евимдя бир даща эюрмяк истямирям.
Патер Террйе башыны йавашъа галдырды, ялини бир нечя дяфя даз башына чякди, еля бил
ки, сачларыны гайдайа салмаг истяйирди, сонра бармаьыны бурнуна тяряф галдырды вя
ийляди.
– Карамел кимидир? – тязядян сясин тонуну ъиддиляшдирмяйя чалышараг сорушду.
Карамел! Ахы сян ня билирсян карамел нямянядир? Щеч йемисян?
– Беля дя, ня дейим… – дайя деди. – Бир дяфя Сянт-Оноре кцчясиндя йерляшян
бюйцк мещманханада оларкян онун говрулмуш гянд вя гаймагдан неъя
щазырландыьынын шащиди олмушдум. Еля эюзял гохуйурду ки, илляр кечся унутмарам.
– Бах, бах. Террйе деди вя ъялд бармаьыны бурнунун алтындан чякди. – Сян аллащ
аьзыны йум! Бу сявиййядя сянинля сющбят елямяк мяня баща баша эялир, аьлым
башымдан чыхыр. Тясдиг едирям ки, сян щансы сябябляря эюряся сяня верилмиш кюрпя ЖанБатист Гренуйу ямиздирмякдян имтина едирсян. Инди дя эятириб ону мцвяггяти
гяййума – Сян-Мерри монастрына гайтарырсан. Бу чох гцссяли бир щадися олса да,
ялимдян ня эяляр ки. Щесаб еля ки, даща ишлямирсян.
Бу сюзляри дейяндян сонра сябяти галдырды, бир даща истийя гарышан, йун
бцрцнъякдян галхан сцд гохусуну алды вя гапыны чырпыб эетди, сонра ися кабинетиня цз
гойду.

3
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Патер Террйе тящсил эюрмцш адам иди. О, тякъя теолоэийаны юйрянмямишди,
фялсяфяни дя охумушду, йери дцшяндя ботаника вя ялкимйа иля мяшьул олмушду. Бцтцн
эцъцнц топлайыб юзцня тянгиди дцшцнмяк вярдишини ашыламаг истяйирди. Доьрудур,
Аллащын йаратдыьынын цстцня щеч ня гоймаг олмазды. Йяни о да бу мянада
Мцгяддяс Йазы мятнлярини, мюъцзясини вя щягигилийиня бир чохлары кими шякк
елямякдян узаьа эедя билмязди, – щятта бу мятнляр мцяййян мягамларда мянтигя
йатмасайдылар беля вя щятта бирбаша олараг бу мянтигин яксини сцбут етсяйдиляр беля.
О, беля проблемляря тохунмамаьа цстцнлцк верирди, чцнки беля шейляр онун цряйиня
йатмырды вя уйусайды, щямин суалларын уъбатындан язаблы шякк-шцбщяйя мяруз
галарды, щяйяъандан ит кими йоруларды, чцнки юз аьлындан истифадя етмяк истяйян инсан
щяр шейдян габаг язабы йох, сакитлик истяйир. Анъаг о, садя халгын дцшцнъясиня щаким
кясилян мювщуматла гяти шякилдя мцбаризя апарырды. Сещрбазлыг вя картла фал ачма,
бойнуна амулет салмаг, бяд эюздян горунмаг, рущларын лянятлянмяси, бядирлянмиш
ай алтында эюстярилян фокуслар… Бу адамлар даща ня иля мяшьул олмурдулар! Христиан
дининин мин илдян чох щюкмран олдуьу мцддят ярзиндя бу типли бцдпяряст адятлярин
щяля дя кюкцнцн кясилмядийи ону наращат едирди. Бяли, яксяр щалларда иблися уйма вя
чох йахын мясафядян шейтанла «илишкиляр» йапмаг юзлцйцндя мювщуматла долу бир
тамаша иди. Доьрудур, шейтанын варлыьыны инкар етмяк, онун гылынъынын баш кясмясиня
шцбщя иля йанашмаг щиссиндян Террйе ата узаг иди; теолоэийанын ясасларына аид олан
беля проблемляри щялл етмяк чох садя бир монахын иши дейилди, бу иши даща ъидди
инстансийалара тапшырмаг лазым иди. Диэяр тяряфдян, эцн кими айдын иди ки, щятта
таныдыьымыз дайя дя тясдиг еляйяндя ки, щансыса мюъцзя иля цз-цзя эялиб, демяк шейтан
бу ишин цстцня щеч вахт ял гойа билмязди. Мящз она эюря ки, щямин гадын бу
мюъцзяни мящз юзцнцн ашкарладыьына ъани-дилдян инанырды. Щамыйа айдындыр ки, бу
дцнйада щямин гадынын диля эятирдийи шякилдя мцяаммалар олмур, йерли-дибли олмур, –
шейтан о гядяр дя сяфещ дейилдир ки, гачыб-гачыб Жанна Бцссинин голлары арасында
бяндя дцшсцн. Эюр бу инсан ня гядяр примитив вя сяфещдир – ишя бах ща, эуйа
ъящянням гурьушун, ъяннят ися бцхур гохуйур! Бу, ян дящшятли бир мювщуматдыр ки,
щеч бцтпярястлик дюврцндя дя, йяни инсанларын щейван кими юмцр сцрдцкляри бир
дюврдя дя ат ойнатмайыб, о заман эюрмя о дяряъядя зяиф иди ки, бу инсанлар щеч
ямялли-башлы рянэляри айыра билмирдиляр, амма ахмагъасына эцман едирдиляр ки, эуйа
ганын ийини щисс едирляр, онлар щямин ийя эюря дцшмяни достдан айырыр, еля бу дуйумла
нящянэ адамйейянляри вя инсан ганына сусайан варлыглары щисс едирляр, – еля бу сябябя
эюря тонгалларда йанан гурбанларыны аллащларынын адына баьышлайырдылар. Дящшятдир!
«Сяфещ бурну иля эюрцр» – Бяли, эюзц иля йох, бурну иля вя эюрцнцр, Аллащын вердийи аьыл
щяля ятрафа мин ил дя ишыг сачмалыдыр ки, ибтидаи инамларын, мювщуматын сон галыглары
гарабасма кими йоха чыхмыш олсун.
– Ахы няйя эюря бу йазыг, ял бойда ушаг язаб чякмялидир. Ахы о, эцнащсыз
бяндядир. Сябятдя узаныб, ширин-ширин йатыр, она гаршы иряли сцрцлян алчаг шцбщялярдян
хябяри дя йохдур. Бах бу щяйасыз гадын тясдиг елямяк истяйир ки, сян, кюрпя ола-ола
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щеч ня гохумурсан, сяндян инсан гохусу эялмир. Ня дейяк, нейняйяк, ай сяни, ай
сяни.
Буну дейиб, сябяти дизляри цстцндя йцнэцлъя йырьалады, бармаьыны кюрпянин
башына чякди вя бир нечя дяфя «ай сяни» деди. Щесаб еляди ки, црякдян дедийи бу сюзляр
Аллащдан эялиб, беля олдуьу цчцн дя кюрпянин рущуна эюзял тясир еляйир.
– Беля де, демяк бу ушагдан бу дягигя карамел ийи эялмялидир, ня ахмагахмаг данышырсан.
Бир аз кечдикдян сонра бармаьыны сябятдян чыхартды, бурнуна йахын эятирди,
ийляди, бурнуна анъаг турш кялям гохусу эялди, турш кялями эцнортайа йемишди.
Бир ан тяряддцд еляди, сонра ятрафа бахды – ятрафда щеч кясин олмадыьына ямин
олдугдан сонра сябяти йердян галдырды, бурнуну ора сохду, лап дяриня сохду, ушаьын
сарымтыл сачлары бурун дялийини гыдыглады, кюрпянин башыны ийляди, она еля эялди ки,
бурдан ий эяляъяк. Аьлына да эялмязди ки, кюрпянин башындан щансыса гоху йайылмыш
олсун. Йягин ки, карамел истиснадыр, чцнки карамел говрулмуш шякярдян башга бир шей
дейилдир, эюрясян индийя гядяр анъаг сцд ичян ушагдан йанмыш шякярин ийи нийя
эялмялидир. Олса-олса, дайянин сцдцнцн гохусу эялярди. Анъаг сцд гохусу ня эязир.
Ондан тцкцн, дяринин гохусу эяля билярди вя бир аз да олсун ки, тяр ийи. Террйе бир
даща ийляди вя юзцнц йаландан инандырды ки, эуйа бурнуна дяринин, сачын, бир аз да
ушаг тяринин йцнэцлъя гохусу дяймишди. Анъаг о, щеч ня ешитмирди. Ня гядяр ъящд
еляся дя. Эюрцнцр, еля беля дя олмалыдыр, кюрпядян ий эялмямялидир. Мясялянин мяьзи
еля бурададыр. Мясяля ондадыр ки, кюрпяни тямиз сахлайырларса, цстцндян гоху да
эялмяз. Бу шейляр йаш ютдцкъя мейдана эялир. Ъидди шякилдя десяк, инсан йалныз ъинси
йетишкянлик дюврцнц адладыгда мющкям гохуйур. Бяли, бу белядир ки, вар. Башга ъцр
ола да билмяз. Юз заманында Щоратзи дя йазмышды ки: «Йенийетмя ушагдан чяпиш ийи,
гыздан ися аь нярэиз эцлцнцн гохусу эялир». Ромалылар буну бирдяфялик дярк
етмишдиляр. Инсандан эялян гохуну йалныз тяр доьурур, йяни онун ишлятдийи эцнащларын
бащасына йараныр. Рущу да, бядяни дя тямиз олан бу кюрпяни щансыса бир ишя эюря
эцнащландырмаг кимин аьлына эяля биляр. Ай сяни, щеч кимин.
Сябяти йеня дизинин цстцня гойду, йцнэцлъя йырьаламаьа башлады. Ушаг мющкям
йатмышды. Топпуш вя гырмызы рянэя саь яли биляйиндян гатданыб йанаьынын цзяриня
дцшмцшдц. Террйе сакитъя эцлцмсяди вя бирдян юзцнц чох ращат щисс еляди вя бирдян
она еля эялди ки, эуйа онун юзц бу ушаьын атасыймыш. Щямин фантазийайа эюря монах
йох, ади обывател имиш, бялкя дя виъданлы бир пешя сащиби кими эюзял бир гадынла
цстцндян анъаг сцд ийи эялян бир гадынла евляниб ящд-пейман баьламышды, гадын
онун цчцн бир оьлан ушаьы дцнйайа эятирмиш, инди бу ушаьы дизляри цстцндя
йырьалайыр… Бу фикирдян мяст олду. Цряйиня эялян сюзлярдя бир дцнйа ращатлыг варды.
Ата оьлуну дизляри цстцндя йырьалайыр, ону севяляйир, бу мянзяря дцнйанын юзц кими
гядим вя ябяди иди, эцняш кими! Террйенин цряйи рящм дуйьуларындан ашыб-дашды,
бошалан кими олду.
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Ушаг ойанды. Яввялъя бурну ойанмышды. Бап-балаъа бурну щярякятя эялди, азъа
йухары дартынды вя ятрафы ийляди. Щаваны юзцня чякди, кичик тяканларла бурахды, еля бил
ки, асгыраъагмыш. Бурну гыдыгландыгдан сонра ушаг эюзлярини дя ачды. Эюзляринин
рянэи билинмирди – бурада ня рянэя десян раст эялярдин, дяниз илбизинин бозумтуллуьу
иля аь, кцл рянэиндя крем чаларлары бир-бириня гарышмышды. Анъаг бу рянэляр щяля
эюрмяк цчцн еля бил ки, кифайят етмирди. Террйейя еля эялди ки, кюрпя ону эюрмцр.
Бурун башга мясялядир. Ушаьын донуг эюзляриндя бир намцяййянлик вардыса, бурну,
яксиня дягиг мягсяди ифадя едирди вя Террйе гярибя бир шей щисс еляди. Еля бил ки, щямин
мягсядин предмети еля Террйенин юзц имиш. Ики балаъа дешик ятрафындакы балаъа бурун
пяряляри йениъя ачан тумуръуьа бянзяйирди. Йахуд кралын нябатат баьында битян
балаъа йабаны биткилярин хырда эцлляриня бянзяйирди. Бурун еля бил ки, юзцндян щяр шейи
итяляйян гцввяйя малик иди. Террйе дуйду ки, ушаг ону эюрцр, хырда эюзляри иля она
бахыр, еля бил ки, бурну иля щяр шейи йейиб-эямиряъяк, Террйе юзцнц сахлайа билмяди, бу
бурнун гаршысында эизлянмяйя йер дя йох иди.
Гоху щисси олмайан ушаг щяйасызъасына ону ийляйирди, ишя бах, ушаг ону
ийляйирди. Бирдян Терйе юзц юз эюзцндя ийлянмиш бир шейя дюндц – тяр, сиркя, туш кялям
вя йуйулмайан палтар гохуйан бир шей. Она еля эялди ки, чылпаг вя ейбяъярдир. Кимся
эюзлярини зилляйиб яъаиб тябяссумля она бахыр. Еля бил ки, бурйула дярисиндян кечиб ону
амансызъасына ийляйир, ичяри, эцъц чатдыгъа бир аз да иряли ъумурду. Бу балаъа,
щмйляъяр бурнун гаршысында ян инъя вя мцбщям щиссляр дя чылын-чылпаг олурду, ян
натямиз дуйьулар да дашданыб юзцнц бцрузя верирди, буна бах е, щяля щеч бурун олуб
бурунлара да гошулмамышды, баппалаъа шишябянзяр бир шей иди, ритмик шякилдя галхыбенирди. Терйе щисс еляди ки, ъанына виъ-виъя дцшцр. Цряйи буланды. Инди о да бурнуну
гарышдырырды, еля бил габаьында няся чох пис ий верян бир шей варды, еля бир шей ки, юлся
дя ийлямяк истямязди. Ялвида, хяйаллар, ялвида, артыг юз бядянини вя ганыны щисс едир,
дилхор олур. Ата щаггында сентиментал дуйьулар даьылыб эетди, айаглар алтына дцшдц.
Еля бил инъя дуйьуларын ганада гырылмышды, о ганадлары бир аздан юзцнцн вя
кюрпясинин цстцня эярмишди: дизляринин цстцндя йырьаладыьы йад бир варлыг иди, она
дцшмян кясилян щейван иди, яэяр бир аз да юзцнц яля алмасайды, шейляря характериндян
эялмя аьылла баха билмясяйди ийряня-ийряня баьры чатлайарды.
Терйе бир сычрайышла айаьа галхды, сябяти столун цстцня гойду. Ъаныны кюрпядян
вя бу ишдян мцмкцн гядяр тез гуртармаг истяйирди. Индиъя, лап тез.
Вя бирдян кюрпя гышгырмаьа башлады. Эюзлярини гыйды, гырмызыйа чалан аьзыны
эениш ачды, еля ясняди ки, Терйенин ганы дамарында донаъагды. Сябяти тярпятди,
йырьалады ки, ушаг суссун, анъаг кюрпя бир аз да мющкям баьырды, эюйярди, еля бил
индиъя шишиб-шишиб партлайаъагды.
Гой рядд олсун! – Терйе дцшцндц, еля бу дягигя рядд олсун, аз галды дилиндян
«шейтан» сюзцнц чыхарсын, дилини дишляди, сюзц эери гайтарды. Бу йыртыъыны, цряк
буландыран ушаьы рядд еляйин эетсин! Анъаг щара? О, онларла дайя вя мящяллядя йетим
евлярини таныса да, бунлар чох йахын иди, онун йашадыьы йердян щеч дя узаг дейилди, бу
дцдямяни лап узаглара апармаг лазымдыр, еля бир йеря ки, бир дя щеч ким ъцрят еляйиб
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ону эятириб гапынын аьзына гойа билмясин, мцмкцн олдуьу тягдирдя ушаьы башга бир
прихода, йахшы оларды Сенанын о бири сащилиня – шящяр кянарларына, Сянт-Антуан
адланан йеря апарайдылар! Тапдым, бу гара гышгырыгчыны шящярин узаг шярг щиссясиня,
Басдилйанын гуртараъаьына, о йеря ки, шяр гарышан кими горхудан дарвазалары бяркбярк баьлайырлар.
Ъцббясини башына гойдугдан сонра сябяти ялиня эютцрцб дюнэя лабиринтляриндян
Сянт-Антуан кцчясиня цз гойду, Сена бойунъа шяргя тяряф гачырды, шящярдян чыхыб
Шарон кцчясинин зцлмятиндя итмяк истяйирди, бу кцчянин сонуна гядяр эетсяйди,
бурадакы Магдалина монастрынын йахынлыьында бир цнван таныйырды, щямин евдя
йашайан мадам Гаййар истянилян йаш щяддиндя, мяншяйиндян асылы олмайараг щяр ъцр
ушаьы эютцрцрдц, щеч няйя бахмырды, йеэаня шярти о иди ки, она пул юдясинляр, бурайа
йетишяндя гышгырмагдан эюйярян ушаьы тящвил верди, бир илин пулуну габагъадан
юдяди, айрылан кими дабан ялли алты шящяря тяряф гачды. Монастыра чатанда палтарлары
яйниндян чыхарыб атды, бу палтарлары бир даща эейинмяйяъякди, башдан айаьадяк
йуйунду, чарпайысына узаныб бир нечя дяфя хач чякди, узун-узады дуасы додагларында
гырылды.

4

Щяля отуз йашы да тамам олмамыш мадам Гаййар Танрынын она вердийи юмрцн
дибиня даш атмышды. Хариъи эюркями доьрудан да йашына уйьун эялирди, анъаг щям дя
башга бир тяряфдян баханда икигат, цчгат, йцзгат йашлы эюрсянирди, еля бил ки, гыз
ушаьынын мумийасыйды; дахилдян, ичяридян чохдан юлмцшдц. Щяля ушаг икян атасы маша
иля алнындан, дцз гашынын цстцндян вурмушду вя еля бу вахтдан ийбилмя габилиййятини
итирмишди вя инсан бядяниндян эялян ийи дуймур, щеч бир кяскин гохуну щисс етмирди.
Биръя зярбя иля ичиндяки зярифлик дя, нифрят, севинъ, щяйяъанланмаг дуйьусу да чюкцб
мящв олмушду. Сонрадан щансыса бир киши иля ъцтляшиб дцнйайа ушаг эятирмишди, бу
анларын юзцндя дя щеч ня щисс елямямишди. Бир тяряфдян баханда ня ичиндя юлян шейляря
йас тутмуш, ня дя щяля йашамагда олан дуйьулара севинмишди. Яри ону кютякляйяндя
щеч нядян сяксянмямиш вя эцнлярин бир эцнц бу инсан вябадан юляндя дя ращатлыг
щисс етмямишди. Гялбиндя щяля юлмямиш йеэаня щисс цряйинин щярдянбир сыхылмасы иди
ки, бу да мигрен хястялийи баш галдыранда эялирди, мигрен ону бурахыб эедяндя цряйи
бир балаъа ращат олурду. Ъанлы икян юлмцш гадынын цряйи даща щеч ня щисс елямирди.
Диэяр тяряфдян… ола биляр ки, мящз емосионал олмадыьына эюря мадам
Гаййарда чох ъидди вя кяскин ядалят вя ганунпярястлик щисси варды. Беля ки, о,
щимайясиня верилмиш кюрпялярин щеч бириня цстцнлцк вермирди. Онлары эцндя цч дяфя
ямиздирирди вя бундан артыг ня ися вермяк, кимися артыг йедиздирмяк хяйалына
дцшмцрдц. О, кюрпяляри эцндя цч дяфя бяляйирди вя бу иш ушагларын бир йашы тамам
оланадяк давам едирди. Бир йашын тамамындан сонра кимся алтыны батырсайды, фяргиня
вармадан силля йейярди. Алдыьы пулларын дцз йарысыны тярбийячиляря, йердя галаныны ися
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юзц цчцн сахлайарды. Уъузлуг вахтларында щямишяки хяръини чохалтмазды, аьыр
заманларда ися мясряфляриня бир су да ялавя етмязди, мясяля юлцм-диримля нятиъялянся
иди беля, якс щалда юзцнцн баьры чатлайарды. Бу гадына пул лазым иди, о, щяр шейи
гяпийиня гядяр щесабламышды. Истяйирди ки, йашлашанда юзцня торпаг сащяси алсын, ялайаьыны узадыб евиндя ращат юлмяк цчцн евиндя щяр шей олсун, бир сюзля яри кими ОтелДиюдя юлмясин. Бир тяряфдян баханда юлцмцня дя лагейд иди. Анъаг инсанларын эюзц
габаьында йыхылыб юлмяк истямирди, бу сящня хяйалына эяляндя цряйи буланырды.
Истяйирди ки, нормал инсан кими дцнйадан кючсцн, бунун цчцн тяляб едилян мябляьи
сон гяпийиня гядяр йыьмалы иди. Доьрудур, бязян гыш айлары еля кечирди ки, бу кюрпя
кирайянишинлярдян цч-дюрдц тяляф олурду. Анъаг бу нятиъя юзял тярбийячилярля
мцгайисядя чох йахшы иди вя щятта дювлят вя йа кился йетимханаларынын яксяриййятини
архада бурахырды, бу сонунъу тярбийяханаларда кюрпяляр даща чох тяляф олурду. Йери
эялмишкян онлары явяз елямяк дя чятинлик тюрятмирди. Щяр ил Парисдя он миндян йухары
атылмыш ушаг, гейри-гануни доьулмуш кюрпялярин статистикасыны апарырдылар.
Балаъа Гренуй цчцн мадам Гаййарын еви яслиндя чох ращат иди. Эюрцнцр, башга
бир йердя о, бу гядяр дящшятлярин ичиндян кечиб йашайа билмязди. Бурада, гялбини
ъаванлыгда итирмиш гадынын евиндя йашайа билди. Бядяни мющкям иди, щяр шейя дюзцб
таб эятиря билирди.
Атылмыш ушагларын арасында юмцр сцрян она бянзяр мяхлугларын цряйиндя щяйат
ешги тез сюнцр, бу шяхслярин юзляри дцнйадан беш ялли йапышмаг истямирляр. О, олсайды
бцтцн эцн ярзиндя демяк олар ки, судан ибарят олан шорбаны гашыглайарды, аьынабозуна бахмадан ян кейфиййятсиз сцдц дя гурт-гуртла ичярди, ийи баш чатладан
тярявязи вя яти гайнадыб иштащла йейярди. Ушаглыгда гызылъа, дизентерийа, су чичяйи,
вяба кечирмишди, айаьы илишиб башы цстдя алты метр дяринлийи олан гуйуйа дцшмцшдц,
неъя олмушдуса гайнар су синясини йандырмышды.
Бу щадисядян сонра чапыг галса да, айаьы бир балаъа ахсаса да, щеч ня олмамыш
кими йашайырды. О, мцщитя алышмыш бактерийа кими, аьаъын бугагларындан йапышмыш
эяня кими щяйатдан беш ялли йапышмышды.
Щяйатда она йашамаг цчцн бир аз ярзаг, бир аз да палтар лазым иди. Гялби ися бош
иди, буну дойурмаг тяляб едилмирди. Ушаьын мющтаъы олдуьу ращатлыг, диггят, гайьы
вя мящяббят вя бу кими башга шейляр Гренуй цчцн лазымсыз шейляр иди. Бундан башга,
бизя беля эялир о, бу шейляри юзц-юзцндян узаглашдырмышды, лап башдан бцтцн бунлара
йох демишди ки, йашайа билсин.
Доьуланда боьазыны йыртан гышгырыг, анасыны ешафота сцрцкляйян, пиштахтанын
архасындан эялян гышгырыьын язаб вя мящяббятин ифадяси, йа да щансыса дуйьунун сяси
дейилди. Бу, там юлчцлцб-бичилмиш, аз галыр дейяк ки, аьылла юлчцлцб-бичилмиш бир баьырты
иди ки, бунунла кюрпя мящяббятин, башга сюзля дцнйада йашамаьын яксиня сясини
уъалтмышды. Йери эялмишкян, бу шяраитдя щяр щансы бир шейи башга бир шейи истямядян ала
билярди вя ушаг аьлына эялян щяр шейи истясяйди, шцбщясиз ки, мискин щалда юлярди.
Щалбуки… бу заман о, икинъи имкандан – сусуб доьуландан юляня кими юнцндя
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ачылан йолу сечмяк имканындан бящряляня билярди вя бунунла да юзцнц дя, дцнйаны
да шярдян узаглашдырарды. Анъаг бцтцн бунлара наил олмаг цчцн о, ян азы фитри гылыьа
малик олмалы иди, бу да онун ъанында йох иди. Доьулдуьу илк эцндян ейбяъярлийи эюз
деширди. Эюрцнмямиш тярсликля щяйаты сечди.
Шцбщясиз ки, бу гярарыны о, йашлы бир адамын, бу йаша гядяр ити аьлындан вя
тяърцбясиндян истифадя едиб ики мювъуд перспектив арасында ян сярфялисини сечян адам
кими гябул етмямишди. Анъаг щяр щалда сечимини етмишди – веэетатив шякилдя, бу,
буьданын етдийи тябии сечимя бянзяйир: тумуръугласын, йахуд тумуръуьуну ичиндя
чцрцтсцн, йахуд щяйатын ябяди гышдан башга щеч ня вяд елямядийи эяня кими. Балаъа
ейбяъяр эяня гурьушуна чалан боз бядянини сыхыб кцряъийя бянзядир, беля едир ки,
дцнйада тутдуьу йери щеч кясин эюзц алмасын; ятрафа щеч ня, бир гырыг шца вя бухар
бурахмадан дярисини юз ичиндя эизлядир. Эяня хцсуси ниййятля юзцнц балаъалашдырыр вя
эизлядир ки, щеч кяс ону эюрмясин, айаьы алтына салыб тапдаламасын. Бцтцн диггятини
юзцня ъямляйян йалгыз эяня юз будаьында кор, кар вя лал щалда отурур, ил бойу
бурнунун тушуна эялян щяр шейи ийляйир, бязян бир нечя мил узаглыгда ахан ганын ийини
дя билир. Эяня отурдуьу йердян дцшя дя билярди. Истясяйди мешядя торпаьын цстцня
йыхыларды, балаъа айагларыны бир нечя миллиметр иряли-эери чякярди, гуру йарпагларын
ичярисиня башыны сохуб юлярди вя щеч кяс дя бундан хябяр тутмазды. Аллащ билир ки, щеч
кясин бундан хябяри олмазды. Анъаг тярс, инадкар вя гятиййятли эяня йашайыр,
йашадыгъа да эюзляйир. Эюзляйир ки, щеч кясин аьлына эялмяйян бир щадися баш версин,
еля бир щадися ки, нятиъядя щансыса щейванын ганы дцз отурдуьу будаьын алтына сызсын.
Мящз бу заман эизляндийи йердян чыхыр, дикялир, юзцнц щямин о йад щейванын бядяни
цстцня салыр.
Гренуй да еля бу эяняйя охшайырды. Юз дярисиня бцкцлцб йашайыр, ялверишли мягам
эюзляйирди. Бцтцн варлыьында гярар тутан дцнйаны щеч кяся вермязди. Башга бир гадын
олсайды, бу ушаьы тяпикля вуруб юзцндян узаглашдырарды. Анъаг мадам Гаййар
юмрцндя буну етмязди. Бу гадынын ийбилмя щиссиййаты йох иди, ушагдан щансы
гохунун эялдийини билмирди, ондан щеч ня дя эюзлямирди, щяр шейдян яввял она эюря
ки, юз гялби зцлмятя бялянмишди.
Башга ушаглар ялбяял Гренуйда няйинся чатышмадыьыны дуймушдулар. Еля илк
эцндян кюрпя онларда изаща эялмяйян горху вя дящшят йаратмышды. Онун няннисинин
йанындан сакитъя ютцб кечир вя бу заман горхудан бир-бирляриня гысылырдылар, еля бил ки,
отагда щамы сойугдан титряйирди. Бир аз балаъа, йашы аз олан кюрпяляр эеъяляр
аьлайарды: онлара еля эялярди ки, йатаг отаьында кцляк ясир. Башга кюрпяляр йатыб
йухуларында эюрярдиляр ки, Гренуй онларын няфясини кясир. Эцнлярин бир эцнц йашлы
ушаглар ону боьмаг гярарына эялдиляр. Ъыр-ъындыр йыьыб онун цстцня салдылар, ертяси
эцнц мадам Гаййар Гренуйу бу ъыр-ъындырын алтындан эютцряндя бядяни эюмэюй
идися дя юлмямишди. Бундан сонра бир нечя дяфя дя бу иши тякрар етсяляр дя щеч ня
алынмады. Садяъя ялляри иля боьазыны сыхыб, йахуд щяр ики бурун дешийини гапайыб
сыхсайдылар, истякляриня наил ола билярдиляр, анъаг буну етмяйя горхурдулар. Она
тохунмаг истямирдиляр. Йахынлаша билмирдиляр.
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Бюйцйцб йаша долдугъа ятрафындакылар да щяйатына гясд етмяк фикриндян ял
чякдиляр. Эюрцнцр баша дцшдцляр ки, бу ушаьы мящв етмяк мцмкцнсцздцр. Бунун
явязиндя щяр дяфя ону эюрдцкдя щяря бир тяряфя даьылышыр, онунла цнсиййятя эирмякдян
гачырдылар. Она нифрят едирдиляр. Щеч гысганмырдылар да, щясяд дя апармырдылар.
Бунун цчцн мадам Гаййар шяраит йаратмырды. Онун цст-башы щеч ня гохумурду.
Садяъя горхурдулар.

5

Бу щалда, обйектив нюгтейи-нязярдян бу адамда горхунъ щеч ня йох иди.
Йенийеитмя кими бир еля щцндцр, бир еля эцълц дейилди, ейбяъяр олса да, даща эюряндя
гачмагдан башга чаря гоймайан дяряъядя бядщейбят дейилди. Агрессив, биъ, фяндэир
дя дейилди. Юзц кянарда эязиб-долашмаьы хошлайарды. Интеллекти дя инсанда щяр шейдян
аз гоху йарадарды. Йалныз цч йашын тамамында айаглары йер тутмаьа башламыш, илк
сюзц дилиня дюрд йашында эятирмишди - бу «балыг» сюзцйдц – бу сюз онун дилиндян гяфил
щяйяъанландыьы заман гопмушду, бу – якс-сяда кими сяслянмишди, бу заман Шаррон
кцчясиндя бирдян-биря балыг алверчиси пейда олмушду вя эур сясля малыны тярифлямяйя
башламышды. Ъанындан чюля бурахдыьы нювбяти сюзляр «ятиршащ», «кечи пяйяси», «Савой
кялями» вя «Жак Страхолйуд» (йахынлыгдакы Жен-Мироносич монастрында баьбанын
айамасы иди, мадам Гаййар бязян ян аьыр ишляри эюрмякчцн ону чаьырыады, ян
фяргляндириъи ъящяти ойду ки, юмрцндя биръя йол да йуйунмамышды). Фел, сифят вя
щиссяъикляря эялинъя Гренуйун бунлара бир еля иши дцшмязди, «бяли-хейрдян» башга, йери
эялмишкян илк сюзц дилиня чох-чох сонралар эятирмишди, вахтыны бир аз ютцрмцшдц, –
анъаг ян ясас сюзляри, бир дя исмляри, яшйа вя щейван адларыны тяляффцз едярди. Бу
щейван, инсан вя яшйа адларыны да о щаман чякмяк мяъбуриййятиндя галарды ки,
онларын ийи бурнуну мющкям гыъыгландырмыш олсун.
Март эцняшинин илыг шцалары алтында фыстыг аьаъындан щазырланмыш одун
галагларынын цстцндя отурдуьу заман илк дяфя «одун» сюзцнц дилиня эятирди. Бу
мягама гядяр ян азы йцз дяфя одунла растлашмыш, еля о гядяр дя бу сюзц ешитмишди.
Еля бил бирдян щяр шейи бирдян баша дцшмцшдц: ахы гыш айларында тез-тез ону одун
эятирмяйя эюндярярдиляр. Анъаг бу яшйанын – одунун юзц онда бир еля мараг
ойатмаз, диггятини чякмязди. Бу щадися щямин март эцнляринин бириндя, одун
галагларынын цстцндя узандыьы заман баш вермишди. Одунлуг отураъаг шяклиндя
мадам Гаййарын тяндирханасынын ъянуб диварлары бойу дцзцлмцшдц. Цст гатдан няся
бурну гыъыгландыран ий эялирди, одунлуьун дибиндян мамыр ийи, сарайын кцкнардан
щюрцлмцш диварларындан ися йанмыш кюмцр гохусу галхырды.
Гренуй айагларыны аралайыб, белини сарайын диварына сюйкямиш щалда одунларын
цстцндя яйляшмишди, эюзлярини гапамышды, гымылданмырды. Щеч ня эюрмцр, щеч ня
ешитмир, дцнйа онун цчцн сяссизликдян ибарят иди. О, анъаг бюйцр-башына дцзцлмцш,
дцз дама гядяр яйри-цйрц хятлярля уъалан одунун ийини дуйурду. Бу гохуну башына
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чякиб ичир, онун ичиндя гярг олур, бу гохунун ичиндя о гядяр итиб-батырды ки, аз галырды
юзц одуна дюнсцн, одунун цстцндя аьаъ ойунъаг кими щярякятсиз еля бил узун
мцддят иди ки, отурмушду вя бирдян-биря додагларыны аралайыб одун сюзцнц дилиня
эятирди. Еля бил ки, ичи галаг-галаг цст-цстя йыьылмыш сон нюгтяси боьазына дирянян
одундан ибарят иди, еля бил ки, гарны да, боьазы да, щятта бурну да одунла долу иди вя
бу сюзц ишлятмякля юлмякдян ъаныны гуртарырды.
Бу сюзц тяляффцз етмяси доьрудан да ъаныны гуртарды, дуйьуларыны тярпятди, онун
ъаныны цст-цстя галанмыш одунлардан, ону боьуб ъаныны чыхардан гохудан гуртарды
вя бу заман одунлугдан йумбаланыб ашды. Бир нечя эцн кечдикдян сонра да
гохунун йаратдыьы эцълц тяяссцратын ичиндя ял-гол атмагдайды вя ъанына щансыса
хатирянин эцълц дальалары чырпыланда юз-юзцня еля бил ки, овсун сюзлярини тяляффцз едирди:
«одун, одун, одун».
Данышмаьы беля юйрянди. Щеч бир ий эялмяйян яшйалары билдирян, йяни мцъярряд,
щяр шейдян яввял етик вя яхлаги сюзляри дейяндя ъаны чыхырды. Бу сюзляри йада сала
билмир, гарышдырыр, щятта йашы йеткинлик щяддиня эялиб чатанда да онлары ъандярди вя
чох заман да сыныг-салхаг шякилдя тяляффцз едирди: щцгуг, виъдан, Аллащ, севинъ,
мясулиййят, барышма вя с. – бу сюзлярин ичиндя эизлянян фикир онун цчцн гаты думана
бцрцнмцшдц. Диэяр тяряфдян юз-юзцня юйряндийи сюзляр бу йашына гядяр ъанына
топладыьы, щяр шейдян яввял ий, гоху билдирян сюзляр щеч дя кифайят етмирди. Тезликля о,
ийиня эюря тякъя аьаъы дейил, онун нювлярини дя айырыб фяргляндирмяйя башлады:
аьъагайын, палыд, кцкнар, гараьаъ, армуд, гурумуш аьаълар, сцтцл аьаълар вя с. вя
и.а., о, щятта ийиня эюря кютцкляри, талашаны, аьаъ овунтусуну айырырды – онлары
башгаларынын диггятля бахыб сечмядийи бир айдынлыгла дуйурду. Башга яшйаларла еля бу
шякилдя давранырды.
Мадам Гаййарын щяр сящяр еркян щимайясиндя олан ушаглара пайладыьы аь
рянэли ичкинин ады сцд иди, щалбуки бу ичкини Гренуй щяр сящяр бир башга ъцр, йяни ийиня
вя дадына эюря башга шякилдя гябул едирди вя бу, сцдцн сойуглуьундан, йахуд
истилийиндян асылы дейилди, щяр шей сцдцн щансы инякдян саьылмаьындан, йаьлы, йахуд
йаьсыз олмаьындан асылы иди… Щяр дягигя, щятта санийядян бир йцзлярля башга ийлярдян
чыхан вя юз-юзлцйцндя мцяййян композисийа йарадан, щяр дяфя гарышараг йени
формада мейдана чыхан тцстц вя оъаьын тцстцсц арасында цмуми бир баь вар иди, бу
да тцстц сюзцндя бирляширди… Онун щяр бир аддымы вя няфяс алыб-вермяси иля башга бир
гохуну андыран вя буна эюря дя башга бир формада мейдана чыхан торпаг, ландшафт
вя щава йалныз бу цч сюзля ифадя олунмалы иди – ий вя гоху иля, бунларын зянэин няфяси
иля дуйулан дцнйа иля дилин касыблыьы арасындакы гротесквари фяргоин юзц балаъа
Гренуйу юзцндя диля шцбщя йарадырды; вя буна эюря дя дилдян чох истифадя етмякдян
чякинирди, йалныз о заман данышмаьа башлайырды ки, башга адамлара няся демяк
мяъбуриййятиндя галмыш олсун.
Алты йашында артыг гоху щисси иля ятрафыны там фятщ етмишди. Мадам Гаййарын
евиндя, Шаррон кцчясинин шимал щиссясиндя щеч бир яшйа, йер вя инсан, даш, аьаъ, кол,
щятта кцнъбуъаг йох иди ки, Гренуй ийлямямиш олсун, гохусуну ъанына чякиб
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йаддашында сахламамыш олсун. О, он мин, йцз мин хцсуси ий вя гохуну йаддашына
йыьмыш вя онлары чох айдын, бири диэяриндян ийи вя гохусу иля фярглянян шейляр кими,
щям дя ешидяндя щямин о гохунун алями бцрцдцйц ий кими сахлайырды, щятта
тяхяййцлцндя бу гохулары фяргли шякилдя бирляшдириб щяйатда мювъуд олмайан хцсуси
ятир йарадырды.
Чох тезликля она щямин ятирлярдян йени-йени ъцмляляр йаратмаг имканы верян
истянилян сайда ъцмляляр гурмаьы юйрядян бюйцк бир сюзлцйя малик олду вя бу иши еля
бир йашда эюрдц ки, башга ушаглар чох бюйцк чятинликля рущунда эязиб долашан
сюзъцклярдян мянасыз вя гыса ъцмляляр гуруб гоша билирдиляр вя шцбщясиз ки, бу сюзляр
дцнйаны тясвир етмякдя аъиз галырды. Ялбяття, ян дягиги бу иди ки, бу щадисянин мусиги
сащясиндя чох бюйцк истедада малик олан, мелодийа вя щармонийа ясасында айры-айры
сяслярин ялифбасыны йарадан вя юзбашына йени-йени мелодийа вя щармонийа йарадан бир
шяхсля мцгайися етмяк оларды, ялбяття ки, беля бир гейд-шяртля ки, ятирлярин ялифбасы
мцгайисядя даща бюйцк иди вя Гренуйун йарадыъы фяалиййяти онун юз ишиндя ъяряйан
едир вя юзцндян башга бу просеси мцшащидя едян йох иди.

6

Эетдикъя, мящз бу ишля мяшьул олдуьундан дахилян гапанырды. Сянт-Антуан
гясябясинин шимал щиссясиндя неъя эялди эязмяйи хошлайырды, тарлалары, чюлляри,
цзцмлцкляри долашмагдан доймазды. Бязян эеъялямяк цчцн евя эялмяз, бир нечя эцн
иткин дцшярди. Буна эюря верилян ъязаны чякмяк ъящянням язабына дюнярди. Ев
дустаглыьы, йемяк-ичмяйин верилмямяси, ъяза тяриги иля верилян ишляр онун давранышында
яслиндя дяйишиклик йаратмазды. Нотр-Дам-де-Бон-Секур килсясинин няздиндя приход
мяктябиня чох аз эетмяси (йарым ил ярзиндя) щеч бир тясир ойатмады. О, бир балаъа
саймаьы, юз адыны йазмаьы юйряня билди. Мцяллим она кям аьыллы шаэирд кими бахырды.
Даща сонра мадам Гаййар щисс еляди ки, бу ушагда ону башгаларындан кяскин
фяргляндирян габилиййят вар, бялкя дя бу щеч кясдя эюрцнмяйян гейри-ади бир
хцсусиййятдир. Башгалары кими гаранлыгдан вя эеъя зцлмятиндян горхуб елямирди.
Истядийин вахт ону мин ъцр ишин далынъа, мясялян, зирзямийя одун эятирмяк цчцн
эюндярмяк оларды, бу ишин далынъа башга ушаглар фянярля дя эетмякдян горхардылар;
анбара одун далынъа эедяндя юзц иля фяняр эютцрмяз, ондан тяляб едиляни ъялд вя
дягиг тапар, бу заман щеч бир сящвя йол вермязди. Ялбяття ки, ян гярибяси о иди ки,
Гренуй, мадам Гаййарын дяфялярля тясдиглядийи кими каьызын, парчанын, одун вя
щятта даш диварын ичиндян вя кип баьланмыш гапынын архасындан о бири тяряфи эюрмяк
баъарыьына малик иди. Тярбийячилярдян щансынын дортуарда олмасыны отаьын о бири
башындан эюрярди. Ямин иди ки, эцллц кялямин ичиндя илбиз вар, кялями кясяндян сонра
тяяъъцбля она бахардылар, бир дяфя мадам Гаййарын пулу бярк-бярк, чох бюйцк
яминликля эизлятдийи вя сонра юзцнцн дя тапа билмядийи (чцнки бу эизлин йери юзц
дяйишдирмиш вя йадындан чыхармышды), бу заман Гренуй бир ан да тяряддцд етмямиш,
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бармаьынын уъу иля собанын дибини эюстярмишди. Бу ушаг эяляъяйи дя эюря билирди: бура
эяляндян чох-чох яввял щансыса инсанын пейда олаъаьындан данышмышды, бир дяфя нечя
эцн сонралар туфан гопаъаьыны сюйлямишди, ятрафындакы инсанлар булудсуз сямайа
бахыб башларыны булайыб эетмишдиляр.
Шцбщясиз ки, бцтцн бу шейляри о, эюрмямишди, эюзляри иля эюрмямишди, садяъя
бурну иля ийляйиб дуймушду: кялямин ичиндяки илбиз, собанын кцнъцня сохулмуш пул,
диварын о бири тяряфиндяки инсан – бцтцн бунлар мадам Гаййарын йатсайды йухусуна
да эирмязди. Мадам Гаййар инанмышды ки, башгаларынын сяфещ адландырдыьы бу ушаг
икинъи шяхсдир. Билдийиня эюря икисифятлилик инсана бядбяхтлик вя юлцм эятирир, ондан
аэащ оланда гялби сыхылмышды.
О гядяр сыхылмышды ки вя йаранан аьры о гядяр кяскин олмушду ки, аьламаг
истямишди, биляндя ки, онунла бир дамын алтында диварын о бири тяряфиндя баш верян
щадисяляри, щардаса эизлядилян пулу эюрмяйи баъаран инсан йашайыр, кядярлянмишди,
неъя олмушдуса Гренуйун бу баъарыьынын цстцнц о ачмышды вя буна эюря дя ъаныны
ондан гуртармаг истяйирди вя щяр шей еля йахшы алынды ки, еля бу заман Гренуйун
сяккиз йашы тамам олду – Сен-Мерри монастры сябябини изащ етмядян иллик юдяниши
дайандырды. Мадам монастыра борълу галдыьыны да хатырлатмады. Нязакят хятриня бир
щяфтя эюзляди вя щямин пулун эери гайытмадыьыны эюряндя ушаьын голундан тутуб
шящяря йолланды.
Мортенри кцчясиндя, чайын йахынлыьында танышларындан бири – сойады Гримал олан
даббаг йашайырды, бу адам йа шаэирд, йа да гара фящля гисминдя балаъа ушаглара
ещтийаъы олдуьуну дейирди. Ахы бу, пешя сащясиндя щяйат цчцн еля тящлцкяли
ямялиййатлары – кяскин ийли йыртыъы щейванларын дярисини ашыламаг, зящярли мящлуллары
гарышдырмаг вя с. бу кими ишляри эюрмяк лазым иди ки, бунун цчцн йалныз кимсясиз
ушаглардан истифадя етмяк ял верирди. Щямин сяфил вя йийясиз ушагларын бу ишя ъялб
едилмяси щеч кяс цчцн проблем йаратмырды, бядбяхт щадися баш вердикдя щямин
талесизлярин юлцмц щеч кяси наращат етмирди. Эюрцнцр, мадам Гаййар Грималын
даббагханасында Гренуй цчцн саь галмаг шансы йох иди. Анъаг о, беля-беля ишляр
щаггында бейниндя мякрли план гуран гадынлардан дейилди. О, садяъя юз вязифя
боръуну йериня йетирирди. Щимайя сющбяти битди. Эяляъякдя бу ушагла ня баш веряъякся
она гяти дяхли йох иди. Саь галар – йахшы, юляр – йеня дя йахшы, ясас одур ки, щяр шей
ганунла олсун вя буна эюря дя ъянаб Грималдан хащиш етди ки, ушаьы она тящвил
вердийини йазылы шякилдя тясдиг етсин, он беш франк мябляьиндя комисйон щаггыны алыб
ъибиня гойду вя Шаррон кцчясиндяки евиня цз тутду.
Бу ишя эюря виъданы гяти аьрымады. Яксиня щесаб етди ки, там ганунла щярякят
етмишдир вя щягигят хатириня демяли олсаг, щимайядя галдыьы мцддятдя ушаг цчцн щеч
кяс щеч ня юдямяйяъякдися, демяк бунун бурада эяляъякдя сахланылмасы цчцн башга
ушагларын, бялкя дя юзцнцн боьазындан кясмяк лазым олаъагды, ола билсин ки, бу,
эяляъякдя башга ушагларын, еля онун юзцнцн дя щяйаты цчцн тящлцкя тюрятмиш олсун вя
эцнлярин бир эцнц щяйатда щяр шейдян чякиндийи бир шей евиндя йох, кцчянин ортасында,
юзц дя бясляйиб бюйцтдцйц бир ушаьын яли иля юлмяк гисмятини гуъагламыш олсун.
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
672

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

Бу мягамда мадам Гаййардан айрылсаг да вя бундан сонра да онунла бир
даща растлашмасаг да щяйатынын сон эцнляри щаггында бязи шейляри демямяк инсафдан
олмазды. Бу гадынын гялби щяля ушаглыьындан юлмцшдцся дя, лап гоъалыб ялдян дцшяня
гядяр юмцр сцрдц. 1782-ъи илин йайында, дцз йетмиш йашында пешясинин башыны бурахды,
планлашдырдыьы кими торпаг сащяси алды, айагларыны узадыб евиндя ращат узанды,
юлцмцн эялишини эюзлямяйя башлады. Юлцм эялмирди ки, эялмирди. Юлцмцн явязиндя
дцнйада щеч кясин аьлына эятирмядийи, юлкядя щеч бяни-инсанын эюзлямядийи бир шей,
ингилаб эялди, юзц дя индийя гядяр ъямиййятдя гярарлашан бцтцн иътимаи, яхлаги
дяйярляри алт-цст едян гудуз ещтирас вя сцрятля эялди. Илк заманлар щямин ингилаб
мадам Гаййарын талейиня бир еля тясир эюстярмяди. Анъаг сонралар – йашы сяксяня
чатанда мялум олду ки, торпаг сащясиня эюря пул юдядийи шяхс бцтцн вар-йохуну
итирмиш, мцщаъирят етмяйя мяъбур олмуш вя щярраъда онун ямлакыны бир фабрик сащиби
алмышды. Бир мцддят сонра мялум олду ки, бу дяйишиклик дя мадам Гаййарын талейиня
бир еля дящшятли тясир эюстярмямишдир, чцнки шалвар истещсалы иля мяшьул олан фабрик
сащиби рента щаггыны вахтлы-вахтында юдяйирди. Анъаг заман эялди ки, о, юз пулларыны
яввялки формада йох, хырда каьыз шяклиндя алмалы олду вя бу да гадынын малиййя
бахымындан чюкмяси иля нятиъялянди.
Цстцндян ики ил кечмямиш рента щаггы щеч одун алмаьа бяс елямирди. Гадын
эцлмяли дяряъядя мискин пулун мцгабилиндя евини сатмаг мяъбуриййятиндя галды,
чцнки ондан башга минлярля инсан да бу кюкя дцшмцш вя евлярини сатмалы олмушдулар
вя бунун да явязиня она щямин мянасыз каьыз парчаларыны вермишдиляр вя бу
щадисядян сонра да щеч ики ил кечмямиш щямин каьыз парчаларына щеч ня алмаг
мцмкцн олмамышды вя нящайят 1797-ъи илдя – бу заман дохсан йашы тязяъя тамам
олмушду – аз гала бир яср бойунъа ган-тяр ахыдыб ъиря-ъиря йыьдыгларыны итирмяли олду
вя еля бу заман ону ийирми ил эюзлямяйя мяъбур едян юлцм тяшриф эятирди – юлцм онун
ъанына, хястяликдян бядяни шишмиш щалда йетишди, яввялъя онун иштащасына балта чалды,
сонра сясини батырды, еля еляди ки, бцтцн бунларын мцгабилиндя биръя сюзля дя етираз едя
билмясин, еля бу заман ону Отел-Диюйя эюндярдиляр. Орада гадыны йцзлярля ъан верян
инсанларын ичиня гуйладылар, бир заман бурада яри ъаныны тапшырмышды, щямин залда ону
индийя гядяр цзцнц беля эюрмядийи башга беш гадынла бярабяр бир чарпайыйа узатдылар
(онлар бядянляри иля бир-бириня мющкям сыхылмышдылар), цч щяфтя бурда галдыгдан сонра
юлдц. Сонра ону кисянин ичиня гойдулар, сящяр саат дюрд радяляриндя ялли ъясядля
бярабяр ял арабасына йцклядиляр вя гырыг-гырыг кился зянэинин сядалары алтында шящяр
гапыларындан бир мил узаглыгда йерляшян тязя Кламар гябристанлыьына апардылар.
Бурада ону бир нечя шяхсля бирликдя ябяди сцкута тапшырдылар.
Бу щадися 1799-ъу илдя баш вермишди. Анъаг хошбяхтликдян гадын талейинин бу
зярбялярини щисс етмямишди, 1747-ъи илин щямин эцнцндя балаъа Гренуйу атдыьы
замандан бу эцня гядяр арадан чох кцлякляр ясмишди. Яэяр бу зярбяляри дуймуш
олсайды, щяйатында йеэаня ящямиййят дашыйан бир шейи, ядалятя инамы итирярди.

7
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Ъянаб Гримала илк дяфя бахмаьындан, йох, Грималын гохусуну илк дяфя
няфясийля бир алыб чякяндя Гренуй баша дцшдц ки, бу адам мянасыз бир сяфейщлийя эюря
адамы тяпик алтына салыб ъыьнайа биляр, юлдцряр. Онун щяйаты инди эюрдцйц ишин
мцгабилиндя дяйяря малик иди, бу иши дя, бу щяйатын мянасыны да йалныз Гримал юлчя
билярди. Вя Гренуй да сащибинин айагларына дюшянди, белини азъа галдырмаьа ъцрят
елямяди. Эцнляр кечдикъя йенидян дахилиндяки бцтцн тярслик вя йекябашлылыьыны,
бунларла ялагядар бцтцн енержисини буховлады, бу щиссляри йалныз эяня кими щяля давам
едян бюйцк буз дюврцнц архада гойа билсин: сябрля, ъиддиййятля, щеч кясин эюзцня
эюрцнмядян, ян ъцзи, анъаг чох бюйцк диггятля горцнан оъаьын йанмаьына цмидинии
цстцндя ясяряк. Инди о, башаашаьы ушаг тимсалындайды, щамы ону ямяксевяр бир ушаг
кими тярифляйирди, верилян ямрляри сюзсцз йериня йетирир, бунун мцгабилиндя она верилян
йемякляря гане олурду. Ахшамлар сяссиз-сямирсиз, щеч кимя бир сюз демядян
емалатхананын бюйрцндяки мяишят аваданлыьынын вя иш алятляринин сахландыьы кичиъик
анбара эириб йатарды. Эирян кими эюзя ипдян асылмыш дцзланмыш дяри дяйярди. Бцтцн
эцн ярзиндя, щава ачылана кими, гышда - сяккиз, йайда ися он дюрд, он беш саат
ишляйярди: дящшятли цфунят ийи верян дярини тямизляр, онлары суйа басыб йуйар, одун
доьрайар, дярини бир даща диггятля тямизляр, ашы маддяляри иля долу даббагханайа
дцшяр, тапшырылдыьы кими бурадакы дяриляри цст-цстя йыьар, артыг шейляри бир йеря топлайыб
тонгалын ичиня атарды. Бир нечя илдян сонра йенидян бу гябирляри газыб дяри ъясядляри
орадан чыхартмалы олмушду.
Дяриляри газыб чыхъартмадыьы эцнлярдя иши-эцъц су дашымаг олурду. Бязян айларла
чайдан йухары, щямишя дя щяр ялиндя ики ведря тутараг су дашыйарды, щесабламышды ки,
эцндя бу ведрялярин сайы бир нечя йцзц кечярди, чцнки дяри иля ишлямяк, ону йахшы
йумаг, сонра йахаламаг, гайнатмаг вя рянэлямяк иши щядсиз чох су тяляб едир.
Айларла бцтцн цст-башыны исладараг су дашымагла мяшьул олурду, ахшамлар эюзцнц
ачыб эюрярди ки, яйин-башы су ичиндядир, суйа батдыьындан дяриси сопсойугдур.
Цстцндян бир ил кечяндян сонра гяфилдян мялум олду ки, гарайарайа тутулуб, бу,
дяри иши иля мяшьул оланларын тутулдуьу чох дящшятли бир хястялик иди вя яксяр щалларда
аьыр нятиъяляр верирди. Гримал башынын цстцндя дайанрыб хач чякмиш вя еля бу андан
етибарян онун йерини тутаъаг адамы ахтармаьа башламышды, – йери эялмишкян тяяссцф
щисси дя кечирмямишди, йахшы билирди ки, индийя гядяр онун йанында бир беля ъидди вя
чалышган ишчи олмайыб, Гренуй щамыны архада бурахмышды. Бунунла беля, эюзлянилян
нятиъянин яксиня олараг Гренуй саьалды. Йалныз гулагларынын архасында, бойнунда вя
боьазында бюйцк вя гара чибанларын йери галмышды вя бунлар ону яввялки щалы иля
мцгайисядя даща да ейбяъярляшдирмишди. Бцтцн бунларын мцгабилиндя Гренуй щеч
кясин малик олмадыьы цстцнлцк дя газанмышды – бу, гарайара кими дящшятли хястялийя
иммунитет иди, демяк бундан сонра ян мурдар дяриляри, щятта уъларындан ган даман
дяриляри дя ашылайа биляр, бир даща щямин мурдар хястялийя тутулмагдан горхуб
елямяз. Бунунла о, няинки башга шаэирдлярдян фярглянир, щям дя юзцнцн потенсиал
явязляйиъилярини дя архада бурахырды. Ону киминляся явяз етмяк щеч дя асан дейилди,
эюрдцйц ишин дяйяри биря-беш галхмышды, бу ися онун щяйатынын мянасыны артырмышды.
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Гяфилдян иъазя вердиляр ки, бош дюшямянин цстцндя йатмасын, истяся анбарда тахта
чарпайынын цстцндя узана биляр, бу заман щямин чарпайынын цстцня саман тюкяр,
одейалдан истифадя еляйя биляр. Даща эеъяляр гапыны цзяриня баьламырдылар. Йемяк
кейфиййяти бир балаъа йахшылашмышды. Гримал да онунла даща садяъя щейван кими йох,
ишинин файдасы бюйцк олан ев щейваны кими давранырды.
Бу заман онун он ики йашы тамам олмушду, Гримал базар эцнляри ону эцнцн
йарысында ишдян бурахыр, он цч йашы оланда ися иъазя вердиляр ки, ишдян сонра бир
саатлыьа евдян чыхсын, истядийини елясин. Гренуй гялябя чалмышды, щяр шейдян яввял она
эюря ки, бу гядяр дящшятин белиндян басыб саь галмышды, йашамаг цчцн азадлыг
газанмышды. Гыш эялиб кечди. Эяня йенидян ъанланды. Сцбщ щавасыны ъийярляриня
чякирди. Овчулуг азарына тутулду. Гаршысында бюйцк бир дцнйа ачылды: Парис шящяри, о
шящяр ки, дцнйада мювъуд олан бцтцн ятирлярин горуьу адландырыла билярди.

8

Бу, лап наьылларда олдуьу кими иди. Артыг Сян-Жак-де-ла-Бушри мящялляси вя
мцгяддяс Йевстахийа килсясинин йерляшдийи райондакы кцчяляр санки бирбаша
наьыллардан чыхмышды. Сян-Дени вя Сян-Мартен кцчяляриндян айрылан дюнэялярдя
адамлар еля сых йашайыр, беш, алты мяртябяли евляр бир-бириня еля гысылмышдылар ки, аз гала
сяманы там зябт едяъякдиляр, щава да архлардакы су кими дуруб дайанмышды, щяр
тяряфя ятир йайылмышды. Бурада инсанлардан вя щейванлардан гопан гохулар, ярзаьын
вя хястяликлярин, суйун, дашын, дяринин, сабунун, тязя биширилмиш чюряйин, сиркядя
гайнадылмыш йумуртанын, пивянин вя башга шейлярин гохусу бир-бирляриня мане
олурду. Бу кими минлярля ятир вя гоху эюзяэюрцнмяз лава йарадырды ки, кцчяляри
башына алмышды. Бурада йашайан адамлар бу ятир гарышыьына чохдан юйряшмишдиляр:
ахы, щямин гохулар бу адамлардан чыхмышды, няфяс чякмякля онларын ъийярляриня
йыьылмыш, бир нюв щамынын алыб-вердийи няфяся чеврилмишди, бу, бир нюв сойугда эейилян
исти палтара бянзяйирди – эейиняндя яйниндя щисс етмирсян, ийини, гохусуну билмирсян.
Гренуйа эялинъя, о, бцтцн бунлары илк дяфя эюрцрдц. О, бу ятир гарышыьыны там шякилдя
дуймагла кифайятлянмирди – бейниндя бцтцн бунлары ян хырда щиссяляриня бюлцр,
аналитик тящлилляр апарырды. Онун инъя ийбилмя габилиййяти бухар вя гохуларын ямяля
эятирдийи дцйцнц ачыр, бунлары даща айдын щиссяляря чевирирди. Бу сапларын йаратдыьы
дцйцнц ачыб ичиндя эизлятмяк она дящшятли ращатлыг верир, цряйиня динълик эятирирди.
Тез-тез айаг сахлайыр, щансыса евин диварына тяряф яйилир, йахуд гаранлыг бир кцнъдя
эюзлярини гапайараг дайанырды, бу заман о, сакитъя ахан суда овуну эюзляйяряк
щярякятсиз дайанан балыьа бянзяйирди. Кцляйин ганады байагдан сакит дайанмыш
щаваны щярякятя эятирян кими Гренуй бюйцр-башындан ютцб кечян щеч кясин эюрмядийи
щямин ятир сапыны тутур, бцтцн вахтыны бу йеэаня ятиря сярф едир, ятраф онун цчцн
дуруб дайаныр, мювъуд олмур, щеч ня ешитмирди, ипи юзцня чякиб дойунъа ийлядикдян
сонра йаддашынын бир кцнъцндя эизлядирди. Олсун ки, бу, чохдан таныдыьы бир ятирди,
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йахуд онун нювляриндян бири иди, анъаг щям дя бу дцнйада щеч бир ятиря охшамайан,
индийя гядяр адыны ешитмядийи, цзцнц эюрмядийи бир шей иди: мясялян, цтцлянмиш ипяк
парчасынын ятри, кякликоту чайынын гохусу, эцмцшля бязядилмиш парчанын, ичиня надир
шяраб долдурулмуш шцшянин сыхаъынын вя ола билсин ки, башга шейлярин гохусуйду.
Гренуй индийя гядяр танымадыьы бу ятирлярин далынъа гачыр, йетишиб онлары ъанында
чаьлайан ещтирасла бярабяр тутур вя яввялки гайда иля йаддашына йыьырды.
Бир-бириня гарышан ятирлярин долашдыьы дюнэяляри ютцб ятрин, гохунун бир аз башга
ъцр там вердийи, кцляйин эятириб ятиря дюндярдийи ятирлярин мяскяниня эедирди: мясялян,
базар мейданына цз тутурду, бурада ахшамлар эцндцзцн ятирляри бир-бириня
гарышмышды, анъаг ейни заманда ахшам олса да, алверчиляр адяти йерляриндя дайанмыш,
гаршыларына гойдуглары ичи тярявяз вя йумурта долу сябятляр, шяраб вя сиркя банкалары,
картоф долу кисяляр, ун кисяляри, ичиня мисмар йыьылмыш йешикляр, ят столлары, стуллар,
цстцня парча вя габ-гаъаг дцзцлмцш пиштахталар щямишяки йериндя галмышды. Бцтцн бу
садаладыьымыз шейлярин ъанындан гопун ян хырда ий, гоху беля щавайа гарышмышды.
Гренуй беля демяк оларса, узагда дайаныб бурну иля бцтцн бу мянзяряни эюрцрдц.
Буну да демяк лазымдыр ки, Гренуй бу мянзяряни эюзц иля эюрян адамла мцгайисядя
даща ити фящмя малик иди, чцнки Гренуй бцтцн бу шейлярин нцвясини щисс едирди: еля бил
ки, индики заманын адяти атрибутларынын зядялямядийи кечмишдя доланан бир рущу сяс
шяклиндя гаврайырды.
Бир аз сонра анасынын гятля йетирилдийи мейдана эетди, мейдан нящянэ бир дил
кими еля бил ки, чайа доьру узанмышды. Бурада эямиляр вя гайыглардан кюмцр, тахыл,
гуру от гохусу эялирди.
Гярбдян ися, чайын шящярля апардыьы йеэаня ъыьырла эениш кцляк ахыны нцфуз етмиш,
юзц иля бярабяр Неййи алтындакы тарлаларын гохусуну, Сян-Жермен вя Версал
арасындакы мешялярин ятрини эятирмишди. Дяниздян цфцрцлмцш йелкян ийи эялирди, щямин
йелкянин ичиня су долмушду, цзярини сойуг эцняш шцалары дюйяъляйирди. Дяниз щансыса
гохуну ятрафа йайырды, бу гоху она бир еля таныш дейилди. Она эюря дя Гренуй бу ятри
диэяр гохулара гатмаг истямяди. Цряйиндян кечди ки, щямин гохунун щиссялярини
айырмасын, йаддашында там шякилдя сахласын вя ондан цряйи истядийи шякилдя ляззят
алсын. Дянизин ятри о гядяр хошуна эялди ки, щачанса бу дянизи тямиз, гатышыгсыз вя еля
тяркибдя йаратмаьы планлашдырды ки, гохусуну дуйанда мяст оласан. Илляр кечяндян
сонра наьыллардан охуйуб юйрянмишди ки, дяниз бюйцкдцр вя онун цзяри иля эямидя
эцнлярля, щеч бир гуруйа раст эялмядян цзмяк олар, тясяввцр едирди ки, бу эяминин лап
йухарысында отуруб дяниздян йайылан сонсуз ятирля бирэя учуб эетмяк олар, йери
эялмишкян бу щеч ятир дя дейил, няфясдир, бцтцн ятирлярин сонудур вя инсана о гядяр
ляззят верир ки, ахырда ярийиб она гарышмалы олурсан.
Мцгяддяс Йевстахийа килсяси иля шящяр бялядиййясинин бинасы арасында йерляшян
мящяллядя адяти цзря ийляйиб дягиг шякилдя юйрянди ки, ян гаранлыг, зцлмят эеъядя дя
бурада азмаз. Ов сащясини бир аз да эенишляндиряндя – яввялъя Сянт-Оноре
гясябясиня гярбя тяряф, сонра ися Сянт-Антуан кцчяси иля Бастилйайа гядяр йухары,
нящайят Соргон мящяллясиня гядяр чайын о бири сащили иля зянэин адамларын йашадыьы
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Сян-Жермен гясябясиня гядяр эенишляндирди. Дарвазаларын чуьун шябякяляриндян
карета дярисинин вя пажларын парикляриня сцртдцйц пудранын ийи, баьлары дювряляйян
щцндцр диварлардан ися наз вя гызылэцлцн ятри эялирди. Бурада Гренуй юмрцндя илк
дяфя олараг сюзцн щягиги мянасында рущларын ийини дуйду. Бу, байрам эцнляриндя
баьлардакы фонтанларын суйуна гатылан лаванда, йахуд гызылэцл суйу иди, анъаг щям
дя нарынъ вя тубероза, жонклий, йасямян, йахуд дарчын йаьы иля гарышдырылмыш нисбятян
бащалы мцшк ъювщярини хатырладырды. О, бу ятирляри яввялляр бюйцк щявясля, анъаг
щейрятлянмядян йадда сахладыьы ади гохулар кими йаддашына йыьырды. Йери эялмишкян,
о, щисс еляди ки, рущлар гясдян ону бищуш едиб алдатмаг вя гоху щиссиййатыны юзцня
ъялб етмяйя чалышырдылар вя буну анлайанда онларын тяркибиндяки айры-айры ъювщярлярин
бюйцк дяйяря малик олдуьуну баша дцшдц. Анъаг бцтювлцкдя эютцрдцкдя, бу ятирляри
ъяфянэ сайырды вя анлайырды ки, бу дягигя ялиндя материал олсайды, даща камил,
онлардан галын бир кюлэя салан ятир щазырлайа билярди.
Бу ятирлярин чохуна яввялляр раст эялмишди, базарда – эцл сатылан сырада, онлардан
бязилярини илк дяфя иди эюрцрдц, эюрян кими дя щямин гохулары бейниндяки ятир
филтриндян кечирмиш вя адсыз шякилдя йаддашында сахламышды: янбяр, сибетин, пачули,
сяндял аьаъы, бергамот, ветиверийа, опопанакс, бцхур, майаоту чичяйи…
О, васвасы дейилди. Йери эялмишкян, эязиб долашдыьы йерлярдя йахшы вя пис ятирляри
дуйуб таныса да, щяля ки, онлары бир-бириндян гяти шякилдя айырмырды. Тамащкар иди,
эюзц доймурду. Овчу кими дцзц-дцнйаны долашмасындан мягсяд о иди ки, она
ращатлыг эятирян бцтцн ятирляри яля кечирсин вя бу ятирляри яля кечирмяйин йеэаня шярти
онда иди ки, бири диэярини тякрарламамыш олсун. Атдан эялян тяр ийи иля гызылэцл
тумуръуьундан хяфифъя йайылан инъя ятир онун нязяриндя ейни шей иди. Заман
кечдикъя бцтцн ятирляри бир-бир, аьына-бозуна бахмадан ъанына чякирди. Анъаг
щямишя йени ятир комбинасийаларыны дцзцб-гошдуьу тяхяййцлцн мятбяхиндя щяля ки,
щеч бир естетик принсип щюкмранлыг етмирди. Бунлар аьласыьмаз фантазийанын нятиъяси
иди, кубиклярля ойнайан ушаг кими йаратдыгларыны щямин ан даьыдырды – бир тяряфдян
йарадыр, о бири тяряфдян сюкцрдц вя бу заман айдын бир принсипи излямирди.

9

1753-ъц илин 01 сентйабр тарихиндя кралын тахт-таъа яйляшмясинин илдюнцмцндя
Парис шящяриндя Крал кюрпцсцндя атяшфяшанлыг вар иди. Бу эцнкц тамаша кралын никащ
баьламасынын шяряфиня, йахуд шащзадянин дцнйайа эялмяси мцнасибятиля кечирилян
яфсаняви атяшфяшанлыг кими бир еля зянэин дейилди, анъаг бу, йадда галан бир щадися иди.
Эяминин дор аьаъларына гызылы эцняш тякярляри бяркидилмишди. Одлу вящшиляр кюрпцдян
чайа улдуз йаьышы йаьдырырдылар. Щяр йердя гулагбатырыъы сясля фишянэляр атылырды,
кюрпцнцн цстцня гыьылъымлар сяпялянир, эюйцн цзцня атылан ракетляр ися гара гуршаглы
аь хятляр чякирдиляр. Кюрпц вя сащиля йыьышмыш чохминли кцтля чайын щяр ики тяряфиндян
дайанагар бу сящняйя бюйцк вяъдля вя «йашасын» дейя тамаша едирдиляр, щалбуки крал
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тахт-таъына ня аз, ня чох отуз сяккиз ил бундан габаг чыхмыш, ютцб кечян вахт ярзиндя
халг мящяббятинин ъошьун чаьлары да архада галмышды.
Гренуй Флора павилйонунун кюлэясиндя саь сащилдя, крал кюрпцсцнцн якс
тяряфиндян дайанмышды. О, шадйаналыгда иштирак етмир, эюзцнцн уъу иля олса да яршя
галхан фишянэляря бахмырды. Бурайа о, няся йени бир ий дуймаьа эялмишди, тезликля
айдын олду ки, гоху анламында атяшфяшанлыг она щеч ня вяд етмир. Бу эюзгамашдыран
рянэарянэлийин ичиндя гыьылъым сачыб парлайан, сяс-кцй чыхаран щяр шей кцкцрд, йаь вя
шоранын гарышыьынын доьурду ийлярдян башга бир шей дейилди.
О, артыг бу дарыхдырыъы тядбири тярк етмяк истяйирди, мягсяди о иди ки, Лувр
галерейасындан узаглашсын, евя тяряф аддымласын, анъаг ясян кцляк онун бурнуна чох
зяиф щисс едилян бир гоху эятирди – йох, бу щяля аздыр: бу щяля гохунун юзцндян яввял
эялян ийдир. Эюрцнцр, щям дя ейля бир шейдир ки, индийя гядяр ешитмяйиб. Йенидян
дивара сыхылды, эюзлярини йумду. Ятир о гядяр инъя вя зяриф иди ки, йаддашына дяйиб
гайыдырды, ону кямяндя салыб тутмаг олмурду, фишянэин тцстцсц, инсанларын
бядяниндян щавайа учан гохулар онун габаьыны кясмишди. Анъаг сонра о, йенидян
бурнунун гыъыгландыьыны щисс етди… Ятир бурнуна дяйиб гайытды. Гренуй дящшятли
язаб эирдабына дцчар олду. Илк дяфя олараг тякъя онун аъэюз характери дейил, щям дя
цряйи язаба дцчар олду. Бейниндя гарышыг дурум ямяля эялди, бу ня ятирдир – башга
ятирляр цчцн мювъуд олан гайданын ачарына бянзяйирди, бунсуз ятирлярин щеч бирини ня
дуймаг, ня дя анламаг оларды, ащ Гренуй, юмрцнц щядяр йашайыб бада вермисян, бу
ятри дя тута билмясян, щеч няйя йарамырсан демяли. О, бу ятри цряйиня щаким кясилян
ещтирасы сюндцрмяк цчцн дейил, даща чох цряйиндяки ращатлыьы бярпа етмяк цчцн
кямяндя салмаг истяйирди.
О гядяр щяйяъанланмышды ки, щалы писляшмишди. Щятта бу ятрин щарадан эялдийини
дя кясдиря билмирди. Бязян кцляйин ясмяси арасындакы интервал дягигялярля чякир вя щяр
дяфя ъанына дящшятли горху щисси щаким кясилирди. Она еля эялирди ки, бу ятри юмцрлцк
итириб, нящайят бейниндя беля бир гярар щасил олду ки, ятир чайын о бири сащилиндян,
щараданса ъянуб-шяргдян ахыб эялир.
Флора павилйонунун диварларыны ютцб кечян Гренуй инсан кцтлясини архада
гойду вя йолуну кюрпцдян салды. Бурада эащ дайаныр, эащ бармаглары уъунда
галхыб бойланырды ки, цн йетмяйян сявиййядяки гохуну ъийяырляриня чяксин, яввялъя
щяйяъанландыьына эюря щеч ня ешитмяди, нящайят гулаьына няся чатды, щятта ятри яввялки
иля мцгайисядя даща кяскин щисс етди, инанды ки, артыг мягсядя доьру эедир, йенидян
ялляриндяки мяшяли йухары галдырмыш авараларын вя пиротехниклярин кцтлясиня баш вурду,
барыт тцстцсцнцн ичиндя истигамяти итирди, йеня щяйяъанланды, бцтцн ъаны иля ирялийя
ъумду… Ябядиййят гядяр чякян бир нечя дягигядян сонра юзцнц о бири сащилдя
эюрдц, Сена бойу кечян кцчя иля аддымлайараг Маи маликанясини архада гойду.
Бурада о, айаг сахлады, диггятини топлайыб ийляри айырд етмяйя башлады. Ахыр ки,
ону тутду. Бир даща ялдян бурахмаз. Ятир лент кими Сена кцчяси бойу узанырды, бу
ятир тякрарсыз олдуьу гядяр дя зяриф вя инъя иди. Гренуй цряйинин неъя дюйцндцйцнц
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щисс етди, баша дцшдц ки, цряйи гачдыьына эюря йох, щямин ятир гаршысында бирдян-биря
ял-голунун баьландыьына эюря беля шиддятля дюйцнцрмцш. О, буна охшайан, бунунла
мцгайисяйя эяля билян няся бир шейи йадына салмаг истяся дя, бцтцн мцгайисяляр карына
эялмяди. Бу ятрин ичиндя тязялик варды; анъаг бу тязялик лиметта вя йа нарынъын тязялийи
дейилди, юзцндян ятир сачан миррайа вя йа гящвяйи йарпаглара, йахуд наняйя, йахуд
тозаьаъынын ширясиндян эялян ятиря вя йа кцкнар йарпагларына, май айында сяпялянян
йаьыша, шахталы кцляйя, булаг суйуна бянзямирди. Ейни заманда о, юзцндян истилик
бурахырды; анъаг бу истилик бергамотун, сярв аьаъынын вя йа мцшкцн, йасямянин,
нярэизин, йахуд гызылэцл колунун ятрафа йайдыьы щярарятя бянзямирди. Бу ятрин ичиндя
щяр шей бир-бириня гарышмышды, бу ятир щям йцнэцл, щям аьыр иди, анъаг бу шейляр
садяъя гарышмамышды, щардаса дил ачыб биръя сюзц тяляффцз етмяк истяйирдиляр, онлар
щям зяиф, щям дя ябяди тясир баьышлайырдылар… Анъаг йох, бу тякъя ипяк дейилди,
сцдцн бал ширинлийи иди, еля бир ширинлик ки, бейнини, цряйини мяст еляйир, – сяни алдадыр,
сюйляйир ки, бцтцн арзуларын артыг чин олуб: сцд вя ипяк! Бу щансыса ял чатмайан,
тясвиря эялмяйян ятиря охшайырды, щеч няйя сыьышмырды, даща доьрусу, онун
мювъудлуьуна инанмаг мцмкцн дейилди. Анъаг щям дя бир кимся ону дана
билмязди. Гренуй айаглары бир-бириня долаша-долаша, цряйи горхудан яся-яся онун
далынъа дцшдц, чцнки думанлы шякилдя щисс едирди ки, яслиндя ятрин далысынъа дцшцб ону
тутмаг истяйян о дейилди, яксиня, щямин ятир ону ясир эютцрмцш, инди ону далысынъа
садяъя дартыб апарыр.
Сена кцчяси бойу йухары аддымлайырды. Кцчядя инс-ъинс йох иди. Кцчя бойу
евляря сакитлик чюкмцшдц. Адамлар чайын ашаьысына эедиб атяшфяшанлыьа гошулмуш,
бурадан баханда ишыглы зярряляр шяклиндя ойнашырдылар. Бурада ону ня ашаьыдакы
кцтлянин хястя гохусу, ня дя барыт тцстцсц наращат етмирди. Кцчядян щямишя олдуьу
кими сичан вя тярявяз гырынтыларынын кясиф ийи эялирди. Анъаг бцтцн бунларын цзяриндян
щямин о зяриф лент салланмышды, о лент ки, Гренуйу дяли-диваня едиб, архасынъа чякиб
бурайа эятирмишди. Бир нечя аддымдан сонра гаранлыг эеъянин бятниндян сцзцлян зяиф
ишыг щцндцр евляри эюрцнмяз етди, Гренуй гаранлыьын ичи иля иряли эетди. Щеч няйи
эюрмяк истямирди. Ян етибарлы шей щямин ятирди ки, ону дартыб апарырды.
Ялли метрдян сонра саьа, Маре кцчясиня дюндц. Бура даща гаранлыг бир дюнэя
иди, яллярини бир балаъа ачсайдын, якс тяряфдяки евляря тохуна билярдин. Бурада щямин
ятрин гохусу бир аз да кяскинляшмишди. Бир балаъа арытланыб тямизлянмиш вя бунун, бу
тямизлийин сайясиндя ъазибядарлыьыны бир аз да артырмышды. Гренуй еля бил ки, ирадясинин
яксиня эедирди. Кечдийи йерлярин бириндя ятир кцряйиндян итяляйиб ону саьа дюндярди,
она еля эялди ки, индиъя щансыса евин диварына дяйяъяк. Анъаг диварын йарысына
чатщачатда алчаг таьла цзляшди. Лунатик Гренуй щяйятя апаран таьы вуруб кечди,
кцнъя дюндц, икинъи щяйятя эирди, нящайят бурадан ишыьа дцшдц: щяйят йалныз бир нечя
аддым бойу ишыглы иди. Тахта талвар чяпяки буъаг алтында дивара йапышдырылмышды.
Талварын алтындакы столун цстцндя шам йанырды. Бурада бир гыз отурмуш вя мирабел
(сары эавалы) тямизляйирди. Яйилиб сол тяряфдя гойулмуш сябятин ичиндян мейвяляри
чыхарыр, саплаьыны гырыр, бычагла чяйирдяйини чыхарыб ведрянин ичиня туллайырды. Он цч-он
дюрд йашы оларды. Гренуй айаг сахлады. О саат баша дцшдц ки, чайын о бири сащилиндя
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узаг мясафядян дуйдуьу, ъийярляриня чякдийи ятир бурдан эялирмиш: ня бу чиркли
щяйятдян, ня дя сары эавалыдан, щямин мянбя гызын юзц иди.

10

О, чашыб галмышды. Бир анлыьа она еля эялирди ки, щяйатында биръя дяфя дя олсун бу
гыз кими эюзял варлыг эюрмямишди. Цстялик ишыьын яксиня дайанараг йалныз гызын
силуетини эюрцрдц. О, ялбяття демяк истяйирди ки, юмрцндя щеч заман беля эюзял шей
ийлямяйиб. Анъаг неъя олмаса да, инсан ятрини таныйырды, бунларын арасында минлярля
киши, гадын вя ушагларын гохусуну сечирди, аьлына эялмямишди ки, инсандан беля инъя
ятир гопа билярмиш. Адятян, инсанлардан мискинлик йаьыр. Ушагларын ятри тамсыз олур,
кишилярдян сидик, кяскин тяр, гадынлардан аъы пий вя чцрцмцш балыг ийи эялир. Бир сюзля,
инсанларын ийи мараглы вя ийрянъ иди… щяйатында илк дяфя олараг Гренуй бурнуна
инанмамышды вя кюмяйя эюзлярини чаьырмышды, инанмаг истяйирди ки, гоху щиссиййаты
ону алдатмыр. Доьрудур, щисслярин бир-бириня гарышмасы узун чякмяди. Гоху
тяяссцратыны тясдиг етмяк цчцн она яслиндя биръя ан лазым олду. Инди ися бу ятрин
инсандан эялдийини билирди, онун голтуьунун алтыны, сачларыны, бцтцн башга
органларынын ятрини дуйурду вя мяст олмушду. Бядянинин тяри дя зяриф иди, дяниз кцляйи
кими, сачларындан гоз йаьынын ийи эялирди, дяриси ярик чичяйиня охшайырды… Вя бцтцн бу
компонентлярин бирляшмяси еля инъя бир ятир, еля бир щармонийа, еля бир мюъцзя
йарадырды ки, Гренуйун яввялляр эюрдцйц бцтцн ийлярин эюзяллийини архада бурахырды,
инди онун илляр бойу ичиндя йыьыб сахладыьы сирляр даьылыб йерля йексан олмушду. Йцз
минлярля ятир бунун габаьында щечя дюнмцшдц. Йалныз бу ятир щяр шейин фювгцндя
дурмушду, йердя галанлар онун кюлэясиня сыьынмалыйдылар. Бу, эюзяллийин юзц иди.
Гренуй анлады: бу ятиря сащиблянмясям, щяйатымын щеч бир мянасы олмайаъаг.
Ян хырда тяфяррцатына, ян кичик, эюзля эюрцнмяйян чаларына гядяр бу ятри фятщ
елямялийди. Бу апофеоз ятрин цзяриня юз адыны йазмалыйды, цряйинин башына щякк
елямялийди, хырдалыгларына гядяр арашдырмалыйды вя бу мюъцзяли формулун дахили
структуруна уйьун олараг дцшцнмяли, йашамалы, дцнйаны дярк етмялийди.
Йаваш-йаваш гыза тяряф ирялиляди, бир аз да йахынлашды. Будур о, талварын
алтындадыр, гызын бир аддымлыьында дайанмышдыр. Гыз ону ешитмирди.
Сачлары кцрян иди, голсуз боз дону алтында аь чийинляри ачыг галмышды. Гренуй
башыны она тяряф яйиб ятрини ийляйирди, гызын пейсяриндян, сачындан, палтарынын
кясийиндян гопан ятир зяриф кцляйя бянзяйирди. Индийя гядяр беля ляззят дуймамышды.
Бирдян гыз сойуг щисс еляди.
О, Гренуйу эюрмямишди. Анъаг ъанында бир изащсыз горху щисс елямишди. Еля бил
ки, чохдан унудулмуш бир щисс башыны галдырмышды. Она еля эялирди ки, кцряйинин
архасында сойуг кцляк ясирди, еля бил кимся нящянэ бир зирзяминин гапыларыны тайбатай
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ачыб кцляйи чюля бурахмышды. Буна эюря мятбях бычаьыны бир тяряфя атды, яллярини
синясиня сыхыб башыны дюндярди.
Гренуйу эюряндя горхудан еля щала дцшдц ки, еля бил кимся ялини атыб мющкямъя
бойнундан йапышыб сыхмышды. Гышгырмады, йериндян тярпянмяди, анъаг жестля дя олса,
юзцнц горумаьа чалышды. Гренуй ися гыза нязяр салмады. Ня онун зяриф чилли сифятини, ня
ал-гырмызы аьзыны, ня бюйцк парлаг мави эюзлярини эюрмцрдц, чцнки башы гызы боьмаьа
гарышмышды, эюзляри гыйылмышды, бу дям йалныз бир шейдян – гызын ъанындакы биръя дамъы
ятри беля итирмякдян горхурду.
Гыз юляндя Гренуй ону торпаьа, эавалы чяйирдякляринин арасында узатды, дартыб
палтарыны яйниндян чыхартды, бу дям ятир бюйцк бир ъяряйана чеврилди вя ону тяпядяндырнаьа бцрцдц. Цзц иля гызын дярисиня тохунду, гызын гарнындан синясиня гядяр,
бойну вя цзцня гядяр сифятини эяздирди, сонра тязядян йавашъа гарын тяряфиня эятирди,
бурдан да балдырына вя аьаппаг гычларына сцртдц. Гызын ятрини башдан-айаьа гядяр,
бармагларына, дырнагларынын уъуна гядяр ъийярляриня чякиб удду, ятрин бурумларыны
бир няфясля чякиб удду.
Гызын ъанында ня вар идися, чякиб гуртардыгдан сонра бир нечя дягигя ярзиндя
юзцня эялмяк цчцн гызын бюйрцндя яйляшди. Гызын ятриндян бир дамъыны да йеря салмаг
истямирди. Сонра айаьа галхыб шамы сюндцрдц.
Еля бу дям эязинти иштиракчылары Сена кцчяси иля «йашасын» гышгыра-гышгыра евляриня
гайыдырдылар. Гренуй бурну иля гаранлыгда дюнэяйя чыхышы тапды, бурадан чайа тяряф
апаран Птиз-Огцстен паралел кцчясиня дцшдц.
Бир нечя дягигядян сонра ъамаат мейиди тапды. Гышгырыб горхду. Мяшялляри
йандырдылар. Шящяр мцщафизяси эялиб йетишди. Гренуй чохдан чайын о бири сащилиндя иди.
Бу эеъя кичик анбар онун цчцн сарай мисалында иди. Индийя гядяр щяйатында бир
беля хошбяхтлик дуймамышды. Дцздцр, кцт мямнунлуг дуйьусу иля чох растлашмышды.
Инди о, хошбяхтликдян титряйирди, алдыьы щязздян йата билмирди. Еля бил ки, дцнйайа
икинъи дяфя эялмишди, йох, лап биринъи дяфя эялмишди, чцнки индийя гядяр о, садяъя бир
щейван кими мювъуд олмушду, юзц щаггында чох думанлы тясяввцря малик олмушду.
Анъаг бу эцн она еля эялирди ки, нящайят яслиндя ня олдуьуну анлайыб баша
дцшмцшдц: башга бир шей йох, мящз дащи; вя онун щяйаты бюйцк бир мянайа малик иди,
она верилян тапшырыг вя мягсяд бюйцк иди: о, ятирляр дцнйасында ингилаб ишини йериня
йетирмяли иди; бцтцн дцнйада бу иши эюрмяк цчцн йалныз о, бцтцн васитяляря малик иди:
йалныз чох инъя гоху щисси иля, феноменал йаддашы вя ян ясасы Маре кцчясиндяки гызын
ъанындан цряйиня чякдийи ятирля чох мюъцзяли бир формул йаратмышды: зярифлик, эцъ,
ябядиййят, инсаны дяли едян эюзяллик. Эяляъяк щяйаты цчцн компас ялдя етмишди вя
бцтцн дащи, нящянэ инсанлар кими бейни дя, цряйи дя еля вурмушду ки, дцнйада баш
верян бцтцн щадисяляри тяфяррцаты иля дуйа билирди, Гренуй артыг талейинин ясл
истигамятини гябул етмиш вя юзц цчцн йягинляшдирмишди. Инди она айдын олмушду ки,
няйя эюря щяйат уьрунда бир беля амансыз чарпышмалар апармыш, щяйатдан онялли
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йапышмышды: о, ятирлярин йарадыъысы, щюкмдары олмалыйды. Адиъя бир ятриййатчы йох,
бцтцн заманларын устады олмалыйды.
Еля щямин эеъя яввялъя айыг щалында, сонра ися йухуда хатиряляринин
харабалыгларынын йерляшдийи нящянэ бир тарланы о баш-бу баша аддымлайыр, щяр шейи бирбир йохлайырды. О, ятирлярин дузулуб гошулдуьу милйонларла гырынтылары, кубик вя
кярпиъляри бир йеря йыьыр вя онларын арасында системли гайда йарадырды: йахшылары
йахшыларын йанында, писляри пислярин, зярифляри зярифлярин, кобудлары кобудларын…
йанында дцзцрдц. Бир щяфятядян сонра бу гайда даща идеал дцзцм алды, ятирлярин
каталогу даща мязмунлу олду, онларын иерархийасы даща да ъиддиляшди, артыг о,
ятирлярдян уъалтмаг истядийи бинайа планлы шякилдя йанаша билярди: евляр, диварлар,
пиллякянляр, гцлляляр, зирзямиляр, отаглар, сирли кцнъ-буъаглар… Бу мямлякят эцндянэцня эенишлянир, щяр эцн бир аз да эюзялляшир вя беляликля, ятирлярин эюзял композисийасы
бир аз да тякмилляширди.
Бу эюзяллийин ясасында гятлин дайанмасы факты яввялъя онун ейниня беля дейилди.
Маре кцчясиндя растлашдыьы гызын сифятини дя, бядянини дя чохдан унутмушду.
Сахладыьы шей гыздан эялян ятрин юзц иди.

11

Бу заман Парисдя бир нечя ятриййатчы вар иди. Онлардан алтысы саь сащилдя, алтысы
сол сащилдя, бири ися ортада, Менйал кюрпцсц йахынлыьында йашайырды, бу кюрпц саь
сащили Сите адасы иля бирляшдирирди. Бу кюрпц щяр ики тяряфдян он дюрд мяртябяли евлярля
еля сых ящатялянмишди ки, бурдан баханда чайы эюрмяк олмазды, беля бир тясяввцр
йаранырды ки, щяр шей еля беля дя олмалыйды. Ясл щягигятдя Менйал кюрпцсц шящярин ян
дябдябяли мящялляляриндян бири сайылырды. Бурада даш-гаш, ян йахшы парикляр,
чамаданлар, чанта вя пул габылары, эюзял алт палтарлары вя ъораблар, шякил цчцн
чярчивяляр, ат сцрмяк цчцн чякмяляр, гызыл дцймялярин сатылдыьы мяшщур пиштахталар вар
иди. Еля бурадаъа ятриййатчы вя ялъяк устасы Ъцзеппе Балдининин дцканы вя еви
йерляширди. Бу дцканын витрининин цстцндя дябдябяли йашыл рянэ чякилмиш талвар вар иди,
бурадан Балдининин эерби асылмышды, эерб гызылдан иди: гызылдан щазырланан эцллярин
йанына гызыл флаконлар гойулмушду, гапынын аьзына гырмызы халча салынмышды, халчанын
да цстцндя гызылы ипля Балдининин эерби чякилмишди. Чюл гапысы ачыланда фарс
мелодийасыны охуйан зынгыров сяслянди вя ики эцмцшц ваь димдикляриндян гызылы рянэли
финъанын ичиня бянювшяйи су чилямяйя башладылар.
Парлаг шцмшаддан щазырланмыш конторканын архасында Балдини дайанмышды,
башында парик вар иди, еля бил щейкял иди, тярпянмяйи аьлына эятирмирди. Щяр сящяр
цстцня чилядийи Франжипанидян эятирилян бадам суйунун ятри щяйяти башына алмышды. Еля
дурмушду ки, юз маникениня охшйырды. Зынгыровун мелодийасы сясляняндя вя ваьлар
димдикляриндян су чилямяйя башладыгда маникен бир балаъа ъана эялди, бцзцшдц,
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балаъалашды, дурдуьу йердян кянара чякилди, еля ъялд щярякят еляди ки, бюйцрбашындакы ятир булудлары ондан архада галды; сонра чох бюйцк нязакятля мцштяридян
хащиш етди ки, отурсун вя эюзял ятир вя косметик васитялярдян щязз алсын.
Бунлар Балдинидя минлярля иди. Чешидляр тямиз есенсийадан, эцл йаьындан,
ъювщярдян, балзамлардан вя башга препаратлардан майе формасында, помада вя
паста шяклиндя щазырланмышды. Бурада истядийин пудра вя сабуна, гуру ятиря,
фиксатурайа, саггалы узатмаг цчцн иксиря, антена дамъысына, мцхтялиф лосйонлара,
ятирли дузлара, туалет васитяляриня вя ян мцхтялиф ятриййата раст эяля билярдин. Анъаг
Балдини классик косметиканы тямсил едян бу мямулатларла кифайятлянмямишди. О, ятир
сачан щяр шейи, йахуд ятир алмаг цчцн нязярдя тутулан щяр шейи пиштахтанын цстцня
дцзмцшдц вя буна эюря дя шам вя пастилкаларла йанашы бурада ъирядян тутмуш дарчын,
сироп, ликйорлар, мейвя сулары, Кипр шярабы, мцхтялиф бал нювляри, кофе, чай,
гурудулмуш мейвяляря, карамел, шоколад, шабалыд, щятта консервляшдирилмиш,
йергулаьы, хийар, соьана раст эялярдин. Бундан башга, мющцр цчцн ятирли сурьуъ,
йазмаг цчцн каьыз, мящяббят мяктублары цчцн мцряккяб, Испан дярисиндян бцвар,
аь сандалдан щазырланмыш перо футлйары, сидр аьаъындан щазырланмыш сандыглар, эцл
лячякляринин йыьылдыьы финъанлар, флаконлар, ялъякляр, бурун дясмалы, ийня санъмаг цчцн
балынъ йан-йана дцзцлмцшдц.
Эюрцнцр, щямин дябдябяли пиштахтанын цстцндя бцтцн бу маллар цчцн йер
тапылмамышды, бир тяряфдян дя зирзями йох иди, тякъя анбар йох, щям дя икинъи вя
цчцнъц мяртябяляр, о ъцмлядян цзц чайа бахан бцтцн отаглар еля анбар ролу
ойнайырды. Бцтцн бунларын нятиъясиндя Балдининин евиндя гохуларын чох гарышыг,
тясвиря эялмяйян хаосу щюкмранлыг едирди. Айры-айры малларын кейфиййяти ня гядяр
эюзял олса да – Балдини бу маллары аланда анъаг онларын кейфиййятиня фикир верирди, –
онларын ятрафа йайдыьы ятир бир о гядяр дюзцлмяз иди, бу мин мусигичидян щяр биринин
фортисимону йалныз юз мелодийасы иля сясляндирдийи оркестрин мусигисиня бянзяйирди.
Балдини вя онун хидмятчиси гоъалыб ялдян дцшмцш дирижорлар кими бу хаоса чохдан
юйряшмишдиляр, бу адамлар, ъаванындан аьыр ешидяниня гядяр, щятта дюрдцнъц
мяртябядя йашайан вя анбар сащяляринин эет-эедя артмасына даща етираз еляйя
билмяйян ев йийясинин арвады бу ятир ъящянняминя юйряшмишдиляр. Балдининин дцканына
илк дяфя дахил олан мцштяри башга мясялядир. Бурада щюкмранлыг едян ятир гарышыьы
она еля тясир етди ки, еля бил сифятиндян аьыр йумруг илишдирилмишди, бязян мцштяринин
характериндян асылы олараг бу ятир онда щейранлыг вя йа чашгынлыг йарадырды, амма
бцтцн щалларда она еля аьыр тясир эюстярирди ки, бурайа ня цчцн эялдийини дя йаддан
чыхарырды. Бурайа ня цчцнся эюндярилян ушаглар щяр шейи йаддан чыхарырдылар. Щеч няйи
сайа алмайан ъянаблар карыхырдылар, бурайа эялян бязи ханымлар щалдан-тябдян дцшцр,
эюзляриня гаранлыг эялир, онлары йалныз щяр дейяндя тапыла билмяйян надир буруноту вя
йа надир йаьлардан щазырланмыш васитялярля юзцня эятирмяк мцмкцн олурду.
Беля бир шяраитдя, цмумян эютцрдцкдя тяяъъцблц дейил ки, Ъцзеппе Балдининин
дцканынын гапысындакы фарс мелодийасыны сясляндирирди, эцмцшц ваьларын димдийиндян
ися бянювшяйи сулар сяпялянирди.
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Ичиндя Пелисйенин ятирляри олан флакон гаршысындайды. Эцняш ишыьында бярг вуран
гызылы-чящрайы майе шяффваф иди, тяркибиндя бир дамъы да буланыглыг сезилмирди. Шяффаф
чай кими чох тямиз эюрцнцрдц вя неъя олмаса да, - тяркибиндяки дюрддя беш щисся
спиртдян башга бешдя бири бцтцн шящяри айаьа галдырыб щяйяъанландырмаг гцдрятиня
малик олан сирли вя эизлин гатышыгдан ибарят иди. Бу гатышыг ющ нювбясиндя эюрцнцр щям
дя бир-бири иля гярибя вя сирли нисбятдя гарышан (беля нисбят вариантлары сонсуз сайда чох
иди) цч , йа да отуз мцхтялиф маддядян щазырланмышды. Башга сюзля дейилярся, бу,
ятирлярин ъаныйды – ялбяття, яэяр буз кими сойуг тясир баьышлайан сащибин-ъянаб
Пелисйенин ятирляриндян сюз ачылыбса, шцбщясиз ки, бурада ъювщярдян данышмаг вя онун
тяркиби щаггында мялумаь вермяк йериня дцшяр.
Балдини чох ъидди ъящдля бурнуну силирди, пянъярядяки жалузини бир аз ашаьы чякди,
чцнки эцняш шцасы щяр щансы ятирли маддянин бирбаша цстцня дцшярся она зийан йетиря
биляр вя дейиляня эюря бу щям дя аз вя йа чох дяряъядя зяриф ятир консентрасийаларыны
перикдиря биляр. Йазы столунун эюзцнц чякиб орадан тямиз аь кружевалы бурун
дясмалыны эютцрдц вя ону дцзялтди. Дурдуьу йердяъя башыны архайа яйди, бир
бармаьыйла бурун пярялярини сыхды – Аллащ елямясин, бирдян еля олар ки, ятри бирбаша
бутулкадан бурнуна чякяр. Ятри сярбяст, щавада учдуьу вязиййятдя ийлямяк лазымдыр
– консентрасийа шяклиндя буна йол вермяк олмаз. Бир нечя дамъы бурун дясмалына
дамыздырды, дясмалы щавада йеллятди ки, спирт йох олсун, сонра бурнуна йахынлашдырды.
Цч чох гыса вя кяскин тяканларла ийи юзцня чякди, еля бил ки, ятир йох тоз иди, дярщал
няфясини бурахды, яли иля йелляди, щава кцтлясини юзцня йахынлашдырды, бир даща ийляди вя
ахырда дяриндян няфяс алды, щаваны дайана-дайана чюля бурахды, еля бил ки, няфясини
бурахмагла узун вя щамар пиллякяндян сцрцшя-сцрцшя дцшцрдц. Дясмалы столун
цстцня атды вя креслойа чюкдц.
Ятирляр дящшятли дяряъядя эюзял иди. Бу йазыг Пелисйе тяяссцф ки, юзц дя юз ишиндян
баш ачмырды. Аман Аллащ, милйон дяфя дя юйрянсян щеч ня билмирсян. Балдинин
истяйирди ки, бу, онун «Амур вя Психейа» адлы ятри кими олсун. Бу ятирлярдя
йцнэцлмяъазлыг йох иди. Щавайа учмасы иля щармонийа вя эюзяллик йарадан классик
ятирди. Тязя тяр олса да, гыъыгландырыб зящля тюкмцрдц. Аллы-эцллц рянэарянэ олса да,
цряк буландырмырды. Диби дярин, инсаны юзцня чякян, дябдябяли, тцнд-чящрайы иди, – бу
щалыйла дябдябядян-филандан хябяр вермирди.
Балдини чох ращат шякилдя галхды, дясмалы бир даща бурнуна тяряф чякди.
– Яладыр, мюъцзядир… – юз-юзцня мызылданды, ляззятля ятри бурнуна чякди. – Бу
ятир шадйаналыгдан хябяр верир, эюзял мелодийа кими мюъцзяляр йарадыр, ящвалрущиййяни галдырыр… Ня сяфещ ишдир! – Дясмалы гязябля столун цстцня чырпды, цзцнц
чевирди, байагдан дцшдцйц вязиййятдян, ушаг кими щейрятлянмясиндян утанырмыш кими
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кабинетин кцнъцня гысылды. Йерсиз тярифляр, ганадлы сюзляр ешитмяк эцлмялидир.
«Мелодийа. Шадйаналыг. Мюъцзя. Овгаты галдырыр» – Бящ, бящ! Ушаглар да беля
щяйяъанланыр. Бир анын тяяссцраты. Эцнращларын эцнащы. Бу башга бир шей йох,
темперамент мясялясидир. Бцтцн вариантлара эюря италйан характериндяки шылтаглыгдан
башга бир шей дейилдир. Щеч заман илк тяяссцрата кюкляниб мцщакимя йцрцтмя.
Балдини, ешшяк эялибсян, ешшяк дя эедяъяксян, бу гызыл гайданы нийя унудурсан?
Ийляйирсян ийля, мцщакимяни сонрайа сахла. «Амур вя Психейа» гейри ади ятирдир. Щеч
кясин ялиндян эялмяйян бир ишдир. Дащийаня шякилдя гурашдырылмыш халтурадыр. Ялдя
гайырма демяйя дилим эялмир. Пелисйе кими бир адамдан эейдирмя шейлярдян башга
ня эюзлямяк олар. Эюрцнцр, Пелисйе кими типлярин бяхтиня гейри-ади ятирляр йаратмаг
йазылмайыб. Фырылдагчы йалныз эюзя кцл цфцря биляр, идеал дяряъядя эюзял ятри гяфясдя
сахлайыб гурашдырдыьы йаланлардан милляти чашдыра биляр, бу, гузу дярисиня эирмиш
ъанавардан башга бир шей дейил, бах буна дейярляр шейтан ямяли, – истедадлы шейтан.
Бу ися билдийиниз кими, ъащиллийиндян хябярсиз олан бир адамын кцтлцйцндян даща
бетярдир.
Сян ися Балдини имкан вермя ки, алдатсынлар сяни. Бу йаланчы тяяссцрат йалныз илк
дягигялярдя сяни чашдыра биляр. Анъаг мялумдур ки, бир саатдан сонра фикрини
дяйишяъяксян, учан ъювщяр бухарландыгдан сонра йердя ня галаъаг? Эюзля, тялясмя
Балдини!
Икинъи гайда белядир: ятирляр заманда йашайыр; онларын юзцнямяхсус эянълийи,
камиллийи вя гоъалыьы олур вя яэяр онлар бу йаш щядляринин щяр цчцндя ейни ятир, ейни
гоху верирся, демяк идеал вязиййятдян сюз ачмаг олар. Нечя дяфя олуб ки,
щазырладыьымыз гатышыг илкин йохланышда аьыл чашдыран дяряъядя зяриф олса да, чох аз
мцддят кечяндян сонра ондан чцрцк мейвянин ийи эялиб, мясяля бурасындадыр ки,
гатышыьын нисбятини дцзэцн щесабламамышыг, ону ябяс йеря артырмышыг. Йери эялмишкян,
бу нисбяти эюзлямямяк бюйцк хятадыр. Биръя дамъынын артыг олмасы фялакятляря сябяб
ола биляр. Ябяди йол верилян сящв. Ким билир – бялкя Пелисйе щямин маддядян артыг
гатыб. Бялкя ахшама гядяр бу мюъцзяли «Амур вя Психейа»дан пишик сидийиндян
башга бир шей галмайаъаг. Йашайарыг эюрярик.
Инди ися ийляйяк. Еля бил ки, чох ити балта иля кютцйя зярбя ендирирсян, талашалар о
йан-бу йана сяпялянир, бизим бурнумуз бу ятрин ятрафа йайылан щиссялярини тутуб бир
йеря ъямлйя билмир. Мялум олаъаг ки, бу сещрли ятри чох ади, щамыйа мялум олан бир
цсулла алыблар. Балдини, биз бцтцн няслимиз етибариля ятриййатчыйыг, Пелисйенин
фяндляриндян башымыз чыхаъаг. Онун цфунятли бядяниндяки дярини, цзцня тахдыьы
масканы эцнлярин бир эцнц ъыраъаьыг, бу новатора, бу бамбылыйа сцбут едяъяйик ки,
кющня пешя ня дейян шеймиш. Онун модда олан ятирлярини йеря чарпыб даьыдар, юз
ялляримизля тяркибиндякиляри тязядян еля йыьарыг ки, бу бамбылы дедийимиз юзц дя буну
юз щазырладыьындан гяти сечя билмяз. Йох! Аздяр, чох аздыр! Биз буну бир аз да
эюзялляшдирярик. Онун йол вердийи сящви тапар, ону дцзялдяр вя нящайят она ямялли
дярс веря билярик. Пелисйе, сян алверчидян башга бир шей дейилсян! Йериня батырасан.
Ятриййат ишиндя бамбылыдан башга бир шей дейилсян. Билдин?!
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Инди ися, Балдини, голларыны чипмялйиб ишя эириш. Бурнуну тямищля, щеч бир
щиссиййата вармадан ийля. Бу ятри сянятин бцтцн ганунларына уйьун шякуилдя
щиссяляриня парчаламг эярякдир. Бу эцн ахшама гядяр щямин формулу няйин бащасына
олурса-олсун ялдя етмялисян.
Йенидян юзцнц йазы столуна тяряф атды, каьыз, мцряккяб вя тязя бурун дясмалы
чыхартды, бунларын щамысыны ялинин алтына гойду, аналитик ишя башлады. Ишин мащиййяти
бундан ибарят иди ки, ятирдян бир нечя дамъы дясмалын цстцня дамыздырыр, ещтийатла
бурнуна йахынлашдырыр, ятир булудунун ичиндян она лазым олан тяркиб щиссясини
тутмаьа чалышырды, бу заман ян ящямиййятли мясялялярдян бири цмуми тяяссцратдан
ваз кечмяк, она далмамагдан ибарят олмалыйды, буну баъарсайды, дясмалы
бурнундан айырар, щавадаъа сахлайар, бцтцн диггятини топлайыб тута билдийи тяркиб
щиссясини тясвир едярди, сонра дясмалы бир даща бурнуна йахынлашдырар, ятрин нювбяти
фрагментини тутмаьа чалышаъагды.

13

Ики саат дайанмадан ишляди. Щярякятляри эетдикъя ясяби шякил алырды, ялиндя
тутдуьу перо каьызын йзяриндя сцрятля шцтцйцрдц, флакондан дясмалына дамыздырдыьы
ятрин дозасы эетдикъя артырды.
Инди о, артыг демяк олар ки, ийляри танымырды, чохдан бейни ефир маддяляри иля
зящярлянмишди, бир дяфя няфяси иля бярабяр чякмиш вя буна эюря дя артыг онлары
фяргляндиря билмирди, – анъаг илк тестляриндя она еля эялирди ки, щяр шейи сящвсиз
тящлилдян кечирир. О билирди ки, дяриндян ийлямяйин файдасы йохдур. Бу йени дябли
ятирлярин тяркибини билмяк она щеч заман нясиб олмайаъагдыр, бу эцн дя йягин ки, щеч
ня билмир, сабащ да беля олаъаг, щятта Аллащын кюмяйи иля яввялки гоху щисси юзцня
гайытса беля. Бу ишдян щямишя зящляси эетмишди – ятри щиссяляря айырмаг. Аз вя йа чох
дяряъядя мцкяммял шякилдя бирляшян тамы фрагментляря неъя айырасан? Марагсыз
ишдир. Онун малы дейил.
Анъаг яли механики олараг илляр бойу газандыьы вярдишин эцъцня чох зяриф
щярякятлярля кружевалы дясмалы ислатмаьа, ъялд чырпмаьа вя сифятиня йахынлашдырмаьа
башлады вя щяр дяфя сянятин бцтцн гайдаларыны эюзляйяряк няфясини дайандырыб ятрафа
йайылан ятирли щаваны ъийярляриня чякирди. Беляликля, бу бяладан ону бурну гуртарды:
щяр дяфя бу щярякяти едяндя еля бил чалхаланан шяраб шцшясинин аьзындакы тыхаъ давам
эятирмяйиб учурду. Сонра бир даща щеч ня ешитмяди. Еля бил ки, дящшятли сятялъямя
тутулмушду, эюзляринин кянарларындан су ахырды. Аллаща шцкцр! Инди ялини цряйинин
цстцня гойуб иши дайандырмаг олар. Инди о, вязифясини йериня йетирмиш, ялиндян эяляни
бу пешянин гайда-ганунларына риайят етмякля эюрмцшдц вя яввялляр олдуьу кими инди
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дя мяьлубиййятя дцчар олмушду. Ултра поссе немо облиэатур.1 Сабащ сящяр тездян
Пелисйенин йанына адам эюндяряъяк ки, «Амур вя Психейа» флаконуну эятирсин. Даща
сонра кющня дябли чамадыныны эютцрцб Щерсоговинанын йанына йолланаъаг. Сонунъу
Щерсоговина юляндя тамам ишсиз-эцъсцз галаъаг вя бу заман сюзцн ясл мянасында
гоъа кяндлийя чевриляъяк, адам ахтараъаг ки, евини сатсын – ону йа Пелисйейя, йа да
тязя пейда олан таъирлярин бириня сырыйаъаг, бялкя онда бир нечя мин ливр газана билди.
Бу заман бир нечя чамаданы голтуьуна вуруб, о вахта гядяр йашаса, арвадыны да
юзц иля эютцрцб Италийайа эедяъяк. Бу сяфяри баша вура бился, бура баханда щяйатын
даща уъуз олдуьу Мессинойда бир кянд еви алаъаг. Бах, бурада ня вахтса Парисин ян
бюйцк ятриййатчыларындан бири олан Ъцзеппе Балдини касыбчылыг ичиндя йашайаъаг вя
юляъяк.
Флаконун аьзыны баьлады, перону кянара гойду вя сонунъу дяфя алныны йаш
дясмалла силди. Бухарланан спиртин тясириндян сойуглугдан башга бир шей щисс етмяди.
Сонра эцняш гцруба енди.
Балдини айаьа галхды. Жалцзляри галдырды, силуети дизя гядяр ишыьа бялянди, тязяъя
сюнмцш оъаг кими бярг вурду, щавада сон гыьылъымлар ойнады. О, Луврун архасында
гцрубун тцнд-гырмызы шяфягляриня тамаша етди. Чай гызылы рянэя чалырды, эямиляр йоха
чыхмышды. Бир аздан кцляк галхды.
Балдининин эюзляри ням вя гцссяли иди. Бир мцддят сакитъя дайанды вя бу эюзял
мянзяряйя тамаша етди. Сонра бирдян пянъяряляри тайбатай ачды вя сярт щярякятля
Пелисйе ятринин флаконуну чюля туллады. Флаконун суйа неъя дцшдцйцнц эюзляри изляди.
Отаьын ичиндя тямиз щава ойнайырды. Балдини ийбилмя щиссиййатынын йериня
эялмяйини эюзляйирди. Бир аздан сонра пянъяряни баьлады. Демяк олар ки, бир
дягигянин ичиндя эеъя дцшдц. Шящярин вя чайын гызыл даш-гаш ичиндя бярг вуран
мянзяряси боз кцл рянэини алды. Отаьа гцсся чюкдц. Балдини щямин вязиййятдяъя цзц,
пянъяряйя сары дурмушду.
– Сабащ Пелисйенин цстцня адам эюндярмяйяъяйям, деди. Ялляри иля тярсиня
отурдуьу столун башыны гуъаглады. – Эюндярмяйяъяйям. Салонлары айагдан
салмайаъаьам. Сабащ нотариуса эедиб еви сатаъаьам.
Сифятиндя сярт ъизэиляр пейда олду. Бир-биря юзцнц чох хошбяхт щисс еляди. Йеня
яввялки эянъ Балдинийя чеврилмишди, талейи иля эцляшян Балдинийя. Инди ися ялиндя щеч ня
галмамышды. Сяфещ заман онун цчцн башга сечим гоймамышды. Йахшы вя пис дювраны
Аллащ эюндярир вя йалныз О, пис заманада дилимизя шикайят эятирмядян юзцмцзц киши
кими апармаьы тяляб едир. Инди дя бунун вядяси иди. Шящярин ган-гырмызы, ильымвари
чющряси хябярдарлыьа охшайырды: ня гядяр эеъ дейил, Балдини щярякят еля. Ня гядяр ки,
евин мющкямдир, ня гядяр ки, йцк йерлярин долудур, дяйярин гиймятли олаъаг. Гярар
гябул елямяк щяля ки, сяндян асылыдыр. Доьрудур, Мессинедя кечиряъяйин гоъалыг
щяйатынын ясас мягсяди дейил, анъаг бу, Аллаща да хош эедян, еля сянин юзцня дя шяряф
1

Щеч кими баъардыьындан артыг йцклямяк олмаз.
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эятирян бир сонлуг оларды. Гой бцтцн бу Пелисйеляр шадйаналыг етсинляр. Ъцзеппе
Балдини дюйцш мейданыны тярк едир. Анъаг о, буну юз ирадяси иля, башыны ашаьы
дикмядян едир.

14

Беляликля, донуз пийиндян щазырланмыш сабуну биширмяк, марал дярисиндян ялъяк
тикмяк, буьда унунун тозуну вя бадам кяпяйини, бир дя дюйцлмцш бянювшя кюкцнц
гарышдырараг мящлул алмаг пешясини юйряняряк верилян тялиматлара там шякилдя ямял
едирди. О, одун кюмцрц, селитра вя сяндял аьаъынын йонгарындан щазырланмыш ятирли
шамлары язди. Миррадан, гятран вя кящряба тозундан щазырланмыш щябляри язди. Алынан
гатышыьа мцхтялиф ядвалары гатды, бунлардан кцряъикляр щазырлады. Суваг чякянля
гызылэцл, лаванда вя диэяр биткилярин кюкцнц дюйдц. Аь-мави рянэдя грим биширди.
Дырнаглар цчцн тоз, диш цчцн хош ятир верян мящлуллар щазырлады. Париклярин тцкцнцн
бурулмасы цчцн майе, дюйяняклярин йумшалдылыб мцалиъя олунмасы цчцн мялщям, эюз
дамъылары, мцхтялиф мазлар, гадынлар цчцн эиэийеник сиркя щазырлады… Гренуй бцтцн
лосйон вя тозларын, туалет вя косметик маддялярин, бундан башга чай гатышыгларынын,
ликюр, маринад вя башга шейлярин щазырланма сиррини юйрянди, бир сюзля кечмишдян цзц
бу йана мювъуд олан бцтцн биликляри яхз етди.
Балдини она тиктур, ъювщяр вя есенсийаны неъя щазырламаг барядя дярс дейяндя
верилян мялуматы щавадаъа гапды. Йорулмаг ня олдуьуну билмирди, аъы бадамын
чяйирдяйини сыхыб язир, бянювшя кюкцнц бир эюз гырпымында язиб йумшалдыр, алынан
мящлулу тямиз спиртдя щялл едирди. Лимон габыгларындан сыхылмыш тямиз йаьы айырмаг
цчцн айырыъы мящлул щазырламаьы юйрянди. Кюлэядя вя истидя от вя эцлляри гурутмаьы
юйрянди.
Дцздцр, Балдининин емалатханасы чичяк вя от йаьларынын бюйцк мигдарда
истещсалына имкан йаратмырды. Еля Парисин юзцндя дя тязя тяр биткиляри лазым олан
мигдарда тапа билмяздин. Анъаг бязян, розмарин, адачайы, йахуд диэяр биткиляри
базарда чох уъуз гиймятя алмаг олурду, бязян еля олурду ки, ахтардыьын биткидян
мясялян, гоз вя йа башга биткилярдян базарда сатырдылар, Балдини ися бцтцн бунлара
вахтында реаксийа вермир, бир кимйаэяр кими юз ещтирасына гулаг асырды. Балдини бир дя
эюрдцн, бюйцк мис дистилля кубуну чыхарыб ишя башлайыб. О, буну «Маврын башы»
адландырыр вя гырх ил бундан габаг Лигурийа гайаларынын ъянубунда вя Луберон
даьлары тяряфдя йерляшян ачыг сащядя бу кубун кюмяйи иля лаванданы дистилля
етмясиндян гцрур дуйурду. Гренуй дистилля олунаъаг малы язяркян Балдини щяйяъанла,
– малын бир эюз гырпымында язилиб ишлянмяси бизим ишимизин ялифбасыдыр, – даш собаны
йандырыр, онун цстцня ичи долу су олан мис газаны гойурду. Газанын ичиня хырда-хырда
кясилмиш биткини атыр, гол шяклиндя олан боруйа «Маврын башы»ны кечирир, бурайа ахыб
эялян вя чыхан суйу щярякятя эятирмяк цчцн ики балаъа шланг бяркидирди. Изащ едирди
ки, бу, конденсатын сойудулмасы цчцн ян камил конструксийадыр вя бир механизм
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
688

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

кими бу ишя эиришяндян узун мцддят сонра гурулмушду. Чцнки мцяййян мцддят
ярзиндя чюлдя ишляйяркян мящлулу садяъя кцляйин кюмяйи иля сойудурмуш. Сонра од
галады.
Кубун ичиндяки йаваш-йаваш гайнайырды. Вя бир аз кечяндян сонра яввялъя
атылыб-дцшян дамъылар, сонра ися сапа бянзяр шырнаг шяклиндя дистилля нятиъясиндя алынан
майе «Маврын башы»нын цчцнъц борусундан флоренсийа борусуна ахмаьа башлады. Бу
майе яввялъя гаты буланыг суп кими эюз охшамырды. Анъаг бир аз кечяндян сонра,
хцсусян су габы йениси иля явяз олундугдан вя сакитъя бир кянара гойулдугдан сонра
бу хылта бянзяр майе ики мцхтялиф щиссяйя айрылды: алтда рянэли су галды, йухары ися
йоьун йаь гаты чыхды. Инди, бу дямдя сон дяряъя ещтийатлы олуб флоренсийа габынын алт
боьазындан зяриф эюзял ятирли суйу сцзмяк вя юзц иля биткинин ъанындакы ятри ифадя едян
тямиз ъювщяри алмаг лазым иди.
Гренуй бахыб-бахыб мяст олмушду. Щяйатында ня вахтса няся ону щяйяъанландырмышдыса да, – ялбяття, защиря чыхмайан, эизлин, сойуг аловла йанан бир щяйяъан ону
карыхдырмышдыса да, – ялбяття, одун, суйун, бухарын вя бу биълярин биъи апаратын
кюмяйи иля алынан майе щяр шейдян цстцн иди. Бир тяряфдян баханда, эюзял ятирли ъювщяр
– ефир йаьы бцтцн бу эюрдцкляринин ичиндя ону ян чох ъялб едян вя марагландыран бир
шейди. Йердя галан бцтцн шейляр: чичякляр, йарпаглар, габыг, мейвя, рянэляр вя башга
артыг шейляр ону зярря гядяр дя марагландырмырды. Бцтцн бунлардан чох асанлыгла ваз
кечмяк оларды.
Заман кечдикъя, дистиллат шяффафлашдыгъа онлар чяни одун цстцндян эютцрцр,
аьзыны ачыр вя дибиндяки лещмяни бошалдырдылар. Бу, буланыг, рянэсиз олмагла ятъя
гушларын сцмцкляриня, гайнадылмыш тярявязя бянзяйирди. Мящлулун дибиня чюкян хылты
дашыйыб чайа ахыдырдылар. Сонра йени тязя битки тапыр, габын цстцня су тюкцр вя йенидян
дистилля кубуну одун цстцня гойурдулар. Бир даща су гайнайыр, биткилярин санки
щяйатынын сыхылмасы нятиъясиндя алынан ширя кубун алтына гойулмуш габын ичиня ахырды.
Бу щадися бязян эеъя вя эцндцз давам едирди. Балдини эюзцнц Гренуй ися дамъыларын
атылыб-дцшмясиня вя майе шырнаьына бахырды – бир дя ки, габлар дяйишдириляня гядяр щеч
бир ишин гулпундан йапышмайаъагды.
Онлар одун кянарында табуреткалар цстцндя отурар, щяр икиси ян мцхтялиф
сябябляр цзцндян олса да, одун титряйян аловундан чох шейин, щям дя ян ясасы юз
талеляринин асылы олдуьуну анлайардылар. Балдини эюзцнц алов дилимляриндян чякмир,
одунун чартылты иля йанмасы, дистилля кубунун ичиндян хырылтылы сяслярин эялмяси онун
цряйиня бир ращатлыг эятирярди. Бу дямлярдя пиштахтанын алтындан шяраб шцшясини
чыхарарды, еля бил ки, ара вермядян йанан од цряйиндя йаньы ямяля эятирмишди – чахыры
яввялки гайдасы иля, гуртум-гуртум ичярди. Бу заман, щалы бир аз дурулан кими
ящвалатлар, сону билинмяйян ящвалатлар данышарды, яввялляр нялярин баш вердийини диля
эятирярди. Испан вярясялийи цстцндя эедян мцщарибядян сюз ачарды, бу заман
партизанлардан, Естерелдя танынмыш Гугенотун гызындан, бу гызын онун щазырладыьы
лаванда ятриндян неъя мяст олмасындан данышарды; мешядя баш верян, аз гала бцтцн
Провансы башына алан йаньындан данышырды; бир аз кечдикдян сонра ара вериб бир аз
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дистилля просесиндян данышса да, йеня дя кечян ай йанварда щямин чюлдя, ай ишыьынын
алтында нялярин баш вермясиндян, ичдийи шяраблардан, о заман щазырладыьы, ийи иля
щамыны мяст едян лаванда йаьындан сюз ачды; тящсил илляриндян, эянълийинин кечдийи
Грасе шящяриндян, бу шящярдя ятриййатчыларын ашыб-дашмасындан, онунла гоншу
шящярдя чякмячи вя пинячилярин чох олмасындан, бунларын арасында бязиляринин ханбяй кими йашамасындан, бу пешяйя кюнцл баьлайыб эцнлярин бир эцнц юзцнц
татмасындан, мейвяли баьлары вя терраслары олан дябдябяли евлярдян, даща нялярдян,
даща нялярдян данышмаьа башлады…
Шяраб бакалыны арабир галдырыб-ендирмякля гоъа Балдини щям дя бу шяраблардан,
отдан, йадына дцшян ян мцхтялиф ящвалатлардан сюз ачды, йа шярабдан, йа да отун
тясириндян иди, ня идися йанаглары гыпгырмызы гызарды. Анъаг бир аз о тяряфдя,
кюлэяликдя дурмуш Гренуй демяк олар ки, ону ешитмирнди. Ону щеч бир гядим-гаим
ящвалат марагландырмырды, ону йалныз бу дям эюзляринин гаршысында баш верян
щадисяляр юзцня чякирди. Тцкцнц дя тярпятмядян дистилля кубунун тыхаъына бахырды вя
бурадан назик шырымын галхыб-енмяси, бирдян-биря баш эютцрцб гачмасы ону
щейрятляндирирди. Бцтцн бунлара бахараг юзцнц щяр шейин ашыб-дашдыьы, пыггылты иля
гайнадыьы вя дуру суйун ахмаьа цз гойдуьу дистиллат кубуна бянзядирди, еля бил ки,
онун да ичиня чох инъя, зяриф, щеч йердя тапылмайан биткиляри доьрайыб-тюкмцш, бцтцн
бунлары юз ичиндя язяряк мящлула чевирмиш вя бцтцн бу щейрятамиз гатышыгдан
бурнуна дяйян ийин йер цзцндя тимсалыны тапмаг гейри-мцмкцн иди, бу йалныз ясрляр
бойу онун ичярисиня щопмуш бир гохуйду ки, бцтцн дцнйаны башына эютцрмцшдц.
Онун юзцнцн йаратдыьы эюз йашы кими думдуру майенин ахыб бцтцн дцнйаны
бцрцдцйц беля бюйцк бир куба чеврилмяк – бу арзу Гренуйун цряйини йахыб
йандырырды.
Шярабын тясириндян йанаглары алланмыш, башы мястликля о йан-бу йана ахыб эедян
Балдини мястедиъи думанын ичиндян кющня-кцрцш щадисялярин ипини йыьыб-йыьышдыра
билмирди, тезликля Гренуй мясялянин бу йердя олдуьуну эюрцб юзц юзцня шярт гойду
ки, мянасыз фантазийалара бир даща гапылмасын. Бунун цчцн щяр шейдян габаг бюйцк
дистилля кубу олмаг образыны башындан чыхарыб атды, бунун явязиндя ися ян йахын
мягсядляри эерчякляшдирмяк наминя юзцнцн йахын заманларда ялдя етдийи билийиндян
неъя истифадя етмяк барядя дцшцнъяляря далды.

15

Бир аз кечди вя о, дистилля ишиндя мцтяхяссися чеврилди. Ямин олду ки, Балдининин
бейниня йетирдийи тялимат вя принсиплярдян чох бурну бу мягсядиня чатмагда она
бюйцк кюмяк эюстярмишди, – йяни одун истиси алынан дистиллатын кейфиййятиня щялледиъи
тясир эюстярир. Щяр бир битки, чичяк, тахта, одун нювц вя щяр бир мейвя хцсуси
проседура тяляб едир. Бязян лазым олур ки, чох эцълц бухар йарадасан, бязян дя иш еля
эятирир ки, бцтцн диггяти майенин гайнамасына йюнялтмялисян, бязи чичяклярся
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ъанларындакы ятри йалныз юля-юля, созала-созала йанан одун аловунун тясири алтында
тярлямяйинъя вермирляр.
Щазырлама просесинин юзц дя аз ящямиййят дашымыр. Наня вя лаванданы гуъаггуъаг дяриб конкрет проседурадан кечирмяк тяляб едилир. Андрейев отуну чох бюйцк
диггятля сечмяк, язмяк, дюймяк, ун кими олана гядяр дюймяк тяляб едилир. Анъаг еля
биткиляр дя вар иди ки, дистилля просесиня йатмыр вя бу да Гренуйда аьыр бир кядяр
ойадырды.
Гренуйун ъищазларла неъя инамла давранмасыны эюрдцкъя Балдини дистилля
газаныны там шякилдя онун ихтийарына верди, Гренуйса бу азадлыгдан цряк долусу
барынды. О, бцтцн эцн ярзиндя ятир щазырлайыр, ятирли вя зяриф гохулу мящсуллар
щазырламаьа эиришир, эеъялярся сон дяряъя сирли сянят олан дистилля иля мяшьул олурду.
Онун планы тамам йени ятирли маддяляр щазырламаг вя бунларын кюмяйи иля бейниндя
илляр бойу дашыдыьы надир ятирлярин щеч олмазса бир нечясини йаратмагдан ибарят иди.
Яввялъя мцяййян уьурлара наил олду. О, эиъиткян вя тохумъадан йаь щазырлайа билди.
Дцздцр, дистиллатлар ятирляриня эюря щазырландыглары маддяляри хатырлатмасалар да,
эяляъяк иш бахымындан кифайят гядяр мараглы иди. Йери эялмишкян бу цсулун щеч дя
йарамадыьы маддяляр дя ялиня кечирди. Мясялян, бир дяфя Гренуй шцшянин, сойуг эилли
щамар шцшянин ийини алмаьа ъящд эюстярди, еля бир ий ки, инсан щиссиййаты иля буну
гаврамаг гейри-мцмкцндцр. Бунун цчцн Гренуй пянъяря шцшясини сындырды, ону
бюйцк парчалара, сонра ися хырда-хырда щиссяъикляря айырды, даща сонра тоза дюндярди
– щеч няйя наил ола билмяди. Бцрцнъц, фарфору, дярини вя буьданы дистилля едя билди.
Ялини торпаьа атды. Ган, аьаъ вя тязя балыг. Бу иши юз сачларына да тятбиг едя билди.
Щятта суйу да дистилля етди, Сена чайынын суйуну. Чцнки она еля эялирди ки, бу чайын
ъанындакы ятри чыхарыб горумаг лазымдыр. Она еля эялирди ки, дистилля газанынын кюмяйи
иля бцтцн бу маддялярин ъанындан лавандада олдуьу кими хцсуси, баш эиъялляндириъи
ятри чякиб чыхармаг мцмкцндцр. Анъаг о билмирди ки, сублимасийа бир-бириня
гарышмыш субстансийаларын учан вя учмайан тяркиб щиссяляриня айрылмасындан башга
бир шей дейилдир вя ятриййатчылыг сянятиндя бу йалныз бязи биткилярин ефир йаьларынын
мигдарыны вя онлардан щансы ятрин эялмясини айырд етмяк бахымындан файдалыдыр.
Тяркибиндя бу ефир йаьлары олмайан маддяляря эялинъя, беля бир дистилля методуну
тятбиг етмяк мянасыз иди. Бизим кими физика дярсини кечян мцасир инсанлар дярщал
буну анлайыр. Анъаг Гренуй далбадал бир нечя дяфя уьурсуз баша чатан
тяърцбялярдян сонра ня гядяр зящмят чякиб беля бир нятиъяйя эялмишди вя гярарында
гяти иди. Бязян эеъяляр айларла газанын бюйрцндя отурур вя бцтцн аьлына эялян
цсулларла дистилля просеси нятиъясиндя йени ятирляр, индийя гядяр йер цзцндя бу вя йа
диэяр формада мювъуд олмайан ятирляр алмаьа чалышырды. Бир нечя мискин битки йаьыны
истисна етмякля бу тяърцбялярдян щеч ня алынмады. О, юзцнцн дярин, юлчцйяэялмяз
дяряъядя зянэин фантазийа гуйусундан бир дамъы да олсун конкрет ятир ъювщярини
дартыб-чыхара билмямишди.
Баша дцшяндя ки, бцтцн щяйатыны гумара гойуб ян эюзял арзуларыны йерля йексан
етмишди, тяърцбяляря сон гойду, хястялянди, юлцм йатаьына узанды.
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Гыздырмасы галхыб кяллячарха вурмушду, илк эцнляр бядяни тез-тез тярляся дя,
сонра дяриси бир нюв сырадан чыхмыш, цзяриндя сайсыз-щесабсыз иринли чибанлар пейда
олмушду. Бу гырмызы сулуглар башдан-айаьа бядянини бцрцмцшдц. Онлардан бир
нечяси партламыш, мющтявиййатыны цзя чыхармыш вя йенидян сулуг баьламышды. Башга
сулуглар щядсиз дяряъядя шишмишди, онлардан ган вя ирин ийи эялирди. Гренуйун сифятиня
баханлар бу эцн-сабащ юляъяйи барядя фикирляшир вя тяяссцф щисси кечирирдиляр.
Балдини шцбщясиз ки, наращат олмушду. Чох дяйярли вя зящмяткеш шаэирдини
итирмяк онун цряйинъя дейилди, хцсусян беля бир заманда ки, тиъарятини шящярин, щятта
юлкянин щцдудларындан кянарда да эенишляндирмяк барядя гярар гябул елямишди. Беля
демяк оларса, тякъя ятрафдакы яйалятлярдян дейил, юлкянин сярщядляринин о тайындан да
инсанлар онун гапысына пянащ эятирир, бцтцн Париси чашдыран, аьлыны башындан алан
ятирляри сифариш верирдиляр; Балдини ися бу щадисяни, дястя-дястя инсан ахыныны эюрдцкдя
мямнунлуг щисси кечирир, цряйиндян кечирирди ки, Сянт-Антуан тяряфлярдя кичик
мануфактура дцзялтсин, бурада чох тез сатылан ятирлярин сатышыны тяшкил етсин; щятта ятир
габларынын формасыны да дцшцнмцшдц, онлары кичик флаконлара тюкцб Щолландийайа,
Инэилтяря вя Алманийайа эюндяряъякдиляр. Доьрудур, беля бир мцяссисянин ачылмасы
Парисдя тиъарятля мяшьул олан хырда бир инсан цчцн асан олмайаъагды, анъаг Балдини
сон эцнлярдя чох бюйцк шющрят газанмышды вя буна эюря дя анъаг кяшф етдийи инъя
ятирляря борълу иди; буна эюря дя Балдинийя чох бюйцк нцфузлу шяхсляр, мясялян, Парис
Эюмрцйцнцн ряиси, йахуд кралын Малиййя Кабинетинин цзвц вя ъянаб Фейдо де Бру
щимайядарлыг едирди. Бу шяхс щятта Балдининин индийя кими хяйалындан беля
кичирмядийи бир шей кралдан хцсуси имтийазын алынмасы барядя тяклиф вермишди: бу
имтийазын сайясиндя Балдининин бцтцн язабларына сон гойулаъагды вя бундан сонра
юзцнц тутмаг бир йана галсын, ращат шякилдя ишлямяк цчцн ябяди зяманят
газанаъагды.
Бундан башга, бир план да вар иди, бу, Балдининин ян чох хошладыьы идейа иди ки,
нятиъя етибариля Сянт-Антуан ятрафларында мануфактура лайищяси – нязярдя тутулан
малларын топдан йох, щеч олмаса аз шякилдя сатылмасы идейасы мювъуд иди.
О, йцксяк зювглц, аристократ силкиня мянсуб олан инсанлар цчцн шяхси ятирляр
истещсал етмяк истяйирди: еля ятирляр ки, палтарын пиляриня дя сирайят етмиш олсун вя йалныз
мцяййян гисм адамлар бу ятирлярдян истифадя етмяк щцгугуну газансынлар, беля
олдугда бу ятирляря щямин шяхслярин адларыны гоймаг оларды. Тясяввцрцндя «Маркиза
де Серней», «Маршал де Вийар», «Щерсоэ д'еэион» вя с. бу кими ятир адларыны дцзцб
гошурду. О, «Мадам маркиза де Помпадур» вя щятта «Ялащязрят крал» адлы инъя
ятирляри даш-гашла бязядилмиш, гызылла ишлянмиш флаконларда тясяввцр едирди, хяйалындан
кечирди ки, флаконун ич щиссясиндя бу сюзляр йазылсын: «Ъцзеппе Балдини, ятриййатчы».
Ейни бир шейин цстцндя щям кралын, щям дя онун ады йазылаъагды. Бах эюр Балдининин
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фантазийасы щарайа гядяр эедиб чатмышды. Вя бирдян-биря Гренуй хястялянди. Ахы
Гримал, Аллащ она рящмят елясин, анд ичиб аьу йаламышды ки, бу ушаг даш кимидир, щеч
вахт хястялянмир, цзц о гядяр бяркдир ки, таун да она тохунуб елямир. Бяс айагларыны
узадыб юлмяк истяйян бу адам кимдир? Бирдян юляр? Дящшят! Беля оларса, онунла
бирликдя мануфактура, эюзял топпуш гызлар, имтийазлар вя крал ятирляри щаггында бцтцн
арзулар да гября эюмцляр.
Буна эюря дя, шаэирдинин чох гиймятли щяйатыны хилас етмяк цчцн Балдини ялиндян
эяляни етмяк гярарына эялди. О, эюстяриш верди ки, Гренуйу емалатханадакы тапчандан
эютцрцб евин йухары мяртябясиня, тямиз дюшяк аьы салынмыш чарпайыйа апарсынлар. Ямр
верди ки, чарпайыны ямяллиъя тямизлясинрляр. Арвадына эюстяриш верди ки, хястя цчцн
тойуг булйону щазырласын. Мящяллядя Прокоп адлы ян мющтярям щякими дявят етди,
яввялъядян ялини ъибиня салыб ийирми франк чыхартды, бу йалныз Гренуйу мцалиъя етмяйя
разылыг вердийи цчцн иди.
Щяким эялди, ити бармаглары иля одейалы галдырды, Гренуйун бядяниня бахды, еля
бил ки, далбадал атяшля бядянини эцллядян дешик-дешик етмишдиляр, кюмякчисинин яйиляяйиля архасынъа дашыдыьы чантасыны беля ачмадан еви тярк етди. Мясяля айдындыр,
Балдинийя деди. Су чичяйи хястялийи юзцнцн фясадлы сон мярщялясиня эялиб чатмышды.
Мцалиъя она эюря ящямиййятсиздир ки, ондан ган алмаг да щеч няйя йарамазды: о,
ъанлы организмдян чох мейидя охшайыр. Бахмайараг ки, щяля бу бядяндян вябанын
гохусу эялмир, анъаг бир мясяля дя вар ки, елми нюгтейи-нязярдян мцяййян мягамлар
тяяъъцб доьурур, – ян йахын гырх сяккиз саат ярзиндя бцтцн бу просесляр шцбщясиз ки,
юлцмля нятиъяляняъякдир. Бу, еля онун доктор Прокоп чаьрылмасы гядяр тябии бир
шейдир. Бундан сонра, бурайа эялиб диагноз гойдуьу цчцн ийирми франк да алды вя
сюз верди ки, сырф тибби нюгтейи-нязярдян арашдырмалар апармаг мягсядиля ъясяди она
версяляр щямин пулун беш франкыны эери гайтараъагдыр, буну дейиб чыхыб эетди.
Балдини юзцндя дейилди. Гцссядян баьры йарылырды. Талейиня сюйя-сюйя бармаьыны
дишлямишди. Чох бюйцк уьурлар вяд едян планларынын щамысы мящв олуб эетмишди.
Чох ани мцддят ярзиндя Балдининин бейниндян кечди ки, чайы кечиб Нотр-Дам
килсясиня йетишсин, бурада шам йандырсын, Гренуйун тезликля саьалмасы барядя Аллаща
дуа етсин. Сонра бу фикриндян дашынды, вахты чох аз галмышды. Ъялд отагдан чыхыб
мцряккяб вя каьыз эятирди, арвадыны евдян говду. Фикирляшди ки, бу ахшам юзц кешик
чякяр. Сонра стулу чякиб чарпайынын йанында отурду, каьызы дизляринин цстцня гойду,
мцряккябля перону ялиндя тутду, Гренуйу ятриййатла баьлы вясиййятлярини сюйлямяйя
тящрик етмяк истяйирди. Аллаща йалварырам ки, сусмасын, дилини тярпятсин. Цряйиндя
эяздирдийи гиймятли хязиняни мязара апармасын! Аманын эцнцдцр сусмасын! Инди, бу
сон саатларда вясиййятини етибарлы ялляря вермялидир, эяляъяк нясилляри бцтцн заманларын
вя ябядиййятин ян эюзял ятирляриндян мящрум етмясин! О, Балдини бу вясиййятляря
етибарлы чыхаъаг, бцтцн заманларын ян эюзял ятирлярини ичиндя эизлядян формуллара ямял
едяъякдир, наил олаъаг ки, эяляъяк нясилляр бунлары етираф етсинляр, ямялли-башлы
танысынлар. О, Гренуйун адына юлмяз шющрят эятиряъяк, ян мцгяддяс сайдыьы шейляря
анд ичир ки, бу ятирлярин ян эюзялини агатлы флаконда кралын айаглары алтына гойаъаг вя
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флаконун ич диварында бу сюзляр йазылаъагды: «Парис ятриййатчысы Жан-Батист
Гренуйдан». Билмирди бу сюзляри юз-юзцня дейирди, йохса Гренуйун гулаьына
пычылдайырды, щяр дяфя, щяр бир сюзц пычылдайанда анд ичир, йалварыр, эюз йашы ахыдырды.
Анъаг щяр шей ябяс иди. Гренуйун ъанындан аьымтыл селикдян вя ганлы ириндян
башга щеч ня чыхмады. О, сяссиз-сямирсиз чарпайынын цстцндя узанмышды, дящшятли
дяряъядя цфунятли селийини силмякля мяшьул иди, бир кялмя дя олсун ня хязинянин ачары,
ня дя эюзял, бищушедиъи ятирлярин формуллары щаггында данышмады. Балдини ону
боьмаг, тяпиклямяк истяйирди. Ъаны од тутуб йанырды ки, Гренуйун бядянини язишдириб
орадакы чох гиймятли сирляри чюля чыхарсын…
Бир аз кечдикдян сонра о, азаъыг юзцня эялди, йаш дясмалла хястянин тярлямиш
аьзыны силди, гашыьа бир аз шяраб тюкцб дилини ислатмаьа чалышдыса да бир шей алынмады.
Сящяр ачылана йахын йорулуб ялдян дцшдц вя тяслим олду. Отаьын о бири кцнъцндя
креслода отурараг, гязяб йох, бир аз мяйуслуг щисси кечиряряк эюзлярини айырмадан
Гренуйун балаъа бядянинин бухарландыьы чарпайыйа бахырды, бу адамы ня хилас едя,
ня дя чапыб-талайа билирди: бу бядяндян даща щеч ня чыхармаг мцмкцн дейилди,
садяъя сяссиз-сямирсиз онун юлцмцнц эюзлямяк галырды. Бу дям Балдини гасырьа
нятиъясиндя батан, ичиндяки хязиняни дя дянизин дибиня апаран эями капитанына
бянзяйирди.
Бу дям бирдян юлцмъцл хястянин додаглары араланды вя о, тамамиля саьлам
адамын рущуйла, ачыг вя айдын сясля сорушду:
– Устад, щансыса ъисимдян ятир алмаг цчцн сыхмагдан вя дистиллядян башга бир
цсул мювъуддурму?
Балдинийя еля эялди ки, бу сяс бирбаша юзцнцн бейниндян, йахуд о бири дцнйадан
эялиб вя буна эюря дя механики ъаваб верди:
– Бяли, вар.
– Щансылар? – йеня суал верди, бу дяфя Балдини Гренуйун додагларынын
тярпяндийини эюрдц. Бу да ахыры, дцшцндц. Щяр шейин сону эялиб чатыб. Эюрцнцр,
сайыглайыр. Йериндян галхды, чарпайыйа йахынлашды, хястянин йанында диз чюкдц. Хястя
эюзляри ачыг вязиййятдя узанмыш, Балдинийя еля илк эюрцшляриндя олдуьу кими, сакит,
тямкинли бахышларла бахырды. – Щансыларыны дейирсян, – сорушду.
Балдини юзцня эялди, байагдан бядяни тир-тир ясирди – юлцм йатаьында олан
хястянин хащишини йеря салмазлар – буна эюря дя ъаваб верди:
– Цч цсул мювъуддур оьлум: енфлеураэе а ъщауд, енфлеураэе а фроид вя
енфлеураэе а л'щуиле.1 Бу цсуллар бир чох щалларда дистиллядян йцксякдир вя онлардан ян
зяриф ятирляри: йасямян, гызылэцл вя портаьал чичяйинин ятрини алмаг цчцн истийадя
едирляр.
1

Исти, сойуг вя йаьлы анфлераж (фр).
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– Щарада – Гренуй сорушду.
– Ъянубда, – Балдини ъаваб верди. – Даща чох Грасе шящяриндя.
– Йахшы, – Гренуй деди.
Бу сюзляри дейиб эюзлярини йумду. Балдини аста-аста йериндян тярпянди. Гейд
апармаг цчцн вярягляри эютцрдц, – бунларын цстцндя щеч ня йаза билмямишди, – шамы
сюндцрдц. Сящяр ачылмышды. Балдини о гядяр йорулмушду ки, айаг цстя эцъля дурурду.
Фикирляшди ки, кешиши чаьырмаг лазымдыр. Сонра хач чякди вя отагдан чыхды.
Гренуй юлмяди. Йатды, чох дярин йатды. Дярисиндяки сулуглар гурумаьа башлады.
Йаралар битишди. Бир щяфтядян сонра айаьа дурду.

17

О, даща чох ъянуба эетмяйи арзулайырды, бурада о, гоъанын сюйлядийи йени
техники цсуллары юйрянмяк истяйирди. Анъаг бу барядя арзуламаьа да дяймязди.
Чцнки о, шаэирддян башга бир шей дейилди, йяни щеч ким иди. Сярт шякилдя демяли олсаг,
Балдини изащ едирди. Гренуйун дирилмясиндян долайы севинъин илк щямлясини дяф
етдикдян сонра о, щеч нядян дя ашаьы дцшмцшдц, чцнки абырлы шаэирдин щеч олмаса
мющкям аиляси олмалыдыр, йяни гануни никащ кясдирян валидейнлярин ушаьы олмалыдыр.
Гренуй ися бцтцн бунларын щеч бириня малик дейилди. Балдини эцнлярин бир эцнц онун
устасы олмаьа разылашсайды, буна бир шяртля разылыг верярди ки, Гренуй эяляъякдя юзцнц
интизамлы апарсын вя устадын сяхавяти гаршысында ещтирам эюстярсин.
Эюрцнцр, вердийи вядя ямял елямяк цчцн ня аз, ня чох цч ил лазым олду. Бу
мцддят ярзиндя Балдини Гренуйун кюмяклийи иля бюйцк арзуларынын бир гисмини щяйата
кечирди. О, Сянт-Антуанда мануфактуранын ясасыны гойду, эюзял ятирляри иля ад
чыхартды, крал имтийазыны ялдя етди. Онун щазырладыьы ятирляр дцнйаны эязди, Петербурга,
Парелмойа, щятта Копенщаэеня гядяр эедиб чатды. Мусгус гохусу верян ятир
нювцндян бири дцнйанын щяр йерини эязди, ялдян-яля эязди, щамы ону тярифляди. Лондан
Ситисинин йарашыглы конторларында Балдининин ятирляринин ийи щамыны бищуш етди. Йетмиш
йашлы Балдини бцтцн бу ишляр нятиъясиндя Авропанын ян бюйцк ятриййатчысына, Парисдя
ян варлы шяхся чеврилди.
1756-ъы илин яввялляриндя о, Гренуйа вяд етди ки, артыг вядя тамам олмушдур,
истядийи йеря чыхыб эедя биляр, анъаг цч шяртя ямял етмякля: щяр шейдян габаг о,
Балдининин ганы бащасына йарадылан ятирлярин щеч бирини истещсал едя билмяз, бу
ятирлярин ресептини щеч кяся веря билмяз; икинъиси, Париси тярк едиб Балдини юляня гядяр
бура гайытмамалыдыр; нящайят цчцнъцсц, бу ики шярт щаггында бир кялмя дя щеч кяся
демямялидир. Инди онун айагларына дюшяниб бцтцн мцгяддяслярин рущуна, бядбяхт
анасынын рущуна вя юз шяряфиня анд ичмялидир.
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Гренуй щеч бир шяряфи вя виъданы олмадыьындан мцгяддясляря, бядбяхт анасынын
рущуна инанмырды. Анъаг дейилдийи кими сяъдя етди. Бу дям о, Балдининин истянилян
шяртиня ямял етмяйя щазыр иди ки, устадан диплом ала билсин, бу бир парча каьызла щеч
кясин эюзцня эюрцнмядян йашамаг, сяссиз-сямирсиз сяфяр етмяк вя ишя дцзялмяк
имканыны газанырды. Йердя галан шейлярин ящямиййяти йох иди. Шяртя бах да! Парися
гайытма! Парис няйиня лазымдыр ки! Бу шящяри о, ян сон цфунятли кцнъ-буъаьына гядяр
таныйырды, Париси ъанында, рущунда эяздирмишди, Париси фятщ етмишди. Балдининин дябдя
олан ятирляриндян щазырламамаг? Формуллары щеч кяся вермямяк? Эуйа истясяйди,
беля йахшы, бундан да гат-гат йахшы ятир щазырлайа билмязди, – истясяйди сюзсцз ки,
едярди! Анъаг о, буну истямирди. Онун мягсяди Балдини иля, йахуд танынмыш
ятриййатчыларын щеч бири иля бящсляшмяк дейилди. О, юз сяняти иля гуъаг-гуъаг пул
газанмаг арзусунда дейилди, башга ъцр йашайа билсяйди, чюряк пулуну да ондан
чыхармазды. О, ичяридя дахили мянини, башга бир шейи йох, дцнйада ян гиймятли щесаб
елядийи дахили мянини ифадя елямяк истяйирди. Она эюря дя, Балдининин шяртляри Гренуй
цчцн ящямиййятя малик дейилди.
Йазда май айында эцняш чыхар-чыхмаз йола дцшдц. Балдини она балаъа хуръун,
кюйняк, бир нечя ъцт ъораб, колбаса вя ийирми беш франк пул верди. Ялавя едиб деди ки,
бу, нязярдя тутулдуьундан бир аз да чохдур. Чцнки Гренуй онун йанында бюйцк бир
хязиняйя сащиб олмуш, явязиндя щеч ня юдямямишди. Анъаг Балдини щямишя олдуьу
кими бу дяфя дя юзцнц хейирхащлыг етмякдян сахлайа билмяди вя илляр бойу цряйиндя
Жан-Батистя гаршы бяслядийи щюрмяти бу шякилдя ифадя етди. Она уьурлу йол диляди вя
хащиш етди ки, ичдийи анды унутмасын. Бу сюзляри дейя-дейя ону гапыйа гядяр ютцрдц.
Айрыланда ял вермяди. Щямишя олдуьу кими, инсанлара тохунмаьы хошламазды,
еля бил горхарды ки, ял верся, йахуд ялиня тохунса няся хястялийя тутулаъаг. Дилуъу
саьоллашды. Гренуй ися иряли аддымлайыб сцрятля эюздян итди. Кцчядя инс-ъинс эюзя
дяймирди.

ИКИНЪИ ЩИССЯ

18

Ъцзеппе Балдининин еви учуланда Гренуй Орлеана эедирди. О, артыг бюйцкбюйцк шящярляри архада бурахмыш, Парисдян узаглашдыгъа щяр аддымбашы уддуьу
щаванын ачыг, айдын вя тямиз олмасына бир даща инанырды. Узаглашдыгъа щава да еля
бил ки, даща аз дябдябяли олурду. Бу щавада гудуз сцрятля щяр аддымбашы бир-бирини
басдалайан минлярля ятря раст эялмяздин, бурада йалныз тоз-торпаьын, биткилярин вя
суйун гохусу вар иди.
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Гренуй бу кянд щавасыны ъангуртарыъы бир шей кими гябул етди. Бу сакит ятирляр
онун рущуна сыьал чякди. Щяйатында илк дяфя олараг эюзлянилмяз, бир-бириля рягабят
апаран, бящся эирян йени-йени ятирляри ялдян бурахмамаг цчцн няфясини гысыб
сахламады. Илк дяфяйди ки, няфясини сярбяст алыб-верирди вя бу заман щяр дягигябашы
юзцнц кюкляйиб няся йени бир ятир овламаг фикриня дцшмцрдц. Она эюря ки, индинин
юзцндя дя щеч ня еля беляъя, сакитъя Гренуйун бюйцр-башындан доланыб кечя
билмязди. Тябияти еля иди ки, щеч щявяси дя олмасайды, ятрафында баш верян щадисяляря
гаршы сойуг тямкинля йанашар, щеч няйи ял вурмамыш бурахмазды. Бцтцн щяйатында,
щятта ращатлыг, мямнунлуг чаьлары адландырыла билян надир мягамларда няфясини чякиб
сахламаьа цстцнлцк вермишди: ахы, щяйата эялдийи заман да ращат няфяс алмамышды,
яксиня ондан дящшятли гышгырыг гопмушду. Анъаг бу наращатчылыгдан башга – онун
бцтцн тябиятинин мащиййятини тяшкил едян мащиййяти нязяря алмасаг, – Гренуй
Парисдян узаглашдыгъа юзцнц даща йахшы щисс едир, даща ращат няфяс алыр, инамлы
аддымларла ирялиляйир вя бязян гяддини дцз тутмаьа чалышыр, узагдан баханда еля ясл
уста шаэирдиня охшайырды. Ону щяр шейдян чох севиндирян инсанлардан узаглашмасы иди.
Парисдя инсанлар кядярли бир щяйат сцрцр, истяйирсян буну дцнйанын щансы шящяри иля
мцгайися едирсян ет. Бурада щяр даш, щяр кцнъ-буъаг гярибядир ки, инсан гохуйурду.
Анъаг инди, инсан цфунятиндян йаваш-йаваш узаглашдыгъа Гренуй баша дцшцрдц
ки, он сяккиз ил сярасяр бу цфунят онун баьрыны чатлатмыш, няфяс алмаьа гоймамышды.
Индийя гядяр дцшцнмцшдц ки, дцнйа еля белядир вя ондан гачыб эизлянмяк, юзцня
гапанмаг, рядд олуб эетмяк лазымдыр. Анъаг онун хошламадыьы дцнйа дейилмиш,
инсанлармыш. Инди она еля эялирди ки, инсанларын олмадыьы дцнйа иля барышмаьа дяйяр.
Цчцнъц эцн юзцнц бирдян-биря Орлеанда мювъуд олан ятирлярин ъазибя сащясиндя
эюрдц. Йахынлыгда бюйцк шящярин щансыса яламяти пейда олана гядяр Гренуй щавада
инсан елементинин сыхлашдыьынын вя гатылашдыьынын ийини дуйду вя илкин ниййятини
дяйишмяйи вя Орлеаны башга тяряфдян вуруб кечмяйи гярарлашдырды. Истямирди ки, индиъя
рущуна сыьал чякян азад няфяс алмагдан беля тез мящрум олсун, инсанларын аьыр
цфунят гохусу ичиндя батмаг цряйиндян дейилди. Беляликля, Шатонйюф ятрафында Луара
тяряф цз гойду. Сцллейя чатана гядяр колбасаны йейиб гуртарды. Бурда бир бюйцк
колбаса да алды, чайын мянбяйиндян юлкянин ичяриляриня доьру цз гойду.
О, тякъя шящярлярдян дейил, кяндлярдян дя гачырды. Бу гядяр шяффаф, инсанлардан
бу гядяр узаг щаваны удмагдан мяст олмушду. Бир нечя щяфтядян сонра кянд
йолларында арада бир юзц кими сяфяр едянлярля растлашанда цряйи галхырды, чямянликдя
илк отлары дярйазлайан кяндлилярин ийиня дюзя билмирди. Узагдан гойун сцрцсц эюряндя
горхуйа дцшцр, йолуну тез дяйиширди ки, онларын ийи бурнуну дешмясин. Эюз эюрдцкъя
узанан сащядя йолун аьына дцшцб эедирди, щара эетдийинин фяргиндя дейилди. Она эюря
йох ки, диэяр шаэирдляр вя сяфилляр кими сянядляринин йохланмасындан горхурду, – беля
олдугда щямин адамлары тутуб щярби хидмятя эюндярярдиляр, – мцщарибя эетдийиндян
дя хябяри йох иди, тякъя она эюря ки, инсан ийиндян хошу эялмирди. Цряйиндя йалныз бир
шейи фырладырды ки, тезликля Грасейя чатсын; онун бу планы диэяр планлар кими ялдя етдийи
азадлыьынын ичиня эюмцлдц, Гренуй даща щеч йеря эетмяк истямирди, садяъя
инсанлардан узаглашдыгъа узаглашмаг, гачдыгъа гачмаг истяйирди.
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Нящайят, йалныз эеъяляр йол эетмяйя цстцнлцк верди. Эцндцзляр мешялярдя
эизлянир, коллугларда йатыр, еля йерляря эирирди ки, щейваны да говсайдын башыны
салмазды. Эцняш батанда йухудан ойанар, ятрафда ня варса ийляйяр вя гоху щиссиня
ямин олдугдан, даща доьрусу, ян сонунъу кяндлинин дя тарланы тярк етмясиня
инандыгдан сонра йола дцзялярди, бу заман Гренуй юз эизляндийи йердян чыхар,
азадлыьынын ичиндя йашарды. Эюрмяк цчцн она ишыг лазым дейилди. Яввялляр, эцндцзляр
йол эетдийи заман эюзлярини йумар, щаваны ийляйя-ийляйя саатларла аддымларды.
Беляъя ъянуб истигамятиндя эцнлярля йол эетди. Тягрибян ъянцб истигамятиндя,
чцнки ялиндя магнит компасы йох иди, щяр шейи гоху щисси щялл едирди, бу ися она
етибарлы шякилдя йол эетмяк имканы верирди.

19

Бу йер, йяни инсанлардан ян узаг олан нюгтя Оверни мяркязи массивиндя,
тягрибян Клермондан беш эцнлцк пийада йолу мясафясиндя ики мин метр щцндцрлцкдя
Плон-дц-Канталда йерляширди.
Вулкан нящянэ конуса бянзяйирди, бу конус боз гурьушун рянэиня чалырды,
онун бюйцр-башында чылпаг даьлар вя гайалыглар вар иди. Бязян бу гайалыглар ахшам
шяр гарышан вахты чцрцйян дишя бянзяйирди. Ян айдын эцнлярдя бу йерляр еля кядярли вя
гцссяли эюрцнцрдц ки, яйалятин ян касыб чобаны да гойун сцрцлярини бура эятирмязди.
Эеъяляр, айын сольун ишыьы алтында Аллащын йаддан чыхардыьы бу дцзянлик башга бир
мякана дюнцрдц. Щятта бцтцн юлкядя ахтарышда олан гулдур Лебрен дя бурада йох,
Свеннада эизлянмяйя цстцнлцк вермишди, бурада ону тапмыш, шаггаламышдылар,
гулдур Лебрен Плон-ду-Канталда эизлянсяйди, щеч кяс ону тапа билмязди. Анъаг
бурада о, дцнйада ян дящшятли шей олан тянщалыгдан юлярди.
Бир нечя мил мясафядя ятрафда ня инсан, ня дя щейван эюзя дяйирди – йалныз бир
нечя эеъягушу вар иди. Он илляр бойу зирвяйя щеч кяс галхмамышды.
Гренуй 1756-ъы илин август эеъяляринин бириндя щямин зирвяйя галхды. Артыг сящяр
ачылмышды. Баша дцшмцрдц ки, сяфяри бурдаъа баша чатмышды. Она еля эялирди ки, даща
тямиз щавайа чатмаг цчцн бу нювбяти бир мярщяля иди вя вулкан сящрасынын щавасыны
бурнуна чякяряк ятрафы диншяди: эетмяйя йол галмамышды.
Щяр йердя, бцтцн истигамятлярдя, щара бахсайдын инс-ъинс эюрмяздин, анъаг бу
тяряфлярин щяр бириня атаъаьын аддым сяни инсанлара йахынлашдыраъагды. Компасын
ягрябляри донуб галды, юз оху ятрафында арамсыз щярякят етди. Даща истигамят, филан
йох иди. Гренуй мягсядиня чатмышды. Анъаг еля бу заман тяляйя дцшдц.
Эцняш чыханда щяминки йериндя дурмуш, бурнуну кцляйя сюйкямишди. Ясяби бир
эяринликля инсан тящлцкясинин мювъуд олдуьу истигамятляри вя айаг эютцрцб гача
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билдийи тяряфляри мцяййянляшдирмяк истяйирди. Щяр тяряфдян цстцня ялля тутулмайан
инсан гохусу эялирди, бу ону ъин атына миндирирди. Бурада ися, онун дурдуьу йердя
щеч ня йох иди. Бурада йалныз сакитлик щюкм сцрцрдц.
Ятрафда инсан гохусунун олмамасына инанмаг цчцн Гренуйа саатлар лазым
олду. Хошбяхтлик ону бирдян йахалады. Узун мцддят инамсызлыьы мянтигиня, аьлына
гаршы дюйцшдц. Щятта эцняш чыханда да эюзлярини кюмяйя чаьырды, диггятля цфцгя
бахды, эюрсцн бурада инсан гохусу эялир, йохса йох. Овуъларыны гулагларына дайады,
дярйазларын сясини, итлярин щцрцшмясини, йахуд ушагларын аьламасыны ешитмяк цчцн.
Бцтцн эцн ярзиндя Плон-дц-Кантал зирвясиндя отурду, ян хырда сяс-сямири диншяйядиншяйя. Йалныз эцняш гцруба еняндя инамсызлыьы йох олуб эетди. Доьрудан да, о бу
дцнйада тяк-тянщадыр. О, бу дцнйада йеэаня адамдыр.
Еля бил ки, бир нечя эцн дяниздя цзмцш, цряк буланмасына тутулмуш, инди ися щяр
шейи юзцндян узаглашдырыб тянщалыг зирвясиня йетишмяйини байрам едирди. Севинъдян
дяли ола билярди. Гышгырды, хуръунуну щара эялди туллады, чомаьына бир тяпик вурду,
айагларыны мющкямъя йеря басыб тулланды, неъя эялди рягс етди, вар эцъц иля гышгырды,
йумругларыны сыхды, айаьынын алтында бцтцн инсанлары мящкум етди, юз гялябясини
байрам етди. Эеъянин сон дамласы ярийяня гядяр эюзлярини йуммады.
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Нювбяти бир нечя эцнц башыны даьда мяскян салмагла гатды, чцнки билирди ки,
бу эюзял йери тезликля тярк етмяйяъяк. Яввялъя о, неъя дейярляр, бурнуну габаьына
гатыб су ахтармаьа башлады, суйу эедиб-эедиб зирвянин алтындакы йарьанда тапды,
гайанын цстц иля назик тцл кими сцрцшя-сцрцшя эедирди. Су чох азды, амма о сябрля, бир
саат ярзиндя дайанмадан, щям дя щеч щара тялясмяйян бир адам кими суйу ещтийатла
ичир вя беляликля эцндялик майе тялябатыны юдяйирди. Юзцня йемяк дя тапды, йяни,
башларыны гопарыб, юзлярини дяри вя сцмцкляри иля бирликдя бцтюв-бцтюв уддуьу кичик
саламандр вя иланлары. О, онлары гуру шибйя, от, йа да гушцзцмц иля йейирди. Ади инсан
цчцн тамамиля аьлабатмаз олан бу расион ону зярря гядяр дя наращат етмирди. Сон
щяфтяляр вя айлары о чюряк, колбаса, пендир кими инсан тяряфиндян щазырланан йемякля
гидаланмыр, амма аълыг щисс едян кими, ялиня дашдан йумшаг ня дцшдц, йейирди. О
гурман дейилди. Она цмумиййятля, тямиз ъисимсиз гохудан алдыьы щязздян башга
бцтцн ляззятляр йад иди. Онун ращатлыг щаггында да щеч бир анлайышы йох иди вя йатаг
йериня гуру даш да она бяс едирди. Амма о даща йахшы вя ялверишли бир шей тапды.
Булаьын йахынлыьында о, бурула-бурула даьын ичиня апаран вя отуз метрдян
сонра учгунла битян тябии дар лаьым йолу тапды. Бурда, лаьымын гуртараъаьы еля
дарысгал иди ки, Гренуйун чийинляри ойуьа эцъля йерляширди вя еля алчаг иди ки, о анъаг
яйилиб дайана билярди. Амма о отура, йумаг кими йумрулананда ися цстялик узана
да билирди. Бу онун ращатлыг тялябатыны там юдяйирди. Чцнки, беля йерин чох бюйцк
цстцнлцкляри вар иди: тунелин сонунда щятта эцндцз дя зцлмят эеъя иди, бурада лал
сцкут щюкм сцрцр вя щава ням шортящяр сяринлик гохуйурду. Гренуй о дягигя щисс
етди ки, бура щеч вахт ъанлы айаьы дяймяйиб. Бу йеря сащиб олдугда ону цлви
щяйяъана бянзяр бир щисс бцрцдц. О юз ат чулуну мещраб салыр кими сялигя иля йеря
сяриб узанды. О илащи бир щязз дуйурду. Франсанын ян тянща даьында, ялли метр йерин
алтында, санки юз мязарында узанмышды. О щяля щеч вахт юзцнц беля тящлцкясизликдя
щисс етмямишди – анасынын бятниндян башга. Дишарыда бцтцн дцнйа алышыб йансайды
беля, онун бундан хябяри олмайаъагды. О бу сонсуз хошбяхтлийя эюря кимя
миннятдарлыг едяъяйини билмирди.
Бундан сонра, о чюля йалныз булагдан су ичмяк, тезбазар сидик вя ифразатдан
азад олмаг вя кяртянкяля вя иланлары овламаг цчцн чыхырды. Эеъяляр онлары тутмаг
даща асан иди, чцнки онлар дашларын алты вя йа кичик йуваларда эизлянирдиляр вя о, онлары
ийляриня эюря тапырды.
Илк щяфтялярдя бурну иля цфцгц эязмяк цчцн бир нечя дяфя даьын зирвясиня
галхырды. Амма тезликля бу зярурятдян чох йоруъу вярдишя чеврилди, чцнки о бир дяфя
дя олсун тящлцкяли бир шей щисс етмяди. Вя беля олдугда о юз екскурсийаларына сон
гойду; анъаг садяъя саь галмаг цчцн зярури олан сяфярлярини едиб мцмкцн гядяр тез
сярдабасына гайытмаьа чалышырды. Чцнки о еля бурада, сярдабада йашайырды. Бу ися о
демякдир ки, о суткада ийирми саат даш дящлизин башында там гаранлыг вя там сцкут
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ичиндя юз чулунун цстцндя отуруб даьылмыш сцхур галаьына сюйкянир, чийинлярини
биртящяр гайаларын арасына салыр вя юз тянщалыьындан зювг алырды.
Щяйатда тянщалыг ахтаран инсанлар, тювбя едян эцнащ сащибляри, бяхтсизляр,
ювлийалар вя пейьямбярляр олур. Онлар сящрайа чякилиб аъ-йалаваъ, щава иля доланмаьа
цстцнлцк верирляр. Бязиляри щятта тянща адалардакы каща вя дярялярдя йашайыр, йа да бир
аз язилиб-бцзцляряк аьаъдан асылмыш вя йа дирякляря бяркидилмиш гяфяслярдя отурурлар.
Онлар буну Аллаща йахын олмаг цчцн едирляр. Тянщалыг онлара ъисимлярини юлдцрцб
тювбя етмяк цчцн лазымдыр. Онлар буну Аллащын гойдуьу йолла эетдикляриндя ямин
олдуглары цчцн едирляр. Йа да онлар айлар вя илляр бойу эюзляйирляр ки, тянщалыгда
онлара илащи вящй эяляъяк вя онлар да буну инсанлара чатдыраъаглар.
Гренуй ися бцтцн бунлардан чох узаг иди. Онун Аллащ щаггында щеч анлайышы
да йох иди. О тювбя етмир вя илащидян щеч бир вящй эюзлямирди. О инсанлардан йалныз
юз кефи цчцн, анъаг юзцня йахын олмаг цчцн узаглашмышды. О юз шяхси, щеч няйин
мане олмадыьы щяйаты иля йашайыр вя буну яла щесаб едирди. О аз гала няфяс алмадан,
юз цряйинин дюйцнтцсцнц беля ешитмядян даш сярдабада мейит кими узаныб галыр вя бу
дцнйада щеч кимин йашамадыьы мянасыз вя ейбяъяр бир щяйатла йашайырды.

21

Бу ейбяъярликлярин баш вердийи сящня онун щяйата эялдийи андан раст эялдийи
бцтцн гохулары йыьыб басдырдыьы дахили империйасы иди – башга ъцр ола да билмязди.
Фикрини топламаг цчцн яввялъя йаддашында онлардан ян еркянлярини, ян узагларыны
ъанландырмаьа чалышырды: мадам Гайарын йатаг отаьындан эялян хошаэялмяз аьыр
буьлар, онун ялляринин гурумуш дярисиндян эялян цфунят, патер Террйенин сиркя кими
турш няфяси, дайя Бцссинин ясяби исти ана тяри, Эцнащсызлар гябиристанлыьындан эялян
цфунятли мейит ийи, юз анасынын мящведиъи гохусу. Вя о нифрят вя киндян няшялянир вя
ещтирас долу ващимядян тцкляри биз-биз дурурду.
Мясялян, о юз ий дуйьусунда йаз чюлляринин ятрили няфясини, фыстыг аьаъынын йашыл
йарпагларында ойнайан илыг май кцляйини; дузланмыш бадам кими аьыз бцзян дяниз
бризини ъанландырырырды.
О, ахшама йахын галхырды – ахшама йахын дейяндя, яслиндя, ялбяття ки, ня
ахшам, ня сящяр, ня эцнорта, ня зцлмят, ня дя ишыг, ня йаз чюлляри, ня дя ки, йашыл фыстыг
йарпаглары вар иди. Цмумиййятля, Гренуйун дахили универсумунда щеч ня йох иди,
тякъя яшйаларын гохуларындан башга (Она эюря дя бу универсум щаггында йеэаня
уйьун вя щям дя йеэаня мцмкцн фачон де парлер2 - онун щаггында ландшафт кими
данышмагдыр, чцнки бизим дилимиз бурнун гябул етдийи алями тясвир етмяк цчцн
йарамыр). Беляликля, Гренуйун гялбиндя ахшам дцшцр, ъянубда, эцнорта донуглуьу
2

Данышыг тярзи (фр)
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йаваш-йаваш ландшафтын цстцндян дцшцб, дайанмыш щяйатын йенидян башладыьы
сийестанын сона чатмасыны хатырладан вязиййят вя ан йаранырды. Гязябдян од тутуб
йанан исти – зяриф ятирлярин дцшмяни – кянара чякилир, ийрянъ иблис йыьыны мящв олур.
Дахили дюйцшлярин баш вердийи щамар вя йумшаг мейданлар аьыр ойаныш сцкутуна гярг
олур вя сащибляринин щюкмцнц эюзляйирди. Вя дейилдийи кими, Гренуй галхыр вя йухуну
цстцндян силкяляйиб атырды. О, бюйцк дахили Гренуй галхыр, нящянэляр кими дябдябя вя
тямтарагла уъалырды, о валещедиъи иди, - щейф ки, буну щеч ким эюрмцрдц! – вя гцрур вя
ифтихарла юз мцлклярини нязярдян кечирирди.
Бяли! Бу онун сялтяняти иди! Гренуйун тайы-бярабяри олмайан империйасы!
Онун, мисилсиз Гренуйун йаратдыьы вя фятщ етдийи, онун шылтаьы иля даьыдылыб виран
едилмиш вя йенидян гурулмуш, сонсузлуьадяк эенишляндирилмиш вя щяр ъцр гясддян
одлу гылынъла мцдафия олунмуш бир империйа. Бурада онун, бюйцк, язямятли, мисилсиз
Гренуйун ирадясиндян башга щеч няйин ящямиййяти йох иди. Вя кечмишин ийрянъ
цфуняти мящв олунуб, кцлц эюйя совруландан сонра о истяйирди ки, онун империйасы
хош ятир сачсын. Вя о шумланмыш хам йердя амираня аддымлайыр вя ян мцхтялиф ятирляр
якирди, щардаса – бядхяръликля, щардаса – хясисликля, сонсуз эениш тарлаларда вя кичиъик
эизли ляклярдя, тохумлары овуъ-овуъ сяпяряк, йа да эизли йерлярдя тяк-тяк басдырараг.
Бюйцк Гренуй, щиддятли баьбан юз империйасынын ян уъгар яйалятляриня йол тапырды вя
тезликля онун ятир тохуму сяпмядийи щеч бир буъаг галмады.
Вя о эюряндя ки, бу йахшыдыр вя бцтцн юлкя онун илащи Гренуй тохумуна
бцрцнцб, Бюйцк Гренуй онун цстцня йцнэцл вя фасилясиз етил спирти йаьышы йаьдырыр вя
тохумлар бюйцйяряк онун кюнлцнц охшайырды. Тарлаларда ъцъяртиляр тямтярагла
сцнбцллянир вя хялвят баьчаларда саплаглар ширялянирди. Гюнчяляр чичякляри габыьындан
чюля бурахмаьа тялясяряк аз гала партлайырдылар. Онда Бюйцк Гренуй йаьыша кясмяйи
ямр едирди. Вя йаьыш кясирди. Гренуйса юлкяйя юз тябяссцм эцняшини эюндярир вя
бунун ъавабында милйонларла эюзял чичяк биръя анда ачылараг гиймятли ятирлярля долу
сайсыз-щесабсыз ятир шцшяляриндян тохунмуш рянэарянэ халы кими империйанын бу
башындан о башынадяк дюшянирди. Вя Бюйцк Гренуй эюрцрдц ки, бу йахшыдыр, олдугъа,
олдугъа йахшыдыр. Вя о юлкяйя юз няфяс кцляйини эюндярирди. Вя бу нявазиш алтында
чичякляр ятир сачыр вя сайсыз-щесабсыз ятирлярини бир, бцтцн рянэляря чалан, амма ейни
заманда даим дяйишян, Онун, Бюйцк, Тякрарсыз, Язямятли Гренуйун шяряфиня
галдырылан йеэаня универсал ятирдя бирляшдирирдиляр вя о, гызыл ятир булудундан олан
тахт-таъында отурараг йенидян бу эюзял райищяни ъанына чякирди вя бу гурбанын ятри
онун цчцн хош иди. Вя О йенидян вя йенидян юз ясяриня хейир-дуа вермяк цчцн
йцксякликлярдян енир, онун йаратдыьы ясяр ися ону шадйаналыгла, фярящля, йени ятир
партлайышлары иля саламлайырды. Бу арада ахшам дцшцр, ятирляр эеъянин эюйцмтцл
гаранлыьы иля даща фантастик рямзлярдя бирляшяряк даща да ъошурдулар. Ятирлярин
брилйант гохулу нящянэ атяшфяшанлыгла мцшайият олунан ясл бал эеъяси башлайырды.

Амма Бюйцк Гренуй бир аз йорьун иди, о ясняйир вя дейирди:
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- Будур, Мян бюйцк бир иш эюрдцм вя Мян чох разыйам. Амма щяр бир
мцкяммял шей кими, о да дарыхдырмаьа башлайыр. Мян чякилиб эетмяк вя юзцмя даща
бир севинъ бяхш едиб бу зящмят долу эцнц битирмяк истяйирям.
Бюйцк Гренуй беля дейирди вя садя, ятирли халг ашаьыда шянляняряк рягс
едяркян, о гызыл булуддан дцшяряк эениш ганадлары иля кюнцл юлкясинин эеъяси цзяриндя
йцнэцлъя сцзяряк евя – юз гялбиня цз тутурду.

22
Ащ, юзцня гайытмаг неъя дя хошдур! Икили мянсяб – Интигамчы вя алямлярин
Йарадыъысы олмаг чох йоруъудур вя сонра саатларла юз йаратдыгларынын ъошгусуна
давам эятирмяк бир аз чятиндир. Илащи йаратма вя тямсил етмя вязифяляриндян ялдян
дцшян Бюйцк Гренуй ев интизарында иди.
Онун цряйи даш сящрада ал-гырмызы бир гяср иди. Ону гум тяпяляри эизлядир,
батаглыг ващяляри вя йедди даш дивар ящатя едирди. Ора йалныз щава иля эетмяк оларды.
Бурада минлярля анбарлар, минлярля зирзямиляр вя минлярля дябдябяли салонлар, о
ъцмлядян, ичиндя бир садя ал-гырмызы тахт оланы вар иди ки, бурада Гренуй, артыг Бюйцк
Гренуй йох, ади бир инсан олан Гренуй вя йа садяъя язиз Жан-Батист эцндялик ишдян
сонра динъялмяйи севирди.
Гясрин анбарларында ися щцндцр, башы тавана чатан гяфясяляр вар иди вя онларын
ичиндя Гренуйун щяйаты бойу йыьдыьы бцтцн гохулар, милйонларла гоху дцзцлмцшдц.
Гясрин зирзямиляриндя онун щяйаты бойу раст эялдийи ян йахшы ятирлярля долу чяллякляр
йыьылмышды. Онлар щазыр оланадяк дям алдыгдан сонра бутулкалара тюкцр вя йаранма
ил вя айларына эюря километрляр бойу сярин рцтубятли кечидляря дцзцрдц вя онлар о гядяр
чох иди ки, щяр бир шцшядян дадмаг цчцн бир юмцр чатмазды.
Вя бизим севимли Жан-Батист нящайят ки, ъщез сои1 гайдыб, лап истяйирсинизся, ахыр
ки, узунбоьаз чякмялярини чыхарыб, - ал-гырмызы салондакы ращат тахтында узананда
ялини ялиня вуруб, эюрцнмяйян, сезилмяйян, ешидилмяйян вя илк нювбядя ялля тутула
билмяйян, йяни, там хяйали олан гуллугчуларыны чаьырыр вя онлары нящянэ гоху
китабханасындан бу вя йа диэяр ъилди эятирмяк цчцн анбара эюндярир вя она ички
эятирмяк цчцн зирзямийя дцшмялярини ямр едирди. Вя хяйали гуллугчулар ямрляри йериня
йетирмяйя тялясир вя Гренуйун мядяси цзцъц интизардан гыъ олараг чыхылырды. Бирдянбиря о пиштахта архасында дуруб, щансы сябябдянся сифариш етдийи араьы она вермякдян
имтина едяъякляриндян горхан яййашын кечирдийи щиссляри кечирирди. Бирдян зирзями вя
анбарлар бошалмыш олду? Бирдян чялляклярдяки шяраб хараб олду? Ня цчцн ону
эюзлядирляр? Ня цчцн эялмирляр? Ички она инди, дярщал, лап еля бу дягигя лазымдыр,
сусузлугдан мящв олур, бу дягигя ощарданса, няйин бащасына олурса-олсун тапмаса,
йериндяъя юляъяк.
1

Юз евиня (фр)
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Сян ня данышырсан, Жан-Батист! Сакит ол, язизим! Ахы онлар эяляъякляр, онлар
сянин бу гядяр арзу етдийин шейи эятиряъякляр. Будур онлар, гуллугчулар эюрцнмяз
мяъмяйидя гоху китабыны эятиряряк илдырым кими учурлар. Аь ялъякли эюрцнмяз ялляр
гиймятли бутулкалары йахына эятирир, ещмалъа онлары мяъмяйидян эютцрцр; гуллугчулар
баш яйир вя йох олурлар.
Вя тянща галараг, - нящайят ки, йенидян тянща! – Жан-Батист щясрятиндя олдуьу
гохулары эютцрцр, биринъи шцшяни ачыр, гядящини аьзынаъан долдурур, додагларына
йахынлашдырыб ичир. Бир няфяся сярин гоху гядящини бошалдыр вя бу чох эюзялдир!
Бу о гядяр йахшыдыр ки, хошбяхтликдян бизим язиз Жан-Батистин эюзляри йашла
долур вя о юзцня бу ятирдян – 1752-ъи илин Крал кюрпцсцндя ала-торанда, гярбдян
дянизин гохусу, мешянин гохусу вя бир гядяр дя сащиля баьланмыш гайыгларын гатранлы
гохусуну юзцндя бирляшдирян сярин кцляк ясяркян йаз няфясинин тутдуьу ятирдян бир
гядящ дя сцзцр. Бу Грималдан иъазя алмадан Парисдя вейллянмякля кечирдийи илк,
сона чатмагда олан эеъянин ятри иди. Бу онун азадлыгда гаршыладыьы илк сцбщ чаьынын,
башламагда олан эцнцн ятри иди. О щансыса башга щяйатын мцждяси иди. О сящярин ятри
Гренуй цчцн умид ятри иди. О бу ятри гайьы иля горуйуб сахлайырды. Вя щяр эцн ондан
бир гядяр дадырды.
Икинъи гядящдян сонра бцтцн ясябилик вя гятиййятсизлик, бцтцн шцбщяляр йох олур
вя ону мющтяшям сцкут бцрцйцрдц. О, диванын йумшаг дюшякъясиня сюйкянир, китабы
ачыр вя юз ушаглыьынын гохулары, мяктяб гохулары, шящярин кцчя вя даланларындан эялян
гохулары, инсан гохулары щаггында охумаьа башлайырды. Вя онун бядяниндян хош
горху титрямя кими кечирди, чцнки бурада о бцтцн мянфур, мящв олунмуш гохулары
тилсимляйирди. Гренуй ийрянъ гохулар китабыны нифрят вя марагла охуйурду вя нифрят
мараьа эцъ эяляндя, о садяъя китабы гатлайыб кянара гойур вя башгасыны эютцрцрдц.
Ялиня кечяндя фасилясиз олараг няъиб ятирлярдян ичирди. Цмид ятри олан шцшядян
сонра о, 1744-ъц илин мадам Гайарын евинин гаршысындакы одунларын исти гохусу иля
долу бутулкасыны ачырды. Сонра ися ятирля вя 1753-ъц илин йайында Сян-Жермен-деПредяки паркын кянарындан топланмыш чичяклярин гамашдырыъы аьырлыьы иля долу ахшам
ятри олан мещтярядян ичирди.
Инди о артыг бцтцнлцкля ятирля долмушду. Онун бядянинин аьырлыьы дюшякъяляри
язир, рущу ися сещирли думанла юртцлцрдц. Буна бахмайараг, бунунла онун зийафяти
щяля битмирди. Дцздцр, онун эюзляри артыг щярфляри эюрмцрдц, китаб чохдан сцрцшцб
ялиндян дцшмцшдц, амма даща бир, сонунъу, ян эюзял габы бошалтмамыш эеъяни
битирмяк истямирди: бу Маре кцчясиндян олан гызын ятри иди…
О бу шцшяни ещтирамла ичир вя бунун цчцн юз тахтында бардаш гуруб дикялирди,
бахмайараг ки, бу чятин иди, чцнки щяр бир щярякятдян ал-гырмызы салон йырьаланыр вя
башына фырланырды. Нцмуняви шаэирд кими, дизлярини бир-бириня сыхыб вя пянъялярини
йанашы, сол ялини саь айаьынын цстцня гойуб, - балаъа Гренуй гялбиндяки зирзямилярдя
олан ян гиймятли ятри бах беля ичирди, гядящ гядящ далынъа вя эетдикъя даща да
кядярлянирди. О билирди ки, щяддиндян артыг чох ичиб. О билирди ки, бу гядяр ляззятя дюзя
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билмяйяъяк. Амма буна бахмайараг, дибиняъян ичирди, гядящи сон цмид кими башына
чякирди. О гаранлыг кечидля кцчядян щяйятя эедирди. Ишыьа доьру. Ишыьын алтында ися гыз
отуруб эавалы кясирди. Арабир ракетлярин вя фишянэлярин шаггылтысы ешидилирди…
О гядящи кянара гойуб ичкинин дады аьзындан там эетмяйянядяк бир нечя
дягигя щяссаслыг вя мястликдян донмуш кими отуруб галырды. О тярпянмядян дцз
габаьа бахырды. Онун бейни бирдян-биря бутулкалар кими бомбош олурду. Онда о алгырмызы тахтын цстцндя бюйрц цстя узаныб о дягигя кейляшдириъи йухуйа эедирди.
Ейни вахтда защири Гренуй да юз чулунун цстцндя йатырды. Вя онун да йухусу
дахили Гренуйун йухусу кими щядсиз дярин иди, чцнки биринин щеркулессайаьы
гящряманлыглары вя гцввясини сярф етмяси диэярини дя аз йормурду – ахы, щяр щалда,
онлар ейни адам идиляр.
Дцздцр, о ойананда йедди диварла горунан ал-гырмызы гясрин ал-гырмызы
салонунда вя щятта юз гялбинин йаз чюлляриндя дейил, садяъя тунелин сонундакы даш
сыьынаъагда, зцлмят гаранлыгда бярк дюшямянин цстцндя ойанырды. Вя аълыг вя
сусузлугдан онун цряйи буланыр, юзцнц ейш-ишрятдя кечирдийи эеъядян сонра цшцтмя вя
сцстлцкдян язиййят чякян ички дцшкцнц кими щисс едирди. Ялляри вя айаглары цстя юз
лаьымындан сцрцшцб чыхырды.
Байырда сутканын щансыса вахты, эеъянин яввяли йа да сону иди, амма щятта
эеъя йарысы да улдузларын ишыьы онун эюзлярини гамашдырырды. Щава санки тозлу, аъы,
ъийярляри йандыран, ландшафт ися бярк иди, о дашлара илиширди. Вя щятта ян зяриф гохулар
беля онун дцнйа-алямдян йадырьамыш бурнуна язаб верир вя санъырдылар. Гренуй, бу
эяня юз гынындан чыхыб чылпаг щалда дянизля сяйащят едян хярчянэ кими щяссас
олмушду.
О булаьа эедир, суйу гайадан йалайырды – бир саат, ики саат, бу зцлм иди, вахт,
онун реал дцнйада кечирдийи вахт битмяк билмирди. О дашларын цстцндян бир чянэя
мамыр гопарыб боьазында гала-гала аьзына дцртцрдц, дашларын цстцндя чюмялиб
гарныны бошалдыр вя ейни заманда йейирди – щяр шей чох тез, бир эюз гырпымында
едилмяли иди, - вя башынын цстцнц гырьылар алмыш кичик йумшагбядянли щейван кими вар
эцъц иля юз маьарасы, тунелин башына, чулунун йанына гачырды. Бурада о нящайят
юзцнц тящлцкясиз щисс едирди.
О кцряйини чынгыл галаьына сюйкяйиб айагларыны узадыб эюзляйирди. Инди о юз
бядянини, бярк силкялядикдя даьыла биляъяк габ кими сакитляшдирмяли, там
сакитляшдирмяли иди. Эетдикъя няфясини рам едя билди. Щяйаъанланмыш цряк дцз
вурмаьа башлады, дахилиндяки фыртына йаваш-йаваш йатырды. Вя бирдян тянщалыг сакит
дянизин гара сятщи кими гялбини бцрцйцрдц. Эюзлярини гапады. Онун «мянинин» гара
гапысы ачылыр вя о, ичяри дахил олурду. Гренуй гялбинин театрында нювбяти тамаша
башлайырды.

23
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Беляъя эцнляр эцнляри, щяфтяляр щяфтяляри, айлар айлары явязляйирди. Беляликля, дцз
йедди ил кечди.
Бу арада ися дцнйада мцщарибя щюкм сцрцрдц. Силезийа вя Саксонийада,
Щанновар вя Белчикада, Боэемийа вя Померанийада дюйцшляр эедирди. Кралын
ясэярляри щяля йолда икян йаталагдан юлмясяляр, Эессен вя Вестфалийада, Балеар
адалары, Щиндистан, Миссисипи вя Канадада щялак олурдулар. Милйонларла инсана
мцщарибя щяйаты, Франса кралына – онун мцстямлякя торпаглары, мцщарибядя иштирак
едян бцтцн юлкяляря ися еля бюйцк пуллар бащасына баша эялди, онлар нящайят ъанларыны
дишляриня тутуб она сон гоймаг гярарына эялдиляр.
Бир дяфя, сюз вахтына чякяр, гышда Гренуй юзц дя щисс етмядян аз гала
донаъагды. Беш эцн ал-гырмызы салонда узаныб галыб, лаьымда айыланда сойугдан
щярякят едя билмирди. О щямян эюзлярини йумду ки, йухуда юлсцн. Амма бу вахт
щавалар мцлайимляшиб онун донуну ачыб хилас етди.
Бир дяфя о гядяр гар йаьды ки, онун йол ачыб шибйяляря эедиб чатмаьа эцъц
чатмады. Онда донмуш йарасаларла гидаланырды.
Бир дяфя ися маьаранын аьзында юлц гузьун тапыб йеди. Бу йедди ил ярзиндя ону
кянар алямя баьлайан йеэаня щадисяляр иди. Цмумиййятля ися о йалныз юз галасында, юз
гялбинин мцтляг сялтянятиндя йашайырды. Вя яэяр ону даьдан говуб кянар алямя атан
бядбяхт щадися баш вермясяйди, юмрцнцн сонунадяк орада галарды (ахы о щеч нядян
корлуг чякмирди).

24
Бу бядбяхт щадися ня зялзяля, ня мешя йаньыны, ня даь учгуну, ня дя лаьымын
чякмяси иди. Бу цмумиййятля защири дейил, дахили бядбяхт щадися иди, чцнки Гренуйун
юням вердийи гачмаг йолуну кясирди. Бу йухуда баш верди. Даща дягиг десяк,
хяйалларда. Ян дцзц ися, хяйалларда, йухуда, гялбиндя, онун тяхяййцлцндя.
Ал-гырмызы салондакы тахтда узаныб йатмышды. Ятрафы бош шцшялярля долу иди. О
олдугъа чох, ахырда ися кцрянсач гызын ятриндян дцз ики бутулка ичмишди. Йягин бу
щяддиндян артыг чох иди, чцнки юлцм кими дярин олмасына бахмайараг, онун
йухусуна бу дяфя хяйали рюйа ляпяляри йол тапмышды. Бу ляпялярдя щансыса гохунун
гырыглары айдын сезилирди. Яввялъя онлар Гренуйун бурнунун юнцндян назик тел кими
ютцб кечир, сонра ися даща да сыхлашыб, булуда чеврилирдиляр. Вя она еля эялирди ки, о
чцрцмцш ийи верян батаглыьын йанында дуруб вя бу батаглыгдан думан галхыр.
Думан йаваш-йаваш даща да йухары галхырды, тезликля о, Гренуйу там бцрцдц, онун
илийинядяк ишляди вя думанлы цфунятин ичиндя бир дамъы да тямиз щава галмады. Яэяр
боьулмаг истямирдися, бу думандан удмалы иди. Бу думан ися дейилдийи кими гоху
иди. Вя Гренуй щятта бу гохунун кимя мяхсус олдуьуну да билирди. Бу думан онун
юз гохусу иди – бах беля.
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Дящшятлиси ися о иди ки, Гренуй бу гохунун юзцнцн олдуьуну биля-биля она дюзя
билмирди. Гышгырыг онун гялбиндян гопараг ал-гырмызы салонун диварларыны сындырды,
гясрин диварларыны даьытды, о дярялярин, батаглыгларын вя сящраларын цстцндян учараг,
од йаьан туфан кими онун гялбинин эеъя ландшафтынын цзяриндян кечди, о онун
боьазындан чыхараг, Сен-Флур йайласына йайылараг сцрятля лаьымын дюнэяляри иля
байыра, дцнйайа атылды – санки даь юзц гышгырырды. Йухудан айылыб о ону боьан
дюзцлмяз цфуняти говмаг истяйирмиш кими ял-гол атмаьа башлады. О олмазын дяряъядя
горхмушду, онун бцтцн бядяни дящшятли горхудан ясирди. Онун гышгыртысы бу цфуняти
даьытмасайды юзц юз боьазында галыб боьулаъагды – дящшятли юлцмдцр. Буну
хатырлайанда онун яти црпяширди. Вя о отуруб ващимядян титряйяр вя юз горхмуш,
долашыг фикирлярини гайдайа салмаьа чалышаркян бир шейи дягиг баша дцшдц: о ян азы
икинъи дяфя беля горхунъ йухуну эюрмямяк цчцн юз щяйатыны дяйишяъяк. Икинъи дяфя о
буна таб эятиря билмяз.
О чулу чийниня атыб чюля чыхды. Инди орда сящяр иди, февралын сонунун битмякдя
олан сящяри. Эцняш парлайырды. Торпаг ням даш, мамыр вя су ийи верирди. Кцляк артыг
анемонларын зяриф ятрини эятирирди. О эцнцн алтында гызышмаг вя тямиз щава удмаг
цчцн маьаранын эиришиндя йеря отурду. О щяля дя гачдыьы цфуняти хатырлайанда вя
кцряйиня йайылан ляззятли истидян титряйирди. Щяр щалда, йахшы ки, бу дцнйа щяля вар, ян
азы гачмаг цчцн. Тунелдян чыхыб щеч бир дцнйа эюрмямяк щядсиз дящшятли оларды! Ня
ишыг, ня гоху – анъаг бу дящшятли цфунят, дахилдя, ятрафда, щяр йердя...
Шок эетдикъя кечирди. Горху мянэяняси йаваш-йаваш ачылырды вя Гренуй юзцнц
даща инамлы щисс етди. Эцнортайа йахын о йенидян сойугганлы олду. О сол ялинин
шящадят вя орта бармагларынын арха тяряфини бурнуна йахынлашдырыб, бармагларынын
арасындан няфяс алараг, йаз щавасынын рцтубятли, анемонларла гарышыг ятрини удурду.
Бармагларындан щеч бир ий эялмирди. Овуъуну чевириб ичини ийляди. Ялинин истисини щисс
етди, амма ий сезмяди. Онда о кюйняйинин ъыр-ъындыра чеврилмиш голуну чырмалайыб
бурнуну дирсяйинин бцкцшцня йахынлашдырды. Билирди ки, бу о йердир ки, инсанлар юзляри
кими гохуйурлар. Амма о щеч бир ий щисс етмяди. Ня голтуьунун алтындан, ня
айагларындан вя мцмкцн гядяр йахын яйилдийи ъинсиййят органындан щансыса бир
гохунун эялдийини щисс етмяди. Бу гейри-ади иди! О, бир нечя милдян башга инсанын
гохусуна эюря таныйа билян Гренуй бир овуълуг мясафядян юз ъинсиййят органынын
ийини щисс едя билмирди! Буна бахмайараг, о ващимяйя дцшмяди, амма сойуг башла
фикирляшиб юз-юзцня деди:
- Иш мяндян щеч бир ий эялмямясиндя дейил, ахы щяр шейин юз гохусу вар. Иш
йягин ондадыр ки, мян юз ийими щисс етмирям, чцнки дцнйайа эюз ачдыьым андан щяр
эцн мян юзцмц ийлямишям вя буна эюря дя мяним бурнум юз ийими гябул етмир.
Яэяр мян юз ийими, йа да щеч олмаса онун бир щиссясини юзцмдян айырыб, бир аз
йадырьайыб вя бир мцддятдян сонра она гайыда билсяйдим, онда юз ийими вя демяли
юзцмц щисс едя билярдим.
О, чулу вя палтарларыны вя йа палтарларындан ня галмышдыса, ону, бу ъыр-ъындыры,
яски-цскцнц яйниндян чыхартды. О бунлары яйниндян йедди ил иди ки, чыхармырды. Онлар,
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башдан-айаьа онун ийини юзляриня чякмяли идиляр. О онлары маьаранын габаьында неъя
эялди йеря атыб чыхыб эетди. Вя будур, йедди илдян сонра йенидян даьын башына галхды.
Орада эялдийи эцн дурдуьу йердя дайаныб, бурнуну гярбя тяряф тутду вя кцляйин
онун чылпаг бядяниня дяймясиня имкан верди. Щавасыны о гядяр дяйишмяк, гярб
кцляйи, йяни дянизин вя рцтубятли чюллярин гохусуну о гядяр ъанына чякмяк истяйирди
ки, бу кцляк онун бядянинин гохусуну цстялясин, о, Гренуй вя онун палтарлары
арасында гоху цчцн тяля йарансын, онда о неъя гохудуьуну айдын щисс едя билярди.
Вя юз ийинин бурнуна мцмкцн гядяр аз дцшмяси цчцн иряли яйилди, вар эцъц иля
бурнуну кцляйя гаршы, яллярини ися эерийя узатды. О суйа тулланмаьа щазырлашан
цзэцчцйя бянзяйирди.
Бахмайараг ки, эцняш щяля чох аз исидирди, бир нечя саат ара вермядян бу
олдугъа эцлмяли вязиййятдя галдыгдан сонра онун ишыг цзцня щясрят галмыш, сохулъан
кими аьаппаг дяриси лангуст дяриси кими гырмызымтыл олду. Ахшама йахын йенидян
маьарайа тяряф дцшдц. Артыг узагдан юз пал-палтарыны эюрдц. Бир нечя метр галмыш
бурнуну тутду вя йалныз палтарларына лап йахынлашдыгдан сонра бурахды. Балдининин
йанында юйряндийи кими проб эютцрмяк истяди: щаваны ичиня чякиб кичик тяканларла
бурахмаьа башлады. Гохуну тутмаг цчцн щяр ики яли иля палтарларын цстцндя зынгырова
бянзяр бир шей дцзялдиб бурнуну, дил кими онун ичиня салды. Юз палтарларындан шяхси
гохусуну алмаг цчцн ялиндян эяляни етди. Амма онлардан щеч бир ий эялмирди.
Онлардан минлярля башга ийляр эялирди. Даш, гум, мамыр, гатран, гырьы ганы, щятта
узун илляр бундан габаг Сцлли йахынлыьында алдыьы колбасанын ийи беля айдын щисс
олунурду. Палтарлар сон йедди-сяккиз илин ий эцндялийи иди. Вя тякъя онун юз ийи, бу
палтарлары щямишя, яйниндян чыхармадан эейян шяхсин ийи бу эейимдян эялмирди.
Вя онда бир балаъа горхду. Эцняш батды. Гаранлыг дибиндя йедди ил зцлмятдя
йашадыьы лаьымын эиряъяйиндя чыр-чылпаг дайанмышды. Сойуг кцляк ясирди вя о
донмушду, амма донмаьыны щисс етмирди, чцнки онун дахилиндя якс сойуг, даща
дягиг десяк, горху вар иди. Бу онун йухуда щисс етдийи, истянилян йолла цстцндян
силиниб атылмалы вя гачылмалы олан ийрянъ горху, юз ийиндян боьулмаг горхусу дейилди.
Онун инди щисс етдийи юзц щаггында щеч бир шей юйряня билмямяк горхусу иди. О
щямин горхунун якси иди. Ондан гачмаг мцмкцн дейилди, она доьру эетмяк лазым
иди. Щятта бу кяшф дящшятли олса беля, мцтляг онун гохусунун олуб олмадыьыны
юйрянмяк, дягиг юйрянмяк лазым иди. Щям дя бу дягигя. Еля инди.
Лаьыма гайытды. Артыг бир нечя метрдян сонра ону зцлмят гаранлыг ящатя етди,
амма олдуьу йери ян парлаг ишыгдакы кими мцяййян едирди. О ян азы мин дяфя бу йолу
кечмишди, щяр бир аддым, щяр бир дюнэя она таныш иди, щяр бир сталактити, щяр хырда
чыхынтыны щисс едирди. Йолу тапмаг чятин дейилди. Чятини дяниз кими эетдикъя даща ири
дальаларла онун цстцня эялян клаустрофобик йуху щаггында хатирялярля мцбаризя
апармаг иди. Амма эери чякилмирди. Йяни, о билмямяк горхусу иля билмяк горхусуна
гаршы мцбаризя апарырды вя галиб эялирди, чцнки сечиминин олмадыьыны билирди. Лаьымын
чынгыл галаьы йцксялян йериня чатанда, щяр ики горху ону бурахды. Щисс етди ки,
сакитдир, аьлы айдындыр, бурну ися нештяр кими итидир. Саллаьы отуруб ялляри иля эюзлярини
юртду вя ийлямяйя башлады. Бу йердя, бу дцнйадан узаг даш гябирдя йедди ил узаныб
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галыб. Яэяр дцнйанын щансыса бир йериндя онун ийи олмалы идися, о йер бура иди. Йавашйаваш няфяс алырды. Диггятля йохлайырды. Он беш дягигя саллаьы отуруб галды. Йаддашы
щеч вахт ону алдатмырды вя йедди ил яввял бу йердян щансы ийин эялдийи дягиг йадында
иди: бу даш вя рцтубятли шортящяр сяринлик гохусу иди вя бу тямизлик бура щеч бир
ъанлынын айаьынын дяймядийиндян хябяр верирди… Бурдан инди дя ейниля щямин ий
эялирди.
О тамамиля сакит, анъаг йаваш-йаваш башыны йелляйяряк бир гядяр дя отурду.
Сонра дюнцб яввялъя яйиляряк, лаьымын щцндцрлцйц имкан веряндя ися дикялиб чыхыша
тяряф – тямиз щавайа чыхды.
Лаьымдан чыхыб ъыр-ъындырыны эейди (башмаглары щяля бир нечя ил бундан габаг
чцрцмцшдц), хуръуну чийниня атды вя щямин эеъя Плон-дц-Канталы тярк едиб ъянуба
эетди.

25

Эюрцнцшц чох дящшятли иди. Сачлары дизинядяк, йаьлы саггалы ися эюбяйинядяк
узанмыышды. Дырнаглары гуш ъайнаьына бянзяйирди, ял вя айагларынын ъыр-ъындырын
юртмядийи щиссяляриндя дяри чянэя-чянэя сойулмушду.
Онун гаршысына чыхан илк адамлар – Пйерфор шящяри йахынлыьында чюлдя ишляйян
кяндлиляр – ону эюрян кими гышгырашараг гачмаьа башладылар. Шящярин юзцндя
сенсасийайа сябяб олду. Йцзлярля инсан она тамаша етмяк цчцн йыьылырды. Бязиляри
онун гачаг олдуьуну дцшцнцрдцляр. Башгалары дейирди ки, бу ясл инсан дейил, о
инсанла айынын гарышыьы, щансыса мешя йыртыъысыдыр. Бир кечмиш дянизчи билдирди ки, бу
океанын о тайында олан Кайеннадан эялмиш вящши щиндуйа охшайыр. Ону мерин
йанына эятирдиляр. Бурада о, топлашанларын щейрятиня сябяб олса да, юз савадыны
эюстяриб, аьзыны ачды вя кифайят гядяр гарышыг вя йюндямсиз ифадялярля – ахы бу онун
йедди иллик фасилядян сонра дедийи илк сюзляр иди, - амма там айдын шякилдя данышды ки, о
сяйащят едян уста кюмякчисидир, она гулдурлар щцъум едиб, маьарайа апарыб вя
йедди ил орада ясир сахлайыблар. Бу вахт ярзиндя о ня эцн ишыьы, ня инсан цзц эюрцб,
эюрцнмяз ялин гаранлыыьа салладыьы зянбилдян йейиб вя нящайят, ону оьурлайан вя хилас
едянляр щаггында щеч ня юйряня билмядян нярдиван васитясиля азад олунуб. Бу
ящвалаты она эюря уйдурмушду ки, бу она щягигятдян даща инандырыъы эюрцнцрдц вя
ящвалат доьрудан да даща инандырыъы иди, чцнки беля гулдур щцъумлары Оверни,
Ланэедок даьлары вя йа Севеннада тез-тез баш верирди. Щяр щалда, мер садялювщлцкля
бу щадисяни протокола салды вя онун щаггында шящярин лен сащиби вя парламентин
Тулузадакы цзвц маркиз де ла Тайад-Еспинаса мярузя етди.
Бу маркиз артыг гырх ил иди ки, сарай щяйатына мараьыны итирмиш, Версалы тярк едиб
юз мцлкляриня чякилмиш вя юмрцнцн галан щиссясини елмя щяср етмишди. Торпаг
сащиблийи вя кянд тясяррцфаты мящсулларына бцтцн верэиляри ляьв етмяк, щямчинин даща
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чох йохсуллара зярбя вуруб вя бунунла да, онлары юз игтисади фяаллыгларыны даща ъидди
инкишаф етдирмяйя мяъбур едяъяк якс пропорсионал эялир верэиси тятбиг етмяк
тяклифлярини иряли сцрян динамик милли игтисадиййат щаггында бюйцк ясяр онун гяляминя
мяхсус иди. Юз брошцрасынын уьурундан илщамланыб он беш йашындан он йашынадяк
оьлан вя гызларын тярбийяси щаггында трактат йазды, сонра ися експериментал кянд
тясяррцфаты иля марагланмаьа башлады вя буьа спермасынын мцхтялиф от нювляриня
кючцрцлмяси йолу иля сцд алмаг цчцн щейван-битки ъцтляшдирмя мящсулу, сцдверян
чичяйя бянзяр бир шей алмаьа ъящд эюстярди. Яввялъя от сцдцндян Лионда Елмляр
академийасынын «дадына эюря кечи пендириня бянзяйян, амма бир аз аъы» кими тяйин
етдийи пендир щазырламаьа имкан вермиш бязи уьурлар ялдя етди. Амма чюлляря
щектолитрлярля тюкцлян буьа спемасына сярф олунан бюйцк хяръляр цзцндян
тяърцбялярини дайандырмалы олду. Буна бахмайараг, аграр-биоложи проблемлярля
мяшьул олмасы онда тякъя торпаьа дейил, цмумиййятля йеря вя онун биосферайа
мцнасибятиня мараг йаратды.
Сцдверян чичяк йетишдирилмяси иля баьлы тяърцбяляри битирмямиш гаршысыалынмаз
щявясля торпаьа йахынлыгла щяйатилик арасындакы асылылыглар щаггында бюйцк ясяр
йазмаьа башлады. Онун тезисиндя дейилирди ки, щяйат йалныз йердян мцяййян узаглыгда
инкишаф едя биляр, чцнки йер юзц даима флуидум летале адланан даьыдыъы бир газ бурахыр
ки, о да щяйати гцввяляри боьур вя эеъ-тез онлары тамамиля ифлиъ вязиййятиня салыр. Она
эюря дя, бцтцн ъанлы варлыглар бюйцмя йолу иля йердян узаглашмаьа чалышыр, йяни онун
ичиня батмыр, яксиня бой атыб ондан араланырлар; еля ейни сябябдян онлар юзляринин ян
гиймятли щиссялярини йухарыйа доьру истигамятляндирирляр: буьда – сцнбцлцнц, чичяк –
гюнчясини, инсан – башыны; вя буна эюря дя, гоъалыг онларын гяддини яйиб йенидян
торпаьа тяряф яйяндя, онлар мцтляг летал газын тясири алтына дцшцр ки, сонунда даьылма
просеси сайясиндя юзляри дя юлдцкдян сонра бу газа чеврилирляр. Маркиз де ла ТайадЕспинасс Пйерфордда щяйатынын йедди илини маьарада, тамамиля даьыдыъы елемент –
торпаьын ящатясиндя кечирмиш фярдин пейда олдуьуну ешидиб бярк севинди вя Гренуйун
дярщал онун йанына, лабораторийайа эятирилмясини ямр етди вя бурада диггятля
мцайиня етди. О ашкар етди ки, щяйатилик нязяриййяси яйани сурятдя тясдиг олунур.
Флуидум летале Гренуйа о гядяр тясир эюстяриб ки, онун ийирми беш йалы бядяни
гоъалара хас даьылма яламятлярини бцрузя верир. Йалныз Гренуйун ясирликдя оларкян –
Тайад-Еспинасс беля изащ едирди, – йердян узаг биткиляр, ещтимала эюря чюряк вя
мейвялярля гидаланмасы онун тяляф олмасынын гаршысыны алыб. Маркиз щесаб едирди ки,
инди Гренуйун сящщятинин яввялки вязиййятини йалныз Тайад-Еспинасын кяшф етдийи витал
щаванын вентилйасийа апаратынын кюмяйи иля флцидин радикал чыхарылмасы йолу иля бярпа
етмяк олар. Беля апарат онун Монпелйедяки шящяр гясринин анбарында дуруб вя яэяр
Гренуй юзцнц нцмайиш обйекти кими маркизин сярянъамына верярся, маркиз няинки
ону йер газы иля чаряси олмайан зящярлянмядян хилас едяр, щям дя хейли мябляьдя
пулла да мцкафатландырар…
Ики саатдан сонра онлар каретдя отурмушдулар. О юз тапынтысына еля севинирди,
ону савадлы кцтляйя тягдим етмяйя еля тялясирди ки, о заман йолларын бярбад щалда
олмасына бахмайараг, Монпелйейядяк олан 64 мили ъями ики эцня гят етдиляр, чцнки
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гоъа йашына бахмайараг, маркиз файтончу вя атлары шяхсян гамчыламаг имканыны
ялдян вермир, чилля вя ресорлар тез-тез сырадан чыханда ися юзц шяхсян онларын тямириндя
иштирак едирди. Амма Гренуйа бир дяфя дя олсун каретин гозласындан енмяйя имкан
вермядиляр. О, юз ъыр-ъындыр палтарларында, тамамиля ням торпаг вя эил щопмуш
чулуну башына чякиб файтончунун йанында отурмалы иди. Сяйащят заманы ону чий
мейвя кюкцйля йедирдирдиляр. Маркиз бунунла йер флциди иля зящярлянмяни даща бир
мцддятя идеал вязиййятдя консервляшдирмяк истяйирди.
Монпелйейя чатанда Гренуйу дярщал юз сарайынын зирзямисиня йерляшдирмяйи
ямр етди вя тибб факцлтясинин, Ботаника ъямиййяти, Кянд тясяррцфаты мяктяби, Кимйафизика бирлийинин, Масон тяшкилатынын вя шящярдя олан онларла диэяр елми ъямиййятлярин
цзвляриня дявятнамя эюндярди.
Вя бир нечя эцндян сонра – даьлардакы сыьынаъаьыны тярк етдикдян дцз бир щяфтя
кечмишди, - Гренуй Монпелйе университетинин акт залында тахта сякидя, илин сенсасийасы
кими тягдим олундуьу чохсайлы кцтля гаршысыныда дурмалы олду.
Юз мярузясиндя Тайад-Еспинасс ону летал торпаг флциди нязяриййясинин
дцзэцнлцйцнцн ъанлы сцбуту кими характеризя етди. Методик олараг ъыр-ъындыры
Гренуйун яйниндян чыхарараг, маркиз чцрцдцъц газын нцмайиш олунан субйектин
бядяниня тясиринин неъя дящшятли еффект вермясини изащ едирди: газын вурдуьу
зядялярдян галан йара вя чапыглара диггят йетирин; бах бурда, синясиндя ися бюйцк алгырмызы газ карсиномасы вар; дяри бцтцнлцкля чатлаг-чатлагдыр; щямчинин скелетин
донгар вя бирляшмиш айаг бармаглары шяклиндя ачыг-айдын флцидал яйилмяси дя эюз
габаьындадыр. Дахили органлар: далаг, гара ъийяр, аь ъийярляр, юд кисяси вя щязм йолу
– аьыр зядяляниб ки, буну да ифразат нцмуняляринин анализи ясаслы сцрятдя сцбут едир;
нцмуняляр нцмайиш олунан субйектля йанашы тахта сякинин цстцндяки ляйяндя
топланыб вя истяйян щяр кяс онлара баха биляр. Бурадан беля нятиъя чыхыр ки, щяйати
гцввялярин йедди иллик флуидум летале Таилладе зящярлянмясинин сябяб олдуьу ифлиъ о
дяряъядя инкишаф едиб ки, хариъи эюрцнцшц артыг инди сезиляъяк деэенерасийа яламятляри
бцрузя верян субйект щяйатдан чох юлцмя доьру йюнялмиш мяхлуг кими мцяййян
олуна биляр. Буна бахмайараг, мярузячи вентилйасийа терапийасынын витал пящризля
ялагядя тятбиги васитясиля сяккиз эцн ярзиндя там саьалма яламятляринин ялдя
олунмасына чалышаъаг. Иштирак едянляр верилмиш прогнозун уьуруна ямин олмаг вя
торпаг флциди нязяриййясинин доьрулуьунун шцбщясиз сцбутуну алмаг цчцн бир
щяфтядян сонра бура дявят олунурлар.

26

Мярузя бюйцк мцвяффягиййят газанды. Елмли кцтля мярузячини эурултулу
алгышларла мццкафатландырды, сонра ися тянтяня иля Гренуйун дурдуьу тахта сякинин
йанындан кечди. Онун щядсиз бахымсыз вязиййяти, чапыглар вя сыныгларын изляри еля
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дящшятли тяяссцрат йарадырды ки, щамы ону саь икян чцрцмцш вя мящвя мящкум
олунмуш щесаб едирди, амма о юзцнц там саьлам вя эцълц щисс едирди. Елмили
ъянаблардан бязиляри башы чыхан кими ону таггылдадараг мцайиня едир, юлчцр, аьзына
бахыр, эюз гапагларыны галдырырдылар. Диэярляри онунла данышараг маьарадакы щяйаты
вя индики ящвалы иля марагланырдылар. Амма о, макриздян алдыьы тялимата ъидди ямял
едяряк, суаллара йалныз боьуг хырылты иля ъаваб верир вя бу заман щяр ики яли иля аъизаня
сурятдя боьазыны эюстяряряк, флцидум летале Таилладе артыг онун гыртлаьыны бярк
зядялядийиня ишаря едирди.
Нцмайиш сона чатдыгдан сонра, Тайад-Еспинасс йеня дя ону йыьышдырыб евиня,
юз сарайынын анбарына эюндярди. Орада тибб факцлтясинин бир нечя сай-сечмя
щякимляринин иштиракы иля ону витал щава дяйишмя апаратына – йяни бир-бириня сых
кечирилмиш шам аьаъы лювщяляриндян ибарят кичик анбара йерляшдирди. Дамындакы чох
щцндцр соруъу бору васитясиля анбара летал газдан тямизлянмиш щава дахил олур,
ишлянмиш щава ися дюшямядяки дяри вентил васитясиля чыхырды. Бцтцн бу гурьу эеъяэцндцз боруйа бирляшдирилмиш вентилйаторларын фасилясиз щярякятдя олмасына нязарят
едян хидмятчиляр дястяси тяряфиндян ишя салынырды. Беляликля, Гренуй даим тямиз щава
ахыны иля ящатя олунур, диварда щава бурахмаг цчцн ачылмыш икитайлы гапы васитясиля ися
она щяр саатдан бир торпагдан аралыда олан мящсуллардан щазырланмыш пящриз
йемякляри: эюйярчин булйону, тораьай паштети, вящши юрдяклярдян рагу, аьаъларда
битян мейвялярдян щазырланмыш мцряббя, буьданын хцсуси щцндцр нювляриндян чюряк,
пиреней шярабы, даь кечиси сцдц вя сарайын чардаьында сахланмыш тойугларын чалынмыш
йумуртасындан крем верирдиляр.
Бу мцалиъяви дезинфексийа вя ревитализасийа курсу беш эцн давам етди. Бундан
сонра маркиз вентилйаторлары сахламаьы ямр етди вя Гренуйу ванна отаьына кечирди
ки, бурада ону бир нечя саат исти йаьыш суйундан ибарят ванналарда исладыб вя нящайят
Анд даьларындакы Потоси шящяриндян эятирилмиш гоз йаьы гарышыьы олан сабунла башдан
айаьадяк йудулар. Онун ял вя айаг дырнагларыны тутдулар, доломит ящянэиндян ибарят
зяриф тозла дишлярини тямизлядиляр, цзцнц гырхыб, сачларыны кясиб дарадылар, буруб
пудраладылар. Дярзи, чякмячи дявят етдиляр вя Гренуй яйниня тикилмиш аь жаболу вя
манжетляриндя аь бцзмя щашийяси олан кюйняк, ипяк ъораблар, камзол, шалвар, мави
рянэли мяхмяр жилет вя гара дяридян тоггалы гяшянэ айаггабы алды ки, онларын саь тайы
онун шикяст айаьыны баъарыгла эизлятди. Маркиз юз ялляри иля Гренуйун чопур цзцнц аь
талкла киршанлады, додаг вя йанагларына кармин (ал-гырмызы бойаг) вурду вя
йандырылмыш ъюкя кюмцрцндян олан йумшаг карандашла гашларына ямялли-башлы няъиб
форма верди. Сонра о, она юз шяхси садя бянювшя ийи верян ятриндян вурду, бир нечя
аддым чякилиб бахды вя юз щейранлыьыны ифадя етмяк цчцн узун мцддят сюз тапа
билмяди.
- Ъянаб, - нящайят сюзя башлады, - мян юзцм юзцмя щейранам. Дащилийим
мяним юзцмц дя сарсытды. Ялбяття ки, мян юз флцидал нязяриййямин дцзэцнлцйцня щеч
вахт шцбщя етмямишям, бу мцмкцн дейил; амма онун практик терапийада беля йахшы
тясдиг олунмасы мяни щейрятя эятирир. Сиз вящши щейван идиниз, мянся сиздян инсан
дцзялтдим. Бу ясл илащи йарадыъылыгдыр. Еля ися иъазя верин мцтяяссир олум! Бах о
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айнайа йахынлашын вя юзцнцзя бахын! Сиз щяйатынызда илк дяфя инсан олдуьунузу
биляъяксиниз, хцсуси вя йа мцстясна, йа да эюркямли олмаса да, там нормал инсан.
Йахынлашын айнайа, ъянаб! Юзцнцзя бахыб мяним йаратдыьым мюзцъядян щейрятлянин!
Щяйатында илк дяфя Гренуйа «ъянаб» дейя мцраъият етдиляр. Айнайа йахынлашыб
бахмаьа башлады. Индийядяк щеч вахт эцзэцдя юзцня бахмамышды. О эцзэцдя эюзял
мави эейими, аь кюйнякли вя ипяк ъораблы бир ъянаб эюрдц вя тамамиля инстинктив
олараг беля бязякли бяйлярин гаршысында олдуьу кими йерядяк тязим етди. Амма
эейимли-эечимли ъянаб да яйилди вя Гренуй йенидян дикяляндя эейимли-эечимли ъянаб
да ейниля щярякят етди вя сонра щяр икиси йерляриндя донуб, эюзлярини бир-бириня
дикдиляр.
Гренуйу щамындан чох онун беля инанылмаз нормал эюрцнмяси факты сарсытды.
Маркиз щаглы иди: алчаг бойлу, бир гядяр яйри-бюйцр, щеч ня ифадя етмяйян цзц, - сюзцн
гысасы, о минлярля диэяр инсанлар кими эюрцнцрдц. Яэяр инди кцчя иля эетсяйди, щеч кяс
онун архасынъа дюнцб бахмайаъагды. Щеч о юзц дя йолда онун инди эюрцндцйц кими
эюрцнян бир адама раст эялсяйди, она фикир вермязди. Ялбяття ки, яэяр бу гаршыдан
эялян адамдан айнадакы ъянаб вя айнанын габаьында дайанмыш юзц кими
бянювшядян башга щеч бир гоху эялмядийини щисс етмясяйди.
Амма ъями он эцн бундан яввял кяндлиляр ону эюряндя гышгырышыб гачырдылар.
О заман юзцнц еля индики кими, инди ися эюзлярини йумуб, еля о заманкы кими щисс
едирди. Бядянини ящатя едян щаваны ъийярляриня чякди вя пис ятрин, мяхмярин вя
айаггабыларынын йени дярисинин ийини щисс етди; о ипяйи, киршаны, чякилмиш помада,
Потосидян эятирилмиш сабунун зяиф ятрини ийляди. Вя бирдян анлады ки, ону нормал
инсана чевирян ня эюйярчин булйону, ня дя вентилйасийа иля чыхарылан щогга дейил,
мящз бу дябли эейимляр, сач дцзцмц вя кичик косметика щийляляридир.
Эюзлярини гырпыб ачды вя эюрдц ки, айнадакы ъянаб да санки ону о гядяр дя
ийрянъ щесаб етмядийиня ишаря едирмиш кими, она эюз вурду вя онун карминля
рянэлянмиш додагларындан йцнэцл тябяссцм гачды. Вя Гренуй да айнадакы ъянабын,
инсан кими эейинмиш, маскаланмыш, гохусуз фигурун онун хошуна эялдийини щисс етди;
щяр щалда она еля эялди ки, маска мцкяммял щала эятирилярся, о ятраф алямя онун,
Гренуйун щеч вахт ъцрят етмяйяъяйи тясири эюстяря биляр. О фигура башы иля ишаря етди вя
онун башыны тярпятмякля она ъаваб веряряк, эизлинъя бурун дешиклярини шиширдийини
эюрдц…

27
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Нювбяти эцн – маркиз она ян ваъиб позалар, щярякятляр вя рягс паларыны
юйрядирди – Гренуй эуйа ки, тянэняфяслик тутмасындан тамамиля зяифляйиб дивана
йыхылараг, башэиъяллянмя сящняси ойнады.
Маркиз юзцндян чыхмышды. О, гуллугчуларын цстцня баьырараг, дярщал йелпик вя
дашына билян вентилйаторлары эятирмяйи тяляб етди вя гуллугчулар ямри йериня йетирмяйя
ъуммамыш, маркиз Гренуйун йанында дизи цстя чюкяряк, ону бянювшя ятри верян ял
йайлыьы иля йеллямяйя вя йенидян галхмасыны, щеч олмаса инди юлмямяйи, яэяр
мцмкцндцрся, бириси эцнядяк эюзлямясини хащиш етмяйя, аз гала йалвармаьа башлады,
якс щалда летал флцид нязяриййясинин эяляъяйи ъидди тящлцкя алтына дцшяъякди.
Гренуй гыврылыр вя бурулур, юскцрцр, инилдяйир, щяр ики яли иля йайлыьы юзцндян
узаглашдырыр вя нящайят олдугъа драматик бир шякилдя диванда ашараг, отаьын ян узаг
кцнъцня сыхылыр.
Вя Тайад-Еспинас тякъя йайлыьы дейил, щям дя ейниля бянювшя ятри верян
камзолу да пянъярядян чюля атдыгдан сонра, Гренуй юз тутмасыныын сянэимясиня
имкан верди вя даща сакит сясля данышды ки, о, ятриййатчы кими, онун сяняти иля мяшьул
олан инсанлара хас олан щяссас ийбилмяйя маликдир вя щямишя, хцсусиля дя саьаларкян,
бязи ятирляря олдугъа кяскин реаксийа верир. Мящз хош гохулу чичяк олан бянювшянин
ятринин онун цчцн дюзцлмяз олмасыны ися маркизин ятринин тяркибиндя йцксяк фаиздя
бянювшя кюкцнцн олмасы иля изащ едя биляр, о ися юз йералты мяншяйиня эюря Гренуй
кими летал флцидя мяруз галмыш бир фярдя зярярли тясир эюстярир. Еля дцнян, илк дяфя ятри
она вуранда, о тамамиля бищуш олду, бу эцн ися кюкцн гохусуну икинъи дяфя
дуйанда о юзцнц еля щисс етди ки, санки ону итяляйиб эерийя, йедди ил кечирдийи дящшятли
боьанаг торпаг гуйуйа салдылар. Йягин, онун тябияти зоракылыьа гаршы гийам едиб, о
буну башга ъцр ифадя едя билмир, чцнки маркизин мящаряти она флциддян тямизлянмиш
щавада щяйат бяхш едиб, о бир даща мянфур флцидин тясириня дцшмякдянся, еля
йериндяъя юляр. Инди дя кюкдян дцзялдилмиш ятир йадына дцшяндя онун бцтцн ичи сыхылыр.
Амма о тамамиля яминдир ки, маркиз бянювшя ятринин там йох олмасы цчцн она юз
ятрини щазырламаьа иъазя верся, онун гцввяляри дярщал юзцня гайыдар. Онун
тясяввцрцня щава кими йцнэцл, йердян узаг ингридийентлярдян – бадам вя портаьал
суйу, евкалипт, шам ийняляринин йаьы вя сярв йаьындан ибарят ятир эялир. Палтарына ъяями
бир нечя зярря, бойнуна вя йанагларына ъями бир нечя дамъы вурса, о щямишялик индиъя
дцшдцйц шиддятли тутмадан сыьорталанмыш олаъаг…
Бизим ращат охунмаг цчцн васитяли нитгля вердикляримиз яслиндя чохсайлы хырылты,
щычгырты вя боьулма тутмалары иля гырылан, титрямя, яллярини йеллямя вя ифадяли эюз
сцздцрмяляри иля мцшайият олунан йарымсаатлыг пялтяк чярянчилик иди. Маркиз бярк
сарсылмышды. Ону изтираб симптомларындан чох щимайясиня эютцрдцйц адамын аьыллы
дялилляри инандырды. Ялбяття ки, бу бянювшядян дцзялдилмиш ятир иди! Йеря дящшятли
дяряъядя йахын, щятта йералты мящсул! Чох эцман ки, о узун илляр ярзиндя истифадя
етдийиндян, артыыг она йолухмушду. Онун щеч аьлына да эялмирди ки, бу ятир ону
эцнбяэцн юлцмя йахыглашдырырды. Щям подагра, щям пейсяринин кейимяси, щям
ъинсиййят органынын сцстлцйц, щям бабасил, щям гулаьындакы кцй, щям дя чцрцк диш,
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
714

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

шцбщясиз ки, цмунятли бянювшя кюкцндян зящярлянмянин нятиъясидир. Бу аьылсыз
инсанъыьаз, отаьын кцнъцня гысылмыш бу мискин ися она щягигяти ачыр. Маркиз чох
мцтяссир олду. О йахынлашыб ону галдырмаг вя юз *** синясиня сыхмаг истяди. Амма
щяля дя бянювшя ийи вермясиндян ещтийатланды вя она эюря дя бир даща гуллугчуларыны
сясляйиб, евдян бцтцн бянювшяли ятирляри чыхартмаьы, сарайын щавасыны дяйишмяйи, юз
палтарларыны ися витал щава апаратында дезинфексийа етмяйи вя Гренуйу хярякдя
шящярин ян йахшы ятриййатчысынын йанына апармаьы ямр етди. Гренуй да тутма
сящнясини ойнамагла еля буна наил олмаг истяйирди.
Монпелйедя ятир истещсалынын гядим яняняляри вар иди вя сон заманлар рягиб
шящяр олан Грасла мцгайисядя бир гядяр зяифлямясиня бахмайараг, шящярдя щяля дя бир
нечя йахгы уста – ятриййатчы вя ялъякчи йашайырды. Онлардан ян щюрмятлиси, Рунел адлы
бириси, сабун, сцртмя йаьлар вя ятирлярля тяъщиз етдийи маркиз де ла Тайад-Еспинасын
аиляси иля ишэцзар ялагялярини нязяря алыб мцстясна аддыма – юз ателйесини бир саатлыьа
хярякдя эятирилмиш гярибя парисли уста кюмякчисиня вермяйя разы олду. Бу сонунъу щеч
бир изащат динлямядян, няйин щарда олдуьуну билмяк истямяйиб деди ки, юзц баш
чыхарар вя няйин щарда олдуьуну тапар вя емалатханайа эириб гапыны баьлады вя
орада там бир саат кечирди, бу арада ися Рунел маркизин ишляр мцдири иля мейханайа
эетди вя бир нечя стакан шяраб ичдикдян сонра, онун бянювшя суйунун нийя эюря
мювъцд олмаг щцгугуну итирмяси щаггында сющбятляри динлямяли олду.

28

Рунелин емалатханасы вя дцканы бир заманлар Балдинин Парисдяки ятирли маллар
маьазасы кими йахшы тяъщиз олунмамышды. Бир нечя чичяк йаьы, суйу вя ядвиййат нювц
ади ятриййатчынын фантазийасы цчцн эениш имканлар ачмырды. Амма Гренуй щаваны
няфясиня чякян кими баша дцшдц ки, бурада олан материаллар онун мягсяди цчцн
кифайятдир. О еля бир дяйярли ятир йаратмаг фикриндя дейилди; бир вахтлар Балдининин
йанындакы кими байаьылыгдан узаг вя инсанларын аьлыны башындан алан мяшщур ятирляр
дя дцзялтмяк истямирди. Щятта маркизя вяд етдийи портаьал аьаъы чичякляриндян
дцзялдиляъяк садя ятир дя онун мягсяди дейилди. Нарынъ, евкалипт вя сярв йарпаьынын
ишя эедян ессенсийалары йалныз онун щазырламаг истядийи ясл ятри юрт-басдыр етмяли идиляр
– бу ятир ися инсан гохусу иди. О яввялъя пис суррогат кими олса беля юзцнцн малик
олмадыьы инсан ийиня йийялянмяк истяйирди. Ялбяття ки, цмуми бир инсан симасы
олмадыьы кими, инсан ийи дя олмур. Щяр бир инсанын юзцнямяхсус ийи вар, буну
минлярля фярди гохулары билян вя доьулдуьу эцндян инсанлары ийиня эюря айыран
Гренуйдан йахшы щеч ким билмирди. Амма щяр щалда, ятриййат нюгтейи-нязяриндян
инсан ийинин мцяййян бир ясасы вар иди, щям дя кифайят гядяр садя: тярли-йаьлы,
туршмязя-пендир ийи, цмумиййятля бцтцн инсанлара ейни дяряъядя хас олан кифайят
гядяр хошаэялмяз ясас, онун цзяриндя ися даща зяриф фярди аура булудлары йырьаланырды.
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Амма бу аураны, шяхси ийин олдугъа чятин, тякраролунмаз шифрясини инсанларын
яксяриййяти онсуз да щисс едя билмир. Инсанларын яксяриййяти билмир ки, бу ийя маликдир
вя цстялик, баъардыгъа ону эейимляринин, йа да сцни гохуларын алтында эизлятмяйя
чалышыр. Онлара йалныз о ясас гоху, о илкин вя примитив – инсан тяри йахшы танышдыр; онлар
йалныз бу ийдя йашайыр вя юзлярини тящлцкясизликдя щисс едирляр вя бу ийрянъ цмуми
цфунят ийи верян щяр бир кяси онлар юзляриня бянзяр кими гябул едирляр.
Щямин эцн Гренуй гярибя ятир йаратды. Дцнйада индийядяк бундан гярибяси
йох иди. О юзцня садяъя гоху дейил, гохуйан инсан гохусу мянимсяди. Гаранлыг
отагда бу ятри щисс едян щяр бир кяс орада икинъи бир адамын олдуьуну дцшцнярди. Бу
ятри юзц дя инсан кими гохуйан бир адам вурсайды, онда о ийиня эюря бизя ики адам
кими вя йа даща пис, чевряляри дягиг олмадыьы вя эюлцн дибиня дцшмцш вя суйун
цзяриндяки ляпялярля тящриф олунмуш шякил кими йайылдыьы цчцн, даща бирмяналы гябул
олуна билмяйян образ кими дящшятли икили ъанлы кими эюрцнярди.
Онун цчцн гянаятбяхш олмаса да, башгаларыны алдатмаг цчцн кифайят едян бу
инсан гохусунун имитасийасы цчцн Гренуй Рунелин емалатханасында олан ян аз
нязяря чарпан ингредийентляри сечди.
Бир овуъ щяля кифайят гядяр тязя пишик няъисини о щяйятя апаран гапынын
аьзындан тапды. О, ондан йарым гашыг эютцрцб бир нечя дамъы сиркя вя цйцдцлмцш
дуз олан гарышдырыъыйа гойду. Столун алтында о Рунелин йемяйиндян сонра галмыш
дырнаг бойда пендир парчасы тапды. Пендир артыг чох кющня иди, чцрцмяйя башламышды
вя кяскин-тцнд ий вверирди. Дцканын арха щиссясиндя дуран сардина чялляйинин
гапаьындан о балыг ичалатынын ийини верян ня ися гашыйыб йыьды, ону лах йумурта вя
гундуз золаьы, нашатыр, мускат, буйнуз йонгары вя йанмыш донуз ъыздаьы иля
гарышдырды. Бцтцн бунлара о кифайят гядяр бюйцк мигдарда сибетин ялавя етди, бу
дящшятли соуса спирт гатды, бир гядяр сахлайыб икинъи бутулкайа сцздц. Гарышыьын ийи
дящшятли иди. О чиркаб борусу, чцрцмя, киф ийи верирди, йелпийин йеллянмяси бу бухара
тямиз щава гатанда ися еля тясяввцр йаранырды ки, исти йай эцнцндя Парисдя, балыг
сыралары, Эцнащсызлар Гябиристанлыьы вя аьзынаъан долу евлярин ийляринин бир-бириня
гарышдыыьы О-Фер вя Ланжери кцчяляринин кясишмясиндя дайанмысан.
Онсуз да инсан гохусундан чох мейит ийи верян бу горхунъ ясаса Гренуй
ъями бир гат ефир йаьлары: истиотлу наня, лаванда, терпантин, лимон, евкалипт ятри гатды,
онлары ися ятиршащ, гызылэцл, портаьал чичяйи вя жасминин зяриф чичяк йаьлары букети иля
йумшалдыб, ейни заманда онун алтында эизлятди. Тякрар спирт вя аз мигдарда сиркя
тюкцлдцкдян сонра бцтцн бу гарышыьын йаратдыьы ийрянъ ясас бурун цчцн тамамиля щисс
едилмяз олду. Тязя ингредийенгтляр эизли цфуняти сезилмяз етди, чичяклярин ятри ийрянъ
ясасы бязяйиб щятта ону мараглы етди вя гярибя олса да киф вя чцрцнтц ийини сезмяк
олмурду, о тамамиля щисс олунмурду. Яксиня, санки бу ятир фяал, рущландырыъы щяйат
ятри сачырды.
Гренуй онлары ики ятир шцшясиня тюкцб аьызларыны тыхаъла бярк баьлады вя
ъибляриндя эизлятди. Сонра о гарышдырыъыны, щявянэдястяляри, гыфлары вя гашыглар су иля
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йахшы-йахшы йуду, ийлярин бцтцн излярини итирмяк цчцн онлары аъы бадам йаьы иля силди вя
икинъи гарышдырыъыны эютцрдц. Онун ичиндя о тез-базар ефир йаьлары вя чичяк
елементляриндян ибарят олан, амма ясасыны сещрли гашыгашы дейил, тамамиля ади мцшк,
янбяр, бир гядяр сибетин вя сидр йаьы тяшкил едян биринъийя охшар башга бир ятир дцзялтди.
Яслиндя о биринъидян там фяргли – даща аз сиррли, даща тямиз, даща аз тяъавцзкар
гохуйурду, чцнки онун тяркибиндя инсан гохусуна бянзяйян елементляр йох иди.
Амма ону ади инсан вурсайды вя бу ятир онун юз шяхси ийи иля гарышсайды, ону
Гренуйун шяхсян юзц цчцн дцзялтдийи ятирдян айырмаг олмазды.
Ятир шцшялярини икинъи ятирля долдуруб о там сойунду вя юз палтарларына щямин
биринъи ятирдян сяпди. Сонра ятирдян голтугларынын алтына, айаг бармагларынын арасына,
госыьына вя гулагларынын архасына вурду; бойун вя сачларына чякди, эейинди вя
емалатхананы тярк етди.

29

Кцчяйя чыханда бирдян горхду, чцнки билирди ки, щяйатында илк дяфядир инсан ийи
верир. Юзц ися щесаб едирди ки, пис ий, олдугъа пис ий верир. Вя щеч ъцря тясяввцр едя
билмирди ки, башга инсанлар онун гохусуну пис ий кими гябул етмир вя она эюря дя
Рунел вя маркизин мажордомунун ону эюзлядийи пивяханайа эирмяйя ъцрят етмяди.
О йени аураны аноним мцщитдя йохламаьы даща аз рискли сайды.
Ян дар вя гаранлыг даланларла даббаг вя бойагчыларын емалатханалары йерляшян
вя онларын пий ийли сянятляри иля мяшьул олдуглары чайа тяряф эетди. Йолда киминляся
растлашанда вя йа ушагларын ойнадыьы, йа да гоъа гарыларын отурдуьу евлярин
гапысынын йанындан кечяндя юзцнц аддымларыны йавашытмаьа вя юз гохусуну юзц иля
бирликдя ири галын булуд кими апармаьа мяъбур едирди.
Эянъликдян юйряшмишди ки, инсанлар онун йанындан кечяндя она фикир
вермирдиляр; ня вахтса фикирляшдийи кими нифрят етдикляри цчцн дейил, садяъя онун
мювъудлуьуну эюрмядикляри цчцн. Ятрафында мякан йох иди, диэяр инсанлардан фяргли
олараг, атмосфери титрятмирди, неъя дейярляр, диэяр инсанларын цзяриня кюлэя салмырды.
Йалныз гябул етмя аны йараныр вя адятян гаршысындакы адам дящшят ичиндя эери чякилир,
бир нечя санийя санки мювъуд олмаг щцгугу олмайан, шцбщясиз, бурада дайанса да,
еля бил ки, бурда олмайан бир ъанлыны эюрцрмцш кими, она, Гренуйа бахыр, сонра ися
тез-тялясик узаглашыр вя о дягигя щяр шейи унудурду…
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Амма, инди Монпелйенин даланларында йенидян щисс едир вя эюрцрдц ки,
инсанлара тясир едир вя бу дяфя йенидян буну эюряндя ону бюйцк фяхр щисси бцрцдц.
Гуйунун цстцня яйилмиш бир гадынын йанындан кечяндя, бу гадынын бир анлыг башыны
галдырыб она бахдыьыны вя сонра, ачыг-айдын сакитляшиб йенидян юз ведряси иля мяшьул
олмаьа башладыьыны эюрдц. Архасы она дайанмыш бир киши эери дюнцб узун мцддят
марагла архасынъа бахды. Растына чыхан ушаглар она йол верирдиляр – горхудан йох,
ядяб хатириня; вя щятта онлар гача-гача евляринин гапысындан чыхараг тясадцфян она
тохунанда горхмурдулар, садяъя йахынлашан адама дяймямяк цчцн йанындан
сивишиб кечирдиляр.
Бир нечя беля эюрцшдян сонра, юз йени аурасынын эцъцнц дягиг щисс етди вя даща
инамлы вя щяйасыз олду. О инсанлара даща тез йахынлашыр, онларын лап йанындан
кечмяйя чалышыр, щятта сол ялини бир аз йелляйяряк, эуйа билмядян йолдан кечянин ялиня
тохунурду. Бир дяфя эуйа тясадуфян йанындан ютцб кечмяк истядийи кишини итяляди.
Дайаныб цзр истяди вя щяля дцнян эюзлянилмядян Гренуйла растлашанда мат галаъаг
бу адам санки щеч ня олмайыбмыш кими онун цзрхащлыьыны гябул етди, щятта бир аз
эцлцмсцнцб ялинин Гренуйун чийниня дя вурду.
Даланлардан чыхыб Мцгяддяс Пйорт килсясинин гаршысындакы мейдана эялди.
Кился зянэи чалынырды. Порталын щяр ики тяряфиндя адамлар топлашмышды. Еля индиъя никащ
мярасими сона чатмышды. Щамы эялини эюрмяк истяйирди. Гренуй ора гачыб ъамаата
гарышды. Инсан кцтлясинин ичиня, адамларын ян чох олдуьу йеря сохулурду, гой онлар
онун ятрафында сых дайансынлар, гой онун шяхси ийини щисс етсинляр. Вя о дцнйаны
башына дар еляйян дарысгаллыьы юзцндян кянара итяляйир, айагларыны эениш аралы гойуб,
кюйняйинин йахасыны ачыр ки, ий манеясиз бядяниндян ахыб йайыла билсин. Вя
башгаларынын щеч ня, тамамиля щеч ня щисс етмядийини – онун дюврясиндя сых дайанмыш
бу кишиляр, гадынлар вя ушагларын беля тез алдандыьыны вя ондан эялян пишик пейини,
пендир вя сиркядян башдансовду дцзялдилмиш цфунят ийини юзляриня бянзяр бирисинин ийи
кими уддугларыны, ону, Гренуйу, атылмыш дцдямяни юз араларына юзляриня тай кими
гябул етдиклярини эюряндя ону щядсиз севинъ щисси бцрцдц.

30

Дизляринин йанында бюйцклярин арасында сыхылыб галмыш ушаг, балаъа гыз эюрдц.
Рийакаръасына гайьы эюстяряряк, ону галдырды вя гуъаьына эютцрдц ки, щяр шейи даща
йахшы эюрсцн. Онун анасы буна няинки дюздц, щятта тяшяккцр дя етди, ушаг ися
севинъиндян гыьылдамаьа башлады.
Беляликля, Гренуй йанлыш паклыг екстазында йад ушаьы синясиня сыхараг, кцтлянин
ичиндя тягрибян он беш дягигя дайанды. Вя кился зянэляринин гулагбатыран сяси вя
инсанларын шадйаналыьы иля мцшайият олунан той нцмайиши йанындан ютцб кечяркян вя
онун башынын цстцндя пул йаьышы ъинэилдяйяркян, Гренуйун ичиндя башга шадлыг, ону
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титрядян вя шящвят тутмасы кими бищуш едян гара шадлыг, гязябли триумф щисии ъошур вя
ону зящяр вя юд кими бцтцн бу инсанларын цстцня атмамаг вя тянтяня иля онларын
цзцня онлардан горхмадыьыны, щятта демяк олар ки, нифрят етмядийини, амма онларын
юзляринин алдадылмалары вя яля салынмаларына имкан вердикляри цчцн, бу ийрянъ
ахмаглыгларына эюря онлара щягарятля бахдыьыны демямяк цчцн юзцнц эцъля
сахлайырды, чцнки онлар мащиййятъя щеч ня, о ися щяр шейдир! Вя санки онлары лаьа
гойараг, ушаьы юзцня бир аз да бярк сыхды, ъийярлярини щава иля долдурараг башгалары
иля бирликдя гышгырды:
- Эялиня ешг олсун! Йашасын эялин! Йашасын эюзял ъцтлцк!
Той баша чатдыгдан вя кцтля даьылышмаьа башладыгдан сонра ушаьы анасына
верди вя ещтирасдан юзцня эялмяк вя динъялмяк цчцн килсяйя эетди. Килсядя щава
сойуг бурумларла сяъдяэащын щяр ики тяряфи иля ики бухурдандан чыхан вя аьыр ядйал
кими еля индиъя бурада отуран инсанларын даща зяиф гохуларыны юртян бухурла долу иди.
Гренуй балконун алтындакы скамйада отурду.
Бирдян ону бюйцк мямнунлуг щисси бцрцдц. Даьын бятниндя юз тянща
орэийалары заманы щисс етдийи сярхош мямнунлуг дейил, шяхси эцъцнц дярк етмясиндян
йаранан чох сойуг вя айыг мямнунлуг. Инди няйя гадир олдуьуну билирди. Юз дцщасы
сайясиндя ян дяйярсиз васитялярин кюмяйи иля инсан ийиня бянзяр ятир йаратды вя дярщал
щядяфя еля дягиг дцшдц ки, щятта ушаг да алданды. Инди о билирди ки, бундан даща
артыьына наил ола биляр. Билирди ки, бу гохуну тякмилляшдиря биляр. О няинки инсан, щятта
фювгялбяшяр, мяляк ятри йарада биляр, о гядяр эюзял вя щяйатвериъи бир ятир ки, ону щисс
едян щяр кяс овсунлансын вя ону, Гренуйу, бу ятрин дашыйыъысыны бцтцн гялби иля
севсин.
Бяли, о онлары юзцнц севмяйя мяъбур едяъяк. Онлар бу ятрин тясир сащясиня
дцшцб няинки ону юзляриня тай кими гябул етмяйя, щям дя ону дялиъясиня,
фядакаръасына севмяйя мяъбур олаъаглар, онлары севинъдян титрямяйя, фярящдян
гышгырмаьа, щюнкцрмяйя вадар едяъяк; ону, Гренуйу эюрян кими, Танрынын сойуг
бухуру алтында олдуьу кими дизляри цстя чюкяъякляр! О юз фантазийаларындакы кими
гцдрятли ятир аллащы олмаг истяйирди, амма инди – щягигятдя вя реал инсанлар цчцн. Вя о
билирди ки, бу юз ялиндядир. Чцнки, инсанлар эюзлярини йумуб бюйцклцйц, дящшяти,
эюзяллийи эюрмяйя вя гулагларыны баьлайыб инсанлары вя йа сюзляри ешитмяйя билярляр.
Амма онлар ятиря давам эятирмяйя билмяздиляр. Чцнки ятир – няфясин гардашыдыр.
Ятирля инсанларын ичиня эиряъяк вя онлар йашамаг истяйирлярся ондан горуна
билмяйяъякляр. Ятир ися ян дярин йерляря, бир баша цряйя йол тапыр вя орада симпатийа
вя щягарят, чимчишмя вя ешг, севэи вя нифрят щаггында гяти щюкм чыхарыр. Ким ятря
сащибдирся, инсан цряйиня щюкм едя биляр.
Гренуй скамйада тамамиля сакит отуруб эцлцмсяйирди. Инсанлары юзцня табе
етмяк гярарыны гябул едяркян, ейфорик бир ъошьунлуг щисс етмирди. Эюзляриндя диваня
алов йох иди, сифяти дяли ифадядян яйфилмямишди. Юзцндян чыхмамышды. Еля сакит, еля шян
иди ки, юзц юзцндян цмумиййятля бунун онун няйиня лазым олдуьуну сорушурду.
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Юзцня ъаваб верди ки, буну бцтцнлцкля гязябля долу олдуьу цчцн истяйир. Вя бу
заман о эцлцмсяйирди вя чох разы иди. О там мясум, ади хошбяхт бир адам кими
эюрцнцрдц.
Бир мцддят дальын вязиййятдя сакит отуруб, дярин гуллабларла бухурла долу
щаваны ичиня чякирди. Вя йенидян онун цзцндян мяьрур бир тябяссцм гачды. Бу
Танрынын неъя дя аъиз ятри вар! О неъя дя эцлцнъ дяряъядя пис гохуйур.
Бухурданлардан топа-топа гахан щеч ясл бухур да дейил. Бу ъюкя кюмцрц, дарчын вя
шора иля гарышмыш пис суррогат иди. Танры пис ий верирди. Танры мискин вя пис ийли иди.
Ону, бу Танрыны алдадырдылар, йа да о юзц Гренуй кими йаланчы иди, - амма ондан да
пис!

31
Маркиз де ла Тайад-Еспинас йени ятири чох бяйянмишди. Щятта онун, летал флциди
кяшф етмиш бир адам цчцн, дейирди, ятир кими икинъи дяряъяли вя учуъу бир
субстансийанын фярдин цмуми вязиййятиня беля эцълц тясирини мцшащидя етмяк чох
тяяъъцблцдцр: щяр шей бу субстансийанын ингредийентляринин йерля ня гядяр ялагядар
олмасы вя йа йердян ня гядяр узаг олмасындан асылыдыр. Ъями бир нечя саат яввял
бурада сольун вя байылмаьа йахын бир вязиййятдя йыхылыб галмыш Гренуй онун
йашында олан истянилян саьлам адам гядяр тяравятли вя эцмращ эюрцнцрдц; щятта
демяк олар ки, онун тзцмрясиндян олан инсанлара хас бцтцн чатышмазлыгларына вя
савадсызлыьына бахмайараг, онда аз гала шяхси фярдилийя бянзяр бир шей йаранмышды.
Щяр щалда, о, Тайад-Еспинас, чапа щазырланан «Летал флцид нязяриййяси мясялясиня»
адлы трактатынын витал дийететика фяслиндя мцтляг бу щадисяни эюстяряъяк. Щялялик ися, о
юзц йени ятирдян тяйинаты цзря истифадя едяъяк.
Гренуй она ичиндя ади чичяк ятри олан ики ятир шцшяси верди вя маркиз бу ятирдян
вурду. О, еффектдян там разы иди. Она еля эялир ки, о етираф етди, бу дящшятли бянювшя
ятри илляр бойу юз рурьушун аьырлыьы иля ону сыхырды, инди ися онун ганадлары чыхыб вя
дизиндяки дящшятли аьры кясиб вя гулагларындакы кцй азалыб; цмумиййятля о юзцнц
ганадланмыш, эцмращ вя бир нечя йаш ъаван щисс едир. Гренуйа йахынлашыб ону
гуъаглады, ону юз «флцидал гардашы» адландырыб ялавя етди ки, о щеч дя сосиал дейил, сырф
мцъярряд мцраъият ин ъонспекту универсалитатис флуиди леталис нязярдя тутур ки, онун
гаршысында – вя йалныз онун! – бцтцн инсанлар бярабярдир; бундан башга, - буну ися о
Гренуйдан араланыб, амма кифайят гядяр достъасына, щеч бир нифрят олмадан, аз гала
юзцня бярабяр кими дейирди, – о бу йахынларда флуидум летале мцмкцн гядяр тезликля
флуидум витале иля явяз етмяк цчцн онун гаршысынын алынмасы мягсядиля тябягядян
кянар тяшкилат тясис етмяйи планлашдырыр вя артыг инди Гренуйа сюз верир ки, о бу
тяшкилатын илк тяряфдары олаъаш. Сонра ися о чичяк ятринин ресептурасыны йазмаьы ямр
етди, каьызы ъибиня гойду вя Гренуйа ялли луидор баьышлады.
Биринъи мярузядян дцз бир щяфтя сонра маркиз де ла Тайад-Еспинас икинъи дяфя
щимайясиня эютцрдцйц шяхси университетин акт залында тягдим етди. Щяддиндян артыг
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чох адам йыьышмышды. Тякъя елми дейил, щям дя илк нювбядя кцбар ъямиййятин
гаймаглары, о ъцмлядян яфсаняви маьара адамыны эюрмяк истяйян чохлу ханым
эялмишди. Тайад-Еспинасын рягибляринин – ясасян «Университетин ботаника баьларынын
йолдашлыг дярняйинин» нцмайяндяляри вя «Агрикултурайа йардым бирлийинин»
цзвляринин – бцтцн тяряфдарларыны сяфярбяр етмяляриня бахмайараг, тядбир эюрцнмямиш
уьур газанды. Тамашачылара Гренуйун бир щяфтя яввялки вязиййятини хатырлатмаг цчцн
Тайад-Еспинас яввялъя маьара адамынын ийрянъ дяряъядя бахымсыз бир щалда тясвир
олунмуш шякиллярини зала пайлады. Сонра ися о йени – эюй мяхмярдян гяшянэ пенъяк вя
ипяк кюйняк эейинмиш янликли, киршанлы вя даранмыш Гренуйу эятирмяйи ямр етди; вя
артыг онун йериши, йяни дцз, хырда аддымларла, омбасыны йцнэцлъя йырьалайараг
эялмяси, щеч кимин кюмяйи олмадан тахта сякийя чхмасы, баш яймяси, эцлцмсяйяряк
башыны о тяряф бу тяряфя йеллямяси бцтцн скептик вя тянгидчиляри сусмаьа мяъбур етди.
Щятта университетин ботаника баьларындан олан йолдашлар да дилхор щалда сусурдулар.
Дяйишиклик олдугъа айдын эюрцнцрдц, бурада ачыг-айдын баш вермиш мюъцзя
щяддиндян артыг щейрятамиз иди: яэяр бир щяфтя яввял онлар гаршыларында щцркмцш,
вящшиляшмиш дюрдайаглы щейван эюрмцшдцлярся, инди щямин йердя ямялли-башлы сивил,
йахшы бядян гурулушлу инсан дайанмышды. Залда демяк олар ки, ситайиш ящвал-рущиййяси
йаранды вя Тайад-Еспинас мярузя етмяк цчцн кафедрайа галханда, там сцкут чюкдц.
Нювбяти дяфя юз кифайят гядяр мяшщур летал йер флциди нязяриййясини шярщ етди, сонра ися
флциди нцмайиш етдирилян субйектин бядяниндян щансы механики вя дийетик васитялярля
чыхардыьыны вя ону витал флцидля явяз етдийини изащ етди вя сонда бцтцн бурда
отуранлары, истяр достлары, истярся дя рягиблярини бу гядяр инандырыъы бир сцбут
гаршысында йени тялимя мцгавимятдян имтина етмяйя вя онунла, Тайад-Есринасла
бирликдя зярярли флцидля мцбаризяйя галхмаьа вя мцсбят витал флцидин варлыьыны
танымаьа чаьырды. Буну дейяркян яллярини ачыб эюзлярини эюйя дикди вя елм
хадимляринин чоху онун ардынъа бу щярякяти тякрар етдиляр, гадынларын ися эюзляри
йашла долду.
Гренуй сякинин цстцндя дурмушду вя гулаг асмырды. О бюйцк бир
мямнунлугла тамамиля башга, даща реал – юз шяхси флцидинин тясирини мцшащидя едирди.
Акт залынын юлчцлярини нязяря алараг, чох ятирлянмишди вя сякинин цстцня галхан кими
онун гохусунун аурасы сцрятля зала йайылмаьа башлады. О, ятрин яввялъя биринъи
сыралары тутдуьуну, сонра залын мяркязиня кечдийини вя нящайят ахырынъы сыралара
чатдыьыны вя галерейайа йайылдыьыны эюрдц – щягигятян дя, щятта эюзляри иля эюрдц! Вя
ону щисс едян щяр бир кяс – севинъиндян Гренуйун цряйи чырпынды, - эюз эюря-эюря
дяйиширди. Онун ятринин тясири алтында инсанлар юзляри дя билмядян, цзляринин ифадясини
дяйишир, юз давранышларыны, юз щисслярини дяйиширдиляр. Яввял она тямкинли тяяъъцбля
бахан инди риггятля бахырды, яввял тянгиди шякилдя алныны гырышдырыб вя аьзыны чохмяналы
бцзцб щярякятсиз вя дцз отуран инди даща сярбяст отуруб габаьа яйилмишди, цзц ися
ушаг кими садялювщ ифадя алмышды; щятта горхаг, ъясарятсиз, ян щяссас – яввял она
дящшятля долу нязярлярля, сонра ися лазыми шцбщя иля бахан цзлярдя беля онун гохусуну
щисс едян кими, мещрибан мцнасибят, щятта симпатийа яламяти эюрцнцрдц.
Мярузя битяндя бцтцн йыьынъаг эурултулу тянтяня иля йериндян галхды.
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- Йашасын витал флцид! Йашасын Тайад-Еспинас! Флцидал нязяриййяйя ешг олсун!
Рядд олсун ортодоксал тябабят! – Франсанын ъянубунда ян бюйцк университет шящяри
Монпелйенин елм хадимляри гышгырыр вя маркиз де ла Тайад-Еспинас щяйатынын ян
ваъиб аныны йашайырды.
Сякидян дцшцб ъамаата гарышмыш Гренуй ися баша дцшдц ки, бу ъошьун алгышлар
яслиндя она, тякъя она, Жан-Батист Гренуйа мяхсусдур, бахмайараг ки, залда
шадйаналыг едянлярин щеч бири буну билмирди.

32
О щяля бир нечя щяфтя дя Монпелйедя галды. Мяшщурлашды вя ону салонлара
дявят едиб маьара щяйатыы вя маркизин кюмяйи иля саьалмасы щаггында сорьу-суала
тутурдулар. Тякрар-тякрар ону оьурламыш гулдурлар, зянбил вя нярдиван щаггында
щекайяти данышмалы олурду. Вя щяр дяфя бу щекайяти даща ъанлы данышыр вя йени
тяфяррцатлар уйдурурду. Беляликля, о данышмаг баъарыьыны йенидян инкишаф етдирди –
дцздцр, о гядяр дя йахшы йох, чцнки дили иля онун бцтцн юмрц бойу проблеми олуб, вя ян ваъиби, йалан данышмаьа юйряшди. Яслиндя, о баша дцшдц ки, инсанлара ня эялди
данышмаг олар. Бир дяфя инаныб – она ися гохусуну уддуглары илк няфясдян
инанырдылар, - сонра щямишя она етибар едирдиляр. Бундан башга, о яввялляр щеч вахт
малик олмадыьы кцбар ряфтарында мцяййян яминлик газанды. Онун донгары да еля бил
йох олмушду. Демяк олар ки, дцппядцз дурурду. Вя она мцраъият едяндя даща баш
яймир вя она истигамятлянмиш бахышлара давам эятиряряк, дайанмагда давам едирди.
Ялбяття ки, бу вахт ярзиндя о ня кцбар инсан, ня салонларын даими иштиракчысы, ня дя
ъямиййятин мцстягил цзвц олду. Амма гарагабаг йюндямсизлик ону тярк едиб йерини
тябии тявазюкарлыг вя йа ян азы анаданэялмя утанъаглыг кими изащ олуна билян вя бязи
ъянаб вя ханымларда риггят щисси йарадан ядайа верди – о заманлар «тябии» вя бир
гядяр кобуд мялащят кцбар даирялярин зяиф йери иди.
Мартын яввялляриндя юз шейлярини йыьыб сящяр тездян, гапылар ачылан кими,
яввялъядян кющня пал-палтар алверчисиндян алдыьы нязяря чарпмайан гящвяйи пенъяк
эейиб вя сифятинин йарысыны юртян нимдаш шлйапа гойуб, эиълиъя чыхыб эетди. Щеч ким
ону танымады, щеч ким эюрмяди, щеч ким фикир вермяди, чцнки щямин эцн о билярякдян
ятир вурмамышды. Вя эцнортайа йахын маркиз ахтарыша башламаьы ямр веряндя,
эюзятчиляр анд-аман едирдиляр ки, онлар шящярдян чыхан мцхтялиф адамлар эюрсяляр дя,
мцтляг нязярляриня чарпаъаг щямин о мяшщур маьара адамыны эюрмяйибляр. Онда
маркиз шайия бурахды ки, Гренуй Монпелйени онун разылыьы иля, аиля ишляри иля баьлы
Парися эетмяк цчцн тярк едиб. Амма цряйиндя бярк гязяблянмишди, чцнки юз флцидал
нязяриййясиня тяряфдашлар топламаг цчцн Гренуйла бирликдя краллыг бойу турнейя
чыхмаг истяйирди.
Бир аздан сакитляшди, чцнки онун шющряти турнесиз дя, демяк олар ки, юзцнцн щеч
бир сяйи олмадан йайылды. «Журнал де гаван» вя щятта «Курйер де л’Ероп»да флуидум
летале Таилладе щаггында узун мягаляляр чыхды вя юлкянин щяр йериндян летал
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зящярлянмядян язиййят чякян хястяляр шяфа тапмаг цмиди иля онун йанына ахышмаьа
башладылар. 1764-ъц илин йайында Монпелйедя он ики цзвц олан биринъи «Витал флцид
тяшкилатыны» йаратды вя Марсел вя Лионда филиаллар ачды. Сонра юз нязяриййяси цчцн
бцтцн сивил дцнйаны фятщ етмяк мягсяди иля Парися цз тутмаг, амма ондан да габаг,
юз сяфяриня тяблиьат дястяйи хатириня маьара адамынын саьалмасы вя диэяр
експериментляри кюлэядя гойаъаг бир флцидал щцняр эюстярмяк, даща дягиг десяк,
декабрын яввялляриндя Канигу зирвясиня йолланан бир груп ъясарятли тяряфдарыны
мцшайият етмяк гярарына эялди. Зирвя Парисин узунлуг даирясиндя йерляшир вя Пиренейин
ян йцксяк зирвяси сайылырды. Гоъалыьын бир аддымлыьында олан бу алим ону 2800 м
щцндцрлцкдя зирвяйя апармаьы вя цч щяфтя ярзиндя ясл, ян тямиз витал щаванын тясириня
мяруз гоймаьы ямр етди ки, щамыйа елан етдийи кими, Милад эцнцня мющкям ийирми
йашлы эянъ кими йенидян ашаьы дцшсцн.
Тяряфдарлар Вернедян, дящшятли даьын ятяйиндяки сон инсан мяскяниндян кечян
кими тяслим олдулар. Амма маркизи щеч ня сахлайа билмязди. Гылынъ кими кясян
сойугда палтарларыны сойунуб, севинъдян гышгыра-гышгыра тяк йухары чыхмаьа башлады.
Онун щаггында сон хатиря онун мащны иля гар боранында итян, ялляри вяъдя эялмиш
шякилдя эюйя галхмыш силуетидир.
Милад эеъяси алимляр маркиз де ла Тайад-Еспинасын гайытмасыны ябяс йеря
эюзляйирдиляр. О ня гоъа, ня дя ъаван гайытды. Вя нювбяти илин йазында ян цряклиляр ону
ахтармаг цчцн йолланыб Канигу пикинин щяля дя гарлы зирвясиня галханда щеч бир из –
ня эейиминин гырыглары, ня бядянинин парчасыны, ня дя сцр-сцмцйцнц тапдылар.
Сюзсцз ки, бу онун тялиминя зяряр вурмады. Яксиня. Тезликля сюз-сющбят йайылды
ки, даьын лап зирвясиндя о даими витал флцидля бирляшиб, юзцнц онда щялл едиб вя о
замандан эюзя эюрцнмяз олуб, амма щямишя ъаван Пиренейин зирвяляри цзяриндя
сцзцр вя ора галхан щяр кяс бир ил ярзиндя хястялик вя гоъалманын ня олдуьуну
билмяйяъяк. ХЫХ ясрин сонунадяк бязи тибб кафедралары Тайадын флцидал нязяриййясини
мцдафия едир, бир чох мистик ъямиййятляр ону терапевтик олараг тятбиг едирдиляр. Инди
дя Пиренейин щяр ики тяряфиндян, даща дягиг десяк, Перпинйан вя Фигерасда, илдя бир
дяфя Канигу пикиня гахмаг цчцн эюрцшян ъизли Тайад тяшкилатлары вар.
Орада эуйа ки, эцн дюнцмц мцнасибяти иля вя йа мцгяддяс Иоаннын шяряфиня
бюйцк тонгал галайыр, амма яслиндя, буну юз Устав Тайад-Еспинасларына вя онун
бюйцк флцидиня илащи ещтирамларыны изщар етмяк вя даими щяйата чатмаг цчцн едирляр.

ЦЧЦНЪЦ ЩИССЯ

33
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Яэяр Франса бойу сяйащятин биринъи мярщялясиня Гренуй йедди ил сярф етмишдися,
икинъи мярщяляни йедди эцндян дя аз мцддятя баша вурду. Артыг гялябялик кцчя вя
шящярлярдян узаг гачмыр, долайы йолларла эетмирди. Онун гохусу, ъибиндя ися пулу вар
иди, о юзцня инанырды вя тялясирди.
Монпелйени тярк етдийи эцнцн ахшамы артыг Ег-Мортун ъянуб-гярбиндяки
лиман шящяръийи Гро-дйу-Руайа эялди вя ордан йелкянли йцк эямисиндя Марселя
йолланды. Марсел лиманында дярщал сащил бойу шяргя эедян эямини ахтарыб тапды. Ики
эцндян сонра Тулонда, даща цч эцндян сонра ися Каннда иди. Йолун галаныны ися
пийада гят етди. Юлкянин дяринлийиня, шимала, тяпяликляря апаран ъыьырла эедирди.
Ики саатдан сонра йайланын башында дурмушду, гаршысында ися бир нечя мил
бойунъа кянарларыны азъа уъалан тяпяляр вя сылдырымлы даь силсиляляри тяшкил едян,
узагда эюрцнян мянсябини ися тязя шумланмыш тарлалар, беъярилмиш баьлар вя
зейтунлуглар юртян нящянэ ландшафт пийалясиня бянзяйян чай щювзяси узанырды. Бу
пийаля тамамиля фяргли, эизли атмосферля долу иди. Дянизин тяпялярин башындан
эюрцняъяк гядяр йахын олмасына бахмайараг, бурада дяниздян ясяр-яламят,
шортящяр-гумлу, ачыг щеч ня йох иди – анъаг сакит тянщалыг, санки сащил бир нечя
эцнлцк узаглыгда йерляширди. Шимала доьру башында щяля дя гар олан вя щяля узун
мцддят дя олаъаг бюйцк даь уъалса да, бурада йабанылыг вя йа касыблыг, сойуг кцляк
щисс олунмурду. Бурада йаз Монпелйедя олдуьундан даща иряли эетмишди. Назик
думан тарлаларын цстцнц шцшя зынгыров кими юртцрдц. Ярик вя бадам аьаълары чичяк
ачмышды вя илыг щаваны нярэиз ятри бцрцмцшдц.
Бу бюйцк пийалянин о бири башында, тяхминян ики мил аралыда щансыса шящяр
узаныр, даща дягиг десяк, даьларын сылдырымына йапышырды. Узагдан о, бир еля
мющтяшям эюрцнмцрдц. Орада бюйцк, евлярин арасындан уъалан кился йох иди, садяъя
килсянин зянэ гцлляси габарырды, пейзажын башынын цстцнц кясян гала, няся бир ъащъалаллы бина йох иди. Диварлар щеч дя алынмаз эюрцнмцрдц, орда-бурда евляр санки
щамар сярщя ъан атырмыш кими юз щасарларындан бойланыр вя бу сакит мянзяряйя бир аз
даьыныг эюрцнцш верирди. Санки бу шящяр щяддиндян артыг чох зябт олунуб, йенидян
азад олунмушду, еля бил ки, о эяляъяк басгынлара ъидди мцгавимят эюстярмякдян
йорулмушду, амма зяиф олдуьу цчцн йох, етинасызлыгдан вя йа щятта юз эцъцнц щисс
етдийиндян. О санки ловьаланмаг истямирди. Онун, айаглары алтында эюзял гоху сачан
бюйцк ятир пийаляси вар иди вя дейясян, бу она кифайят едирди.
Бу йарашыгсыз вя ейни заманда гцрурлу шящяръийин ады Грес иди вя артыг бир нечя
ониллик иди ки, ятирли маддяляр, ятриййат маллары, ял-цз сабуну вя йаьларын шяксиз тиъарят
вя вя истещсал пайтахты сайылырды. Ъцзеппе Балдини щямишя онун адыны хяйал долу
щейранлыгла чякирди. Дейирди ки, бу шящяр ятирлярин Ромасыдыр, ятриййатчыларын
щясрятиндя олдуьу йердр вя бурада мяктяб кечмяйян кясин ятриййатчы адланмаьа
щаггы йохдур.
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Гренуй Грес шящяриня там айдын нязярлярля бахырды. О ятриййатын щясряти чякилян
юлкясини ахтармырды вя йцксяк йамаълара йапышмыш йуваны эюрдцкдя онун цряйи
чырпынмады. Бура башга йерлярдян даща йахшы олдуьу цчцн, ятирлярин алынмасынын бязи
техники цсулларыны юйрянмяк цчцн эялмишди. Инди бу техники биъликляря йийялянмяк
истяйирди, чцнки юз мягсядляри цчцн буна ещтийаъ дуйурду. Ъибиндян хцсуси ятри олан
ятир шцшясини чыхарыб гянаятля юзцня вурду вя йола дцшдц. Саат йарымдан сонра,
эцнортайа йахын артыг Грасда иди.
Шящярин йухары башында Оз-Ер мейданындакы карвансарада нащар етди. Бцтцн
узуну бойу мейданы кичик чай кясирди ки, бурада даббаглар дяриляри сонрадан
гурутмаьа сярмяк цчцн йуйурдулар. Бурадан еля дящшятли пис ий эялирди ки, бязи
кирайянишинлярин иштащы гачырды. Амма бу Гренуйа аид дейилди. Бу гоху она таныш иди.
Бцтцн шящярлярдя биринъи нювбядя даббагларын мящяллясини ахтарыб тапырды. Сонра, пис
ийляр мцщитиндян чыхыб шящярин башга йерляри щаггында сораглашанда, артыг юзцнц йад
кими щисс етмирди.
Бцтцн эцнц, эцнортадан ахшамадяк, шящяри ялдян-айагдан салды. Онларла
мянбя вя фявварялярдян ахан кичик чиркли чайларда вя чиркаб архларында гурулдайан
вя дюнэя-даланы йуйан вя йа лилля долдуран чохлу суйа бахмайараг, даща доьрусу,
онун сайясиндя шящяр олдугъа чиркли иди. Бязи мящяллялярдя евляр еля сых йерляшмишди ки,
кечидляр вя пиллякянляр цчцн ъями-ъцмлятаны бир дирсяклик йер галырды вя чиркабын ичи иля
юзцня йол тапыб кечян адамлар гаршыда эедяни ютмяк истяйяндя бир-бириня сыхылырдылар.
Вя щятта мейданлар вя аз сайлы эениш кцчялярдя беля каретляр эцъля щярякят едя
билирдиляр. Амма, бцтцн бу чиркаба, бцтцн тцнлцйя вя дарысгаллыьа бахмайараг, шящяр
сяняткарларын ишэцзарлыьындан шишиб чатлайырды. Шящяри долашаркян Гренуй ян азы йедди
сабун биширян, он ики ятриййат вя ялъяк ателйеси, сайсыз щяддя дистиллйат, помада вя
ядвиййат щазырлайан хырда емалатхана вя нящайят йеддийя йахын ятриййат мямулатлары
иля алвер едян топдан сатыш дцканы сайды.

34

Щяр щалда, бурада ятриййат маддяляринин сатышы иля мяшьул олан ясл ири контор
сащиби олан таъирляр вар иди. Адятян, онларын евляриндян щеч ня билмяк олмурду.
Кцчяйя чыхан фасадлар чох садя эюрцнцрдц. Амма фасадларын архасында – анбарларда
вя ири зирзямилярдя: йаьла долу чяллякляр, ятирли лаванда сабуну галаглары, чичяк
ъювщярляри, шяраблар, спиртляр олан балонлар, ийли дяри рулонлары, кисяляр, ядвиййат долу
сандыглар, йешикляр… Гренуй онларын ийини бцтцнлцкля ян галын диварларын архасындан
беля щисс едирди, - щятта кнйазларын да малик олмадыьы вар-дювлят иди. О даща йахшы,
кцчяйя чыхан ъансыхыъы тиъарят вя анбар биналарындан ичярини ийляйяндя эюрцрдц ки, бу
балаъа буржуа евляринин арха тяряфиндя ян зянэин тикилиляр вар иди. Олеандр вя
палмаларын битдийи вя ляклярля дюврялянмиш фявварялярин сяс салдыьы кичик, амма эюзял
баьларын ятрафында маликанялярин ачыг тяряфи ъянуба бахан «Π» формасында дцзцлмцш
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адам йашайан флиэелляр ферляширди: йухары мяртябялярдя эцняш ишыьы иля долу, диварларына
штофлу дивар каьызы чякилмиш йатаг отаглары, ашаьы мяртябядя екзотик аьаъ нювляриндян
олан панелляр дцзцлмцш дябдябяли гонаг отаглары, бязян баьа чыхан ейван
формасында тикилмиш йемяк отаглары; бурада, Балдининин дедийи кими, доьрудан да,
чини бошгабда йемяк йейир, гызыл чянэял, бычаг вя гашыгдан истифадя едирдиляр. Бу садя
сящня архасында йашайан ъянаблар гызыл вя щакимиййят, бюйцк етибарлы зянэинликля
гохуйурдулар, онлар бцтцн бунларла индийядяк Гренуйун яйалят бойу сяйащяти
заманы буна бянзяр ийлядийи щяр шейдян чох гохуйурдулар.
Беля камуфлйажлы сарайлардан биринин юнцндя о хейли дайанды. Ев шящяри
гярбдян шяргядяк бцтцн узунуна кясян ясас кцчя – Друат кцчясинин башында
йерляширди. Эюрцнцшцня эюря онда гейри-ади щеч ня йох иди, амма юн тяряфдян о
гоншу биналардан дябдябяли олмаса да, даща эениш вя самбаллы эюрцнцрдц.
Дарвазанын аьзында чялляклярля долу араба дайанмышды; ону, чяллякляри она
сюйкядилмиш эениш лювщя иля ашаьы эиллядяряк бошалдырдылар. Икинъи араба юз нювбясини
эюздяйирди. Ялиндя каьызлар олан бир адам контора эирди, сонра ися башга бир адамла
орадан чыхды вя онлар щяр икиси дарвазанын таьында итдиляр. Гренуй кцчянин якс
тяряфиндя дурараг бу вурнухмайа тамаша едирди. Орада баш верянляр ону
марагландырмырды. Амма о эетмирди дя. Ня ися ону бурада сахлайырды.
О эюзлярини йумду вя фикрини бинадан эялян ийляря ъямляшдирди. Бурада сиркя вя
шяраб чяллякляринин гохусу, сонра онларла аьыр анбар ийляри, сонра гызыл тяр бухары кими
диварлардан кечиб эялян вар-дювлят гохулары вя нящайят, чох эцман ки, евин диэяр
тяряфиндя йерляшян баьын гохулары вар иди. Баьын зяриф гохуларыны тутмаг чятин иди,
чцнки онлар евин дамындан ашаьы, кцчяйя анъаг назик золагларла ахыб эялирдиляр.
Гренуй магнолийа, сцнбцлчичяйи вя рододендронун ятрини щисс етди… амма, санки
орада йеня няся вар иди, дящшятли дяряъядя эюзял бир ятир. О щяйатында щеч вахт –
амма йох, ъямиси бир дяфя бу гядяр няфис ятир дуймушду. Бу ону йахынлашмаьа
мяъбур етди.
О фикирляшди ки, бялкя маликаняйя садяъя дарвазанын таьындан кечмяйя ъящд
эюстярсин. Амма орада о гдяр адам чяллякляри бошалтмагла вя йохламагла мяшьул
иди ки, о мцтляг диггяти ъялб едяъякди. О евин кюндялян тяряфи бойу апаран дюнэя вя
йа кечид тапмаг цчцн кцчя иля эери гайытмаг гярарына эялди. Бир нечя метр эедиб о
Друат кцчясинин башындакы шящяр дарвазаларынын йанында дайанды. О ону кечиб
дярщал сола дюндц вя шящяр диварлары бойу ашаьы дцшмяйя башлады. Бир аз да эетдикдян
сонра о баьын ийини, яввялъя зяиф, чюллярин щавасы иля гарышмыш щалда, сонра ися даща
эцълц щисс етди. Нящайят о баша дцшдц: шящяр диварына йапышан баь лап йахында, дцз
гаршысында иди. Бир гядяр эери чякилиб о диварын о тайында битян аьаъларын йухары
будагларыны эюря билирди.
О йенидян эюзлярини йумду. Баьын эюй гуршаьынын рянэарянэ золаглары кими
дягиг вя айдын чякилмиш ятирляри онун цстцня тюкцлдц. Вя щямин о язиз, ону юзцня ъялб
едян ятир дя онларын арасында иди. Мямнунлугдан Гренуйа истилик эялди вя лящшятдян
сойуг бцрцдц. Яля кечмиш фырылдагчы кими ган онун бейниня вурду вя бядянинин
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ортасына чякилди, сонра йенидян галхды, сонра йеня дя чякилди вя о бунун гаршысында
аъиз иди. Бу гоху щцъуму щяддиндян артыг эюзлянилмяз иди. Бир санийя – биръя няфяс
аны, бцтюв бир юмцр – она еля эялди ки, вахт икигат артды вя йа яксиня, йох олду, чцнки
о артыг анлайа билмирди ки, инди – индидир вя бура – бурадыр, йохса инди – ондадыр вя
бура – орадыр, йяни Парис, Маре кцчяси, 1753-ъц илин сентйабры: баьдан ахыб эялян ятир
онун о заман юлдцрдцйц кцрянсачлы гызын ятри иди. Бу дцнйада щямин бу ятри йенидян
тапдыьындан онун эюзляри сяадят йашлары иля долду, - амма бу олмайа да билярди – бу
фикир ону дящшятли дяряъядя горхутду.
Башы фырланырды, бир гядяр сяндяляйирди, дивара сюйкяниб йавашъа чухура
сцрцшдц. Орада вар эцъцну топлайыб рущуну рам едяряк, бу фаъияли ятри гыса, даща аз
рискли гуллабларла удмаьа башлады. Вя эюрдц ки, диварын о тайындакы ятир кцрянсачлы
гызын ятриня олдугъа чох охшаса да, там ейни дейил. Ялбяття ки, бу ятир дя кцрянсачлы
гыздан эялирди, буна шцбщя ола билмязди. Юз ийбилмя габилиййятинин тяхяййцлцндя
Гренуй бу гызы шякилдяки кими эюрцрдц. О сакит отурмамышды, атылыб-дцшцрдц, исти иди,
сонра йенидян сойуйурду, санки гохусунун щеч бир ящямиййяти олмайан икинъи бир
адамла щансыса бир ойун ойнайырды вя бу ойун заманы тез-тез щярякят етмяк вя
йериндя донуб галмаг лазым иди. Гар кими аь дяриси вар иди. Эюзляри йашыл иди. Цзц,
бойну вя синяси чилля долу иди… йяни – бир анлыг Гренуйун няфяси кясилди; сонра ися
бурнуну бярк чякиб Маре кцчясиндян олан гызын гохусу щаггында хатиряляри
узаглашдырмаьа чалышды, - йяни бурдакы гызын щягиги мянада щеч синяси дя йох иди!
Онун синяси щяля тязя ямяля эялирди. Онун щядсиз зяриф вя азъа хош ятир верян, чиллярля
долу, бялкя ъями бир нечя эцн, бялкя ъями бир нечя саат… еля бу дягигя габармаьа
башламыш кичик синяси вар иди. Бир сюзля, бу гыз щяля ушаг иди. Амма неъя ушаг!
Гренуйу тяр басды. Билирди ки, ушаглар о гядяр дя бярк гохумурлар – чичяклярин
йашыл, ачылмамыш гюнчяляри кими. Амма бу, Гренуйдан башга щеч кимин диггятини
ъялб етмямиш, илк лячякляринин ятирли уъларыны тязяъя бурахан бу чичяк, диварын о
тайындакы щяля ачылмамыш гюнчя артыг инди еля эюзял гоухуйурду ки, адамын тцкляри
биз-биз дурурду. Амма о бцтцн ъялалы иля ачарса, дцнйанын щяля ийлямядийи бир ятир
сачаъаг. О артыг инди Маре кцчясиндяки щямин гыздан йахшы гохуйур, Гренуй
фикирляшди, онун гядяр бярк, онун гядяр эюзял олмаса да, даща зяриф, даща эениш вя
ейни заманда даща тябии иди. Ики-цч иля ися бу гоху камилляшиб еля бир эцъя йетишяъяк
ки, щеч ким – ня бир киши, ня дя гадын – она табе олмайа билмяйяъяк. Вя инсанлар бу
гызын сещри гаршысында баш яйяъяк, игтидарсыз, чарясиз галаъаг вя бунун сябябини
билмяйяъякляр. Онлар о гядяр аьылсыздырлар, бурунларыны йалныз асгырмаг цчцн истифадя
едя билир вя дцшцнцрляр ки, щяр шейи эюзляри иля дярк едя билярляр, она эюря дя дейяъякляр
ки, бу гызын эюзяллийи, зярифлийи вя мялащятиня щейран олублар. Юз мящдудлуглары
цзцндян онлар онун ади ъизэилярини, бой-бухунуну, цзцнцн гцсурсуз овалыны
тярифляйяъякляр. Дейяъякляр ки, онун эюзляри зцмрцдя бянзяйир, дишляри мирварини
хатырладыр, дяриси ися фил сцмцйц кими щамардыр, - о гядяр ахмаг мцгайисяляр
тапаъаглар ки. Вя ону Жасямянлярин Краличасы елан едяъякляр вя кцтбейин бир ряссам
онун портретини чякяъяк вя щамы дейяъяк ки, о Франсанын ян эюзял гадыныдыр. Вя
эянъляр эеъяляр мандолинанын ъинэилтиси алтында онун пянъярясинин алтында
Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
727

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

отураъаглар… кюк варлы кишиляр дизляри цстцндя сцрцня-сцрцня, йалварараг онун
атасындан гызыны истяйяъякляр… йашындан асылы олмайараг бцтцн гадынлар ися ону
эюряндя кюкс ютцряъяк вя щеч олмаса бир эцн онун кими ъазибядар эюрцнмяк арзусу
иля йашайаъаглар. Вя билмяйяъякляр ки, яслиндя онун хариъи эюрцнцшц, эуйа ки,
гцсурсуз эюзяллийиня дейил, йалныз онун тякрарсыз, шащаня ятриня щейран олублар! Буну
йалныз о, Гренуй, тякъя о биляъяк. Ахы о буну артыг инди дя билирди.
Ащ! О бу ятря сащиб олмаг истяйирди! О заман Маре кцчясиндя олдуьу кими
аьылсызъасына йох. О гызын гохусуну о садяъя ичди, ичиня тюкцб, бунунла да даьытды.
Йох, диварын о тайындакы гызын ятриня сюзцн ясл мянасында сащиб олмаг истяйирди: дяри
кими сойуб юзцнцнкц етмяк. О буну неъя едяъяйини билмирди. Юйрянмяк цчцн
ещтийатда онун ики ил вахты вар иди. Яслиндя бу надир чичяйи гарят едиб гохусуну
ялиндян алмагдан чятин олмалы дейилди.
Галхды. Аз гала ситайишля, мцгяддяс вя йа йатан адамы тярк едирмиш кими
яйилиб, щеч ким эюрмясин, щеч ким ешитмясин, щеч ким онун гиймятли тапынтысына фикир
фермясин дейя сакитъя ушаглашды. Беляъя шящяр дивары бойунъа гызын эюзял ятри
итянядяк, шящярин о бири башына кими гачды. Ону йенидян Фенеан алагапысындан
бурахдылар. Евлярин кюлэясиндя айаг сахлады. Дюнэялярин пис ийли дями она язм вериб,
гялбини бцрцйян ещтирасы рам етмяйя кюмяк етди. Йарым саатдан сонра йенидян там
сакитлик чюкдц. Биринъиси, о дцшцнцрдц, бир дя диварын о тайындакы баьа йахын
эетмяйяъяк. Буну етмяк лазым дейил. Бу ону щяддиндян артыг щяйаъанландырыр. Чичяк
орада онун иштиракы олмадан да ачаъаг, онун неъя чичякляняъяйи ися она онсуз да
мялумдур. Юзцня вахтындан яввял ятирдян бищуш олмаьы рява билмяйяъяк. Ишя
башламалыдыр. О, бичин вахты эяляндя там щазыр олмаг цчцн юз биликлярини артырмалы вя
юз сяняткарлыг баъарыьыны тякмилляшдирмялидир. Ещтийатда щяля ики или вар иди.

35
Фенеан алагапысы йахынлыьында Де-ла-Лув кцчясиндя Гренуй кичик ятриййат
емалатханасы тапды вя иш олуб олмадыьыны сорушду.
Мялум олду ки, емалатхананын сащиби ятриййат устасы Оноре Арнулфи ютян гыш
вяфат едиб вя онун дул галмыш арвады, отуз йашлы дирибаш гарасачлы гадын иши тякбашына
уста кюмякчиси иля апарыр.
Мадам Арнулфи узун-узады пис дюврдян вя юз аьыр мадди вязиййятиндян
эилейлянди, амма билдирди ки, икинъи уста кюмякчиси сахламаьа имканы олмаса да,
буна чох ещтийаъы вар, чцнки иши башындан ашыр; бундан башга о икинъи уста
кюмякчисини щеч ъцр евиня бураха билмяз, амма, диэяр тяряфдян, онун бурдан он
дягигялик аралыда франсискан монастырынын архасындакы зейтун баьында кичик комасы
вар ки, лазым эялярся, чох тялябкар олмайан ъаван оьлан орада эеъяляйя биляр; ялбяття
ки, мадам давам едирди, о виъданлы сащибядир вя юз уста кюмякчиляринин саьламлыьына
эюря мясулиййят дашымаьа щазырдыр, амма, диэяр тяряфдян, онлары эцндя ики дяфя исти
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йемякля тямин етмяк игтидарында да дейил; бир сюзля, мадам Арнулфи – Гренуй буну
о дягигя щисс етди – фираван, саьлам дцшцнъяли вя ишэцзар гадын иди. Онун юзцнц пул
марагландырмадыьы вя ики франклыг щяфтялик мааш вя диэяр касад шяртляря гане олдуьу
цчцн онлар тез разылашдылар. Биринъи уста кюмякчиси Дрцо адлы нящянэ бир оьланы
чаьырдылар вя Гренуй о дягигя баша дцшдц ки, мадам онунла йатаьыны бюлцшмяйя
юйряшиб вя онсуз ишля баьлы гярарлар гябул етмир. Айагларыны аралы гойуб сперма ийи
йайараг, Гренуйун гаршысында дурду (о бу натаразла мцгайисядя эцлмяли дяряъядя
балаъа эюрцнцрдц), ону, щансыса гара фикирляриндян шцбщялянирмиш вя йа онда
мцмкцн рягибини эюрцрмцш кими гярязли бахышларла нязярдян кечириб, нящайят
тякяббцрля эцлцмсцндц вя башыны тярпятмякля разылыг верди.
Беляликля, щяр шей щялл олунду. Гренуйун ялини сыхыб, сойуг шам йемяйи, ядйал
вя хош, кющня гойун пейини вя гуру от ийи эялян пянъярясиз тювлядян ибарят команын
ачарыны вердиляр вя о бурда биртящяр йерляшди. Нювбяти эцн мадам Арнулфинин йанында
ишя башлады.
Нярэиз эцлляринин ачан вахты иди. Мадам Арнулфи чичякляри шящярдян кянарда,
Грасс вадисиндяки кичик шяхси сащялсиндя якир, йа да кяндлилярдян алыр вя щяр бир
сябятин гиймятиня эюря узун-узады сювдяляширди. Чичякляри ателйейя сящяр тездян
эятирирдиляр, он минлярля эцлц сябятлярдян йеря тюкцр, нящянэ, амма ляляк кими йцнэцл,
ятирли галагларла йыьырдылар. Бу арада Дрцо бюйцк газанда донуз вя мал пийи яридирди;
Гренуйун дурмадан сцпцрэя кими узун уъу йайлы ялатля гарышдырмалы олдуьу бу
сметанабянзяр гашыгашына Дрцо белля тяр чичякляри атырды. Онлар бу мящлулун цзцндя
ъями бир санийя дящшятли дяряъядя горхмуш эюзляр кими галыр вя йайлы алят онлары тутуб
гайнар йаьа саланда о дягигя рянэляри гачырды. Вя онлар демяк олар ки, дярщал
бцзцшцр вя солурдулар вя эюрцнцр, онларын юлцмц еля тез чатырды ки, сон ятирли
няфяслярини боьулдуглары щямин о мцщитя вермякдян башга чаряляри галмырды, чцнки –
Гренуй буну баша дцшяндя, щядсиз севинди, - о юз газанында ня гядяр чох чичяк
гарышдырырдыса, йаьдан бир о гядяр хош ятир эялирди. Вя бу ятри йаьдакы юлц чичякляр
сачмырды, йох, бу чичяклярин ятрини мянимсямиш йаь юзц иди.
Бу арада ися гашыгашы гатылашырды вя онлар ням мейитлярдян тямизлямяк вя тязя
чичякляр цчцн щазырламагдан ютрц ону тез бюйцк хялбирин ичиня тюкмяли олурдулар.
Беляъя онлар бцтцн эцнц ара вермядян тюкцр, гарышдырыр вя сцзцрдцляр, чцнки просес
ъялд тярпянмяйи тяляб едирди, беля ки, ахшамаъан бцтцн чичяк йыьыны йаь долу
газандан кечирилирди. Арада щеч няйин бош йеря эетмямяси цчцн туллантыларын цстцня
гайнар су тюкцр вя сон дамласынадяк шпиндел мянэянясиндя сыхырдылар вя бу щям дя
зяриф гохулу йаь ийи верирди. Амма ятрин ясасы, бцтюв бир чичяк дянизинин ъаны
газанда, чиркин, боз-аь, инди йаваш-йаваш сойумагда олан йаьын ичиндя баьлы галыб
горунурду.
Нювбяти эцн масерасийа, бу проседур еля беля дя адланырды, давам едирди,
газаны йенидян гыздырыр, йаьы бошалдыр вя йени чичяклярля долдурурдулар. Беляъя бир
нечя эцн сящярдян ахшамадяк давам едирди. Иш эярэин иди. Гренуйун ялляри гурьушун
асылмыш кими аьырлашыр, овуъларында габарлар ямяля эялир вя кцряйи аьрыйырды. Ахшамлар
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юз комасына эцъля, йорьунлугдан айаглары бир-бириня долаша-долаша эедиб чыхырды.
Дрцо, ондан ян азы цч дяфя эцълц иди, амма о газаны гарышдыран заман бир дяфя дя
олсун ону явяз етмир, анъаг ляляк кими йцнэцл чичякляри газана атыр, ялиня имкан
дцшян кими истини бящаня эятириб боьазыны йашламаьа эедирди. Амма Гренуй шикайят
етмирди. О, сящярдян ахшамадяк динмяз-сюйлямяз йаьда чичякляри гарышдырыр вя
гарышдыран заман демяк олар ки, эярэинлик щисс етмирди, чцрки тякрар-тякрар онун
эюзляри гаршысында вя бурнунун алтында баш верян просесдян: чичяклярин тез солмасы вя
онларын ятринин щопмасындан щязз алырды.
Бир мцддят сонра Дрцо гярара эялирди ки, йаь дойуб вя даща ятри уда билмяз.
Онлар оъаьы сюндцрцр, сонунъу дяфя аьыр гашыгашыны хялбирдян кечирир вя ону даш
путанын ичиня тюкцр вя о бурадаъа эюзял, ятирли помада шяклиндя донуб галырды. Бурда
иши йохламаьа эялян, гиймятли мящсулун цстцнц йазыб, онун кейфиййят вя кямиййятини
дягигликля юз китабына йазан мадам Арнулфинин вахты эялиб чатырды. О путанын аьзыны
шяхсян юзц баьлайыр, мющцрляйир вя юз зирзямисинин сойуг дяринликляриня апарыр, сонра
ися гара палтарыны эейиб вя дуллуг шалыны баьлайыб шящярин таъирляри вя ятриййат
маьазаларына йолланырды. Онлардан мярщямят диляйяряк, бу ъянаблара тянща гадынын
дцшдцйц вязиййяти тясвир едир, тяклифляри динляйир, гиймятляри мцгайися едир, ичини чякир
вя нящайят юз малыны сатыр, йа да сатмырды. Ятриййат помадасы сойугда узун мцддят
галыр. Вя инди гиймятляр о гядяр дя йахшы дейился, ким билир, бялкя гышда, йа да эялян
йаз галхаъаглар. Малы бу фырылдагчылара сатыб-сатмамаг, йохса башга кичик
истещсалчылар кими помаданы эями иля Эенуйайа эюндярмяк, йа да мясялян, Бокердя
пайыз йармаркасында иштирак етмяк щаггында фикирляшмяк лазым иди – бу ялбяття ки,
рискли иш иди, амма алынанда чохлу мянфяят эятирирди. Мадам бу мцхтялиф имканлары
диггятля эютцр-гой едир, тутушдурур, бязян бирляшдирир вя йа онларын щамысындан
истифадя едирди, юз сярвятинин бир щиссясини сатыр, бир щиссясини эизлядир, цчцнъцнц ися юз
риски щесабына тиъарятя гойурду. Вя яэяр сораглашандан сонра щесаб едирдися ки,
базар помадаларла долудур вя йахын эяляъякдя онун малына тялябат артмайаъаг, о
юз шалыны йеллядя-йеллядя евя тялясир вя Дрцойа бцтцн мящсулу тямиз есенсийайа
чевирмяйи ямр едирди. Ессенсе Абсолуе.
Вя онда помаданы йенидян зирзямидян чыхарыр, ещтийатла баьлы бардагларда
гыздырыр, тяртямиз етил спирти ялавя едир вя Гренуйун ишя салдыьы гошулмуш гарышдырыъы
васитясиля йахшыъа гарышдырыр вя йуйурдулар. Зирзямийя гайытдыыгдан сонра бу гарышыг
тез сойуйур, спирт помаданын донмуш йаьындан айрылыр вя ону бутулкалара тюкмяк
олурду. Инди о, ятиря бянзяр бир шей иди, амма бюйцк интенсивликли, анъаг бу заман
галан помада юз ятринин чох щиссясини итирирди. Беляликля, чичяк ятри бир даща башга
мцщитя кечирди. Анъаг бунунла ямялиййат баша чатмырды. Щятта ян хырда йаь
йыьынларынын беля илишиб галдыьы ъунадан кечириб сцздцкдян сонра Дрцо кичик дистилля
газаныны ятирли спиртля долдурур вя йаваш-йаваш ону ян вам одда дистилля едирди. Спирт
бухарландыгдан сонра габда ъцзи мигдарда Гренуйа йахшы таныш олан азъа рянэли
майе галырды; амма бу кейфиййятдя вя тямизликдя майейя о ня Балдининин, ня дя
Рунелин йанында раст эялмишди: бу тямиз, парлайан чичяк йаьы, Ессенсе Абсолуе
эюлмячясиндя мингат гатылашмыш халис ятир иди. Бу есенсийа артыг хош ийя малик дейилди.
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О демяк олар ки, гейри-тябии интенсивликля, кяскин вя аъы гохуйурду. Амма буна
бахмайараг, онун бир литр спиртдя щялл олунмуш биръя дамъысы бяс иди ки, бцтюв бир
чичяк чямянлийинин ийи алями башына эютцрсцн.
Ялбяття, мящсул олдугъа аз иди. Дистиллйатордан чыхан майе дцз цч кичик ятир
шцшясиня чатырды. Йцз минлярля чичякдян ъями цч шцшя ятир алынырды. Амма онлар щятта
бурада, Грасда да бюйцк пул иди. Онлары Лиона, Гренобла, Эенуйайа вя йа Марселя
йоллайанда ися икигат баща сатылырды! Бу ятир шцшялярини эюряндя мадам Арнулфинин
эюзляри хумарланыр, онлары бахышлары иля язизляйир вя ялиня эютцрцб мящарятля сцртцлцб
кипляшдирилмиш шцшя тыхаъла баьлайаркян няфясини сахлайырды ки, гиймятли мящлулдан щеч
ня итмясин. Вя баьладыгдан сонра ян кичик атом беля итмясин, бухарланмасын дейя
тыхаълары йаьлы мумла мющцрляйир вя шцшяни балыг говуьуна бцкцб, боьазына бярк
долайырды. Сонра ятир шцшялярини памбыг аралыглы гутулара гойур, зярзямийя апарыб
килидляйирди.

36
Апрелдя онлар мешя эиласы вя портаьал чичякляри, майда ятри шящяри бир айлыг
эюрцнмяз, крем кими ширин думана бцрцмцш бир дцнйа гызылэцлц масерасийа етдиляр.
Гренуй дурмадан ишляйирди. Дрцонун она тапшырдыьы бцтцн икинъи дяряъяли
ямялиййатлары сакитъя, демяк олар ки, гул итаяткарлыьы иля йериня йетирирди. Амма о
санки кор-кораня чичякляри гарышдырыб вя йа дырмаглайаркян, бутулкалары йуйаркян,
емалатхананы сцпцряркян вя йа одун дашыйаркян бу сянятин ясас тяряфляриндян,
ятирлярин метаморфозларындан щеч бири онун диггятиндян йайынмырды. Гренуй, бурну
сайясиндя чичяк лячякляринин ятирляринин йаь вя спиртдян кечяряк кичик гиймятли ятир
шцшяляриня йолланмасыны Дрцонун ня вахтса едя биляъяйиндян даща йахшы мцшайият вя
мцщафизя едирди. О йаьын щяддиндян артыг гызмаьа башладыьыны даща тез дуйур, чичяк
кцтлясинин ятрини итирмясини, гашыгашынын ятирля доймасыны щисс едир, о гарышдырыъыларын
ичиндя ня баш вердийини вя дистиллйасийа просесинин дягиг щансы анда баша чатаъаьыны
билирди. Вя щяр дяфя эуйа ки, тясадцфян, йалтаглыг маскасыны чыхармадан буна ишаря
едирди. Она еля эялир ки, о дейирди, инди йаь, йягин щяддиндян артыг гайнардыр; онда
беля щисс вар ки, спирт дистилля газанында индиъя бухарланмаьа башлайаъаг… Дрцонун
цз-эюзцндян аьыл йаьмаса да, лап кцтбейин дя дейилди вя эетдикъя баша дцшдц ки, ян
йахшы гярарлары «беля бир щисси олан» Гренуйа «эялдийи кими» едяндя вя етмяйи ямр
едяндя верир. Вя Гренуй щеч вахт «беля бир щисси олдуьу» цчцн ловьаланмадыьы вя
юйцнмядийи вя щеч вахт – ялхцсус да мадам Арнулфинин йанында! – щятта зарафатла
олсун беля Дрцонун нцфузуну вя цстцнлцйцнц шцбщя алтына гоймадыьы цчцн Дрцо
онун мяслящятляриня гулаг асмамаг цчцн еля бир сябяб эюрмцрдц; щяля цстялик бир
аздан о тамамиля ачыг шякилдя гярар гябул етмяйи она щяваля етмяйя башлады.
Чох заман еля олурду ки, Гренуй щям газаны гарышдырыр, цстялик чичяк кцтлясини
тюкцр, собаны йандырыр вя помаданы сцзэяъдян кечирирди, Дрцо ися бу вахт «Дюрд
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Дофин»я шяраб ичмяйя эедир, йа да йухары, мадамын йанына галхырды ки, эюрсцн ня
вар, ня йох. О билирди ки, Гренуйа етибар етмяк олар. Гренуй ися ики няфярин йериня
ишляся дя, тянщалыгдан щязз алыр, йени сянятдя тякмилляшир вя имкан дцшдцкъя бир аз
експеримент дя апарырды. Вя оьрулара хас бир севинъля о ашкар етди ки, онун
щазырладыьы помада мцгайися едилмяз дяряъядя йахшыдыр, онун Ессенсе Абсолуе ися
Дрцо иля бирликдя щазырладыьындан чох-чох тямиздир.
Ийунун сонунда жасминин, августда ися туберозаларын заманы эялди. Щяр ики
биткинин еля эюзял вя ейни заманда зяриф ятри вар иди ки, чичякляри няинки эцн чыхмамыш
дярмяк, щям дя онлары хцсуси, ещмаллы цсулла емал етмяк лазым иди. Исти ятри азалдырды,
бирдян-биря гайнар масерасийа йаьына салмаг ону там даьыда билярди. Эцллярин ян
няъиби олан бу чичякляр ъанларыны еля беля гопармаьа имкан вермирдиляр, ону аз гала
щийля иля алмаг лазым эялирди. Хцсуси отагда онлары йаь чякилмиш щамар лювщялярин
цстцня сяпир, йа да сыхмадан йаь щопдурулмуш кятана бцкцр вя бурада йаваш-йаваш
юлянядяк зяифлядирдиляр. Онлар йалныз цч-дюрд эцндян сонра юз ятирлярини онлары ящатя
едян йаьа вериб солурдулар. Сонра ися онлары ещтийатла йыьыр вя йени чичякляр сяпирдиляр.
Просес он, ийирми дяфя тякрарланыр вя помада долана вя эишлярдян ятирли йаьлары
сыхмаг вахты чатанаъан сентйабр эялирди. Бурада щасилат масерасийада олдуьундан
да аз иди. Амма сойуг анфлераж йолу иля алынмыш жасмин пастасы вя йа гядим ресепт
ясасында щазырланмыш тубероза йыьынын кейфиййяти юз зярифлийи вя орижинала уйьунлуьуна
эюря истянилян диэяр ятриййат сянятини цстяляйирди. Санки жасминин ширин-давамлы еротик
ятри йаь лювщяъикляриндя эцзэцдя олдуьу кими тясвир олунмушду вя тамамиля тябии якс
олунурду – ялбяття ки, ъум эрано салис 3 . Чцнки Гренуйун бурну сюзсцз ки, щяля
чичяклярин гохусу вя онларын консервляшдирилмиш ятри арасында фярги сечирди: йаьын юз
ийи (истянилян гядяр тямиз) онун цзяриня назик юртцк кими йатараг, орижиналын ятирли
образыны итирир, онун кяскинлийини йумшалдыр, бялкя дя, щятта онун эюзяллийини ади
инсанлар цчцн дюзцлмяз едирди… Щяр щалда, сойуг анфлераж зяриф ятирляри тутмаьын ян
тякмилляшдирилмиш вя кясярли васитяси иди. Бундан йахшысы йох иди. Бахмайараг ки,
ийбилмя габилиййятиндян мящрум олан ахмаглар сцрцсцнц яля салмаг цчцн бу там
кифайят иди.
Артыг тез бир заманда о истяр масерасийада, истярся дя сойуг ароматизасийада
юз мцяллими Дрцону эеридя гойду вя йохланылмыш йалтагъасына ядябли шякилдя буну
она чатдырды. Дрцо мямнуниййятля она шящяря, саллагханайа эетмяйи вя орада ян
мцнасиб йаь нювцнц алмаьы, онлары тямизлямяйи, яритмяйи, сцзмяйи вя гарышыгларын
пропорсийаларыны тяйин етмяйи тапшырырды. Дрцо юзц бу ишдян щямишя горхур вя ону
бюйцк чятинликля йериня йетирирди, чцнки чиркли, гахсымыш вя йа щяддиндян артыг донуз,
мал вя йа гойун ятинин ийини верян йаь гиймятли помаданы мящв едя билярди. О
ароматизасийа отаьындакы йаьлы лювщяъикляр арасындакы аралары, чичяклярин дяйишдирилмя
вахтыны, помаданын дойма сявиййясини тяйин етмяйи Гренуйа етибар етди, тезликля
Дрцо юзцнцн, бир заманлар Балдини етдийи кими, йалныз гарасына, язбярлянмиш
гайдалар цзря, Гренуйун ися, - Дрцо буну ялбяття ки, ещтимал беля етмяся дя – юз
бурну сайясиндя, иши биляряк гябул етдийи бцтцн рискли гярарлары она тапшырды.
3

дуз дяняъийи, ядвиййатла
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- Онун яли йцнэцлдцр, - Дрцо дейирди. – О щяр шейи дахилдян щисс едир.
Щярдян ися фикирляширди: садяъя о мяндян чох-чох баъарыглыдыр, о мяндян йцз
дяфя йахшы ятриййатчы олаъаг. Вя буна бахмайараг, ону щям дя ахмаьын бири сайырды,
чцнки Гренуй, онун фикринъя, юз габилиййятиндян щеч бир пул чыхармыр, даща аз
баъарыьы олан Дрцо ися артыг уста ола билиб. Гренуй ися ону буна инандырыр,
баъардыгъа юзцнц кцтбейин эюстярир, щеч бир шющрятпярястлик яламяти нцмайиш етдирмир,
юзцнц еля апарырды ки, эуйа дащилийиндян хябярсиздир, йалныз тяърцбяли Дрцонун ямри
иля щярякят едир вя онсуз Гренуй щеч нядир.
Сонра пайыз вя гыш эялди. Емалатханада иш дайанды. Путалар вя ятир шцшяляриня
тюкцлмцш чичяк ятирляри зирзямиляря йыьылмышды. Вахташыры мадам бу вя йа диэяр
помаданы йохламаьы вя йа щансыса гуру от кисясини дистилля етмяйи ямр едирди,
цмумиликдя ися иш о гядяр дя чох дейилди. Щяфтя-щяфтя долу сябятлярля зейтун (онлары
сыхыб бакирялик йаьы йаьы чыхарыр, галаныны ися йаь заводуна верирдиляр) вя чахыр
эятирирдиляр ки, онун да бир щиссясиндян Гренуй тямиз спирт чякирди.
Дрцо емалатханайа эетдикъя даща аз эялирди. О юз вязифялярини мадамын
йатаьында йериня йетирир, тяр вя сперма ийи веря-веря пейда оланда да, «Дюрд Дофин»я
эетмяк цчцн эялирди. Мадам да ашаьы аз-аз дцшмяйя башлады. Онлар юз ямлак ишляри
иля вя матям илинин баша чатмасы цчцн гардеробларыны дяйишмякля мяшьул идиляр. Чох
вахт Гренуй бцтцн эцнц нащара она шорба, ша йемяйиня ися чюряк вя зейтун эятирян
гуллугчудан башга щеч кими эюрмцрдц. О демяк олар ки, шящяря чыхмырды.
Корпоратив щяйатда, даща дягиг десяк, уста кюмякчиляринин мцтямади эюрцшляри вя
нцмайишляриндя еля иштирак едирди ки, ня онун йохлуьу, ня дя иштиракы эюзя чарпмасын.
Онун ня досту, ня дя танышы вар иди, о чох чалышырды ки, ону ня щяйасыз, ня дя дюнцк
сайсынлар. О диэяр уста кюмякчиляриня онунла цнсиййяти марагсыз вя сыхыъы щесаб
етмяк имканы верди. О дарыхдырыъы олмаг вя юзцнц йюндямсиз ахмаг кими
эюстярмякдя мащир иди, ялбяття ки, буну аьыны чыхармадан едирди ки, ону яля салыб вя
йа кобуд сех зарафатларынын гурбанына чевирмясинляр. О юзцнц тамамиля марагсыз
эюстяря билди. Ону ращат бурахдылар. Она ися башга щеч ня лазым дейилди.

37
О юз вахтыны емалатханада кечирирди. Дрцойа ися буну одекалон ресепти кяшф
етмяси иля изащ едирди. Яслиндя ися о тамамиля башга гохуларла тяърцбя апарырды. Онун
Монпелйедя щазырладыьы ятир, чох гянаятля ишлятмясиня бахмайараг, артыг
гуртармышды. О йенисини йаратды. Амма бу дяфя тясадцфян ялиня кечмиш
материаллардан тез-базар ясас инсан ийини имитасийа етмякля гане олмайараг, бцтцн
шющрятпярястлийини шяхси ятринин вя щятта чох сайда шяхси ятирляринин йарадылмасына
гойду.
Яввялъя о юзцня сечилмязлик ятри, ичиндя шортящяр-пендир инсан ийи олса да, санки
гуру гоъа дярийя эейилмиш галын йун палтар гатынын алтындан эялирмиш кими, азъа щисс
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олунан нязяря чарпмайан эцндялик эейим дцзялтди. Беля бир гоху иля о инсанларын
арасында ращат эязирди. Ятир щяр щансы бир фярдин мювъудлуьуну ийбилмя бахымындан
ясасландырмаг цчцн кифайят гядяр тцнд вя ейни заманда щеч кимин щисс етмяйяъяйи
гядяр садя иди. Онун кюмяйи иля Гренуй ийбилмя бахымындан санки йох иди, амма ян
тявазюкар бир шякилдя щямишя юз мювъудлуьуну тясдиг едирди. Дрцонун истяр мадам
Арнулфинин евиндя, истярся дя шящяря тясадцфи сяфярляри заманы чох кюмяк едирди.
Дцздцр, бязи щалларда бу садя ятир мане олурду. Дрцонун тапшырыьы иля алышвериш етмяли оланда вя йа щяр щансы таъирдян бир аз сибетин, йа да бир нечя мцшк
тохуму алмаг истяйяндя, еля олурду ки, тамамиля эюркямсиз олдуьу цчцн ону йа щеч
эюрмцр вя йола салмыр, йа да эюрсяляр дя, лазым олан шейи вермир вя йа йола салмаьы
унудурдулар. Беля щаллар цчцн о юзцня даща кобуд эюрцнцш верян вя инсанлары онун
щансыса тяхирясалынмаз иш далынъа тялясдийини дцшцнмяйя мяъбур едян, даща няъабятли,
мцяййян ийбилмя кцнъ вя кантлары олан бир гядяр тяр ийи верян ятир дцзялтди. Бундан
башга, мцяййян гядяр юзцня диггят ъялб етмяк лазым оланда, о йаьлы кятан дясмалын
тязя юрдяк йумуртасы вя говрулмуш буьда унундан дцзялдилмиш паста иля
ароматлашдырылмасы йолу иля йарада билдийи Дрцойа хас аура семиналис-ин имитасийасы
васитясиля йахшы нятиъяляр ялдя едирди.
Онун арсеналында олан нювбяти ятир орта вя гоъа йашлы гадынлара сюзсцз тясир
едян мярщямят щисси йарадан гоху иди. Бу дуру сцд вя тямиз йумшаг аьаъ ийи иди. Бу
ятри вуранда Гренуй, цзц тцклц, гашгабаглы сифятля плашыны чыхартмадан ичяри эиряндя
беля кюмяйя ещтийаъы олан ъырыг эюдякъяли эюркямсиз, сольун оьлан тяяссцраты
йарадырды. О базарда алвер едян гадынлара о гядяр аъ вя кюмяксиз эюрцнцрдц ки,
онлар онун овъуна гоз вя гуру армуд басырдылар. Юз дашцряклилийи вя симиълийи иля
танынан гяссаб арвады ися она кющня ийлянмиш ят вя сцмцк галыгларыны сечиб, пулсуз
эютцрмяйя иъазя вермишди, чцнки онун мясум ятри онун ана цряйиня тохунмушду. Бу
галыглардан ися о юз нювбясиндя спиртля бирбаша щопдурма йолу иля мцтляг тяк галмаг
истяйяндя истифадя етдийи гохунун ясас компонентлярини ялдя етди. Бу гоху онун
ятрафында сакит нифрят, сящярляр гоъа, бахымсыз аьызлардан эялян чцрцк ийи йарадырды.
Еффект о гядяр эцълц иди ки, щятта о гядяр дя васвасы олмайан Гренуй беля истяристямяз дюнцб тямиз щавайа чыхырды, ялбяття ки, ону евдян яслиндя няйин чыхардыьыны
фикирляшмядян. Команын кандарында ися бу репеллентдян бир нечя дамъы тюкмяк
кифайят едирди ки, инсан вя йа щейван олмасындан асылы олмайараг, истянилян
чаьырылмамыш гонаг бурадан узаглашсын.
Инди, кянар щаллардан асылы олараг, палтар кими дяйишдийи вя она инсанларын
арасында фярглянмямяк вя юз варлыьыны эизлятмяйя имкан верян мцхтялиф гохуларын
далдасында Гренуй юзцнц ясл бюйцк мараьы – инъя ятир овуна щяср етди. Онун
гаршысында бюйцк мягсяд дурдуьу вя ещтийатда бир илдян артыг вахты олдуьу цчцн, о
няинки гызьын шювгля, щям дя олдугъа планлы вя систематик шякилдя силащыны итилямяйя,
инъя цсуллары ишлямяйя, методлары инадъыллыгла тякмилляшдирмяйя башлады. О Балдинин
дайандыьы йердян – ъансыз яшйалардан: дашдан, металдан, аьаъдан, дуздан, судан,
щавадан ятир чякмякдян башлады.
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О заман кобуд дистиллйасийа методунун тятбиги цзцндян аъынаъаглы
уьурсузлугла нятиъялянян, инди йаьын эцълц щопдурма гцввяси сайясиндя мцмкцн
олду. Бцрцнъ гапы рязясиндян эялян сойуг киф ийи онун хошуна эялди вя о бир нечя
эцнлцк ону мал пийи иля йаьлады. Вя ишя бах – о йаьы гашыйыб йыьандан вя нятиъяни
йохлайандан сонра, о аз да олса, бирмяналы олараг, мящз бцрцнъ ийи верирди. Вя щятта
спиртля йудугдан сонра беля гоху галмышды, олдугъа зяиф, узаг, етил спирти бухарынын
кюлэясиндя галмыш вя йягин ки, бцтцн дцнйада инъя ийбилмя габилиййяти олан Гренуйун
щисс едя биляъяйи гядяр, амма щяр щалда о вар иди вя бу о демяк иди ки, о ян азы
принсип етибариля онун сярянъамында иди. Онун ялиндя он мин рязя олса вя о ян азы
мин эцн ардыъыл олараг онлара пий чякя билсяйди, о чох кичик Ессенъе Абсолуе дамласы,
еля бир эцъя малик ятир ялдя едя билярди ки, щамы онун дцз бурнунун алтында рязянин
бцрцнъ орижиналынын олдуьуну зянн едярди.
Ейни шейи о команын гаршысында зейтун плантасийасында тапдыьы мясамяли
ящянэдашы парчасынын ятри иля дя ялдя етди. О ящянэдашыны масерасийа етди вя
изащедилмяз ийиндян щядсиз ляззят алдыьы кичик даш помада кцряъийи алды. О команын
ятрафындан йыьылмыш бцтцн мцмкцн яшйалардан алдыьы диэяр гохулары бирляшдирди вя
эетдикъя Франсискан монастырынын архасындакы зейтун плантасийасынын кичик ятир
шцшясиня йыьыб йанында эяздиря вя истядийи заман ъанландыра биляъяйя кичиъик моделини
дцзялтди. Ялбяття ки, онун ятирлярля етдийи виртуоз щоггабазлыглар, мюъцзяли яйлянъяляр
йалныз онун кефини ачыр вя йалныз она мялум иди. Амма о юзц бу мянасыыз
трйуклардан щязз алырды вя онун щяйатында ня яввял, ня дя сонра ойун азартында ятирли
ландшафт, айры-айры яшйаларын натцрморт вя портретлярини йарадаркян кечирдийи ясл
дюзцлмяз хошбяхтлик щиссини йашама анлары олмамышды. Тезликля ися о ъанлы обйектляря
кечди.
О гыш милчякляри, сцрфяляри, сичовуллары, кичик пишикляри тутуб гайнар йаьда
яритмяйя башлады. Эеъяляр о иняк, кечи вя донуз сахланан тювляляря эирир вя онлары бир
нечя саатлыьа пий чякилмиш эишляря бцкцр вя йа йаьланмыш бинтлярля сярийирди. Йа да
гойун пяйясиня эириб гузулары гырхырды ки, онун ятирли йунуну етил спиртиндя йусун.
Яввялъя нятиъяляр о гядяр дя црякачан дейилди. Чцнки бцрцнъ рязя вя йа даш кими
сябирли яшйалардан фяргли олараг, щейванлар юз гохуларыны вермяк истямирдиляр.
Донузлар бюйцрлярини ахурун гырагларына сцртяряк бинтляри ъырыб тюкцрдцляр. Эеъя,
ялиндя быъаг гойунлара йахышлашанда, онлар мяляйирдиляр. Инякляр инадла йаьлы яскиляри
юз йелининдян силкяляйиб атырдылар. Тутдуьу бюъяклярин бязилярини емал етмяк истяйяндя
онлар пис ий бурахыр, сичовуллар ися, йягин ки, горхудан, онун олдугъа щяссас
помадасына няъис ифраз едирдиляр. Онун масерасийа етмяк истядийи щейванлар
чичяклярдян фяргли олараг, юз ятирлярини динмяз-сюйлямяз, сакитъя ащ чякмякля вермир,
яксиня, вар гцввяси иля юлдцрцлмяляриня мцгавимят эюстярир, щеч ъцр онлары боьмаьа
имкан вермир, тяпик атыр, мцбаризя апарыр вя горхудан щядсиз бюйцк мигдарда
юлдцрцъц тяр ифраз едирдиляр ки, гайнар йаь да туршуларла щяддиндян артыг доймасы
нятиъясиндя хараб олурду. Бу, ялбяття ки, сямяряли ишя мане олурду. Обйектляри
сакитляшдирмяк вя буну еля гяфлятян етмяк лазым иди ки, онлар щяля горхмаьа вя йа
мцгавимят эюстярмяйя имкан тапмасынлар. Вя о, онлары юлдцрмяли олду.
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Яввялъя о, буну бир кцчцйцн цзяриндя сынады. О, ону саллагхананын йанындакы
ит дамындан анасынын йанындан ят парчасынын кюмяйи иля айырыб емалатханайа эятирди
вя щейван севинъли зинэилти иля тулланыб яти Гренуйун сол ялиндян алмаг истяйяндя, о саь
ялиндя тутдуьу одун парчасы иля онун пейсяриндян гыса вя сярт зярбя ендирди. Кцчцйцн
юлцмц ися еля гяфил олду ки, Гренуй ону ароматлашдырма цчцн отагда ещтийатла йаьлы
лювщяляр арасындакы гяфясин цстцня гойанда хошбяхт ифадя щяля узун мцддят онун
эюзляри вя пянъяляриндя галмышды вя инди о бурада юз тямиз, горху тяри иля буланмамыш
ятрини бурахырды. Сюзсцз ки, щямишя диггятли олмаг лазым иди. Мейитляр дя, дярилмиш
чичякляр кими тез хараб олурдулар. Вя она эюря дя, Гренуй юз гурбанынын тягрибян он
ики саат, итин бядяниндян хошаэялян олса да, бурада йерсиз олан ъясяд ийи эялмяйя
башлайанадяк кешийини чякди. О щямин дягигя анфлеражы дайандыыды, ъясяди йыьышдырды
вя ароматлашмыш пий парчасыны газана гойуб, ону йахшыыъа йуду. О спирти бир бармаг
галанадяк дистилля етди вя бу галыьы кичик шцшя габа гойду. Ятир ачыг-айдын ням, тязя,
парлайан ит дярисинин ийнин верирди; гоху кяскин, щятта олдугъа кяскин иди. Вя Гренуй
ону саллагханадакы ганъыьы ийлятдикдя, о бяркдян щцрмяйя башлайыб зинэилдяди вя
бурнуну шцшя габдан чякмяк истямирди. Амма Гренуй онун аьзыны бярк баьлайыб
ъибиня гойду вя щяля узун мцддят илк дяфя ъанлы мяхлугун ятирли ъаныны ала билдийи
щямин зяфяр эцнц щаггында хатиря кими цстцндя эяздирди.
Сонра, о чох йаваш-йаваш вя бюйцк ещтийатла инсанлара кечди. Юз йцнэцл
сечилмязлик гохусу алтында эизляняряк, о ахшамлар «Дюрд Дофин»ин даими
мцштяриляринин арасында долашыр вя столлар вя скамйаларын алтына йаь вя йа пий
щопдурулмуш парча гырыглары санъырды. Бир нечя эцндян сонра о онлары йыьыр вя
йохлайырды. Щягигятян дя, онлар бцтцн мцмкцн мятбях буьлары, тцтцн тцстцсц вя
чахыр ийляри иля йанашы ъанларына бир гядяр инсан гохусу да чякирдиляр. Амма о чох
гейри-мцяййян вя думанлы галырды – шяхси гохудан чох цмуми цфунят ийини
хатырладырды. Ейни инсан кцтляси аурасыны, амма даща тямиз вя йцксяк – тярли
кейфиййятя сублимасийа едилмиш шякилдя Гренуйун декабрын ийирми дюрдцндя
скамйаларын алтында юз сынаг байрагъыгларыны асдыьы вя декабрын ийирми алтысында,
онларын цстцндя ян азы йедди эцнорта ибадяти кечирилдикдян сонра йыьдыьы баш килсядя
ялдя етмяк олурду. Кился атмосферини ъанына чякмиш бу парча гарагларында юз
думанлы формасызлыьына, црякбуландырыъы гатылыьына эюря дящшятли, амма танынаъаг
дяряъядя инсанлара хас олан минлярля хорла охуйан вя пычылты иля дуа едян боьазларын
няфясиндян эялян ишлянмиш щава вя бцхур вя мирранын аьыр йапышганлы бухарлары иля
гарышмыш аъы тяр, менструасийа ганы, ням дизалты чюкяклярин вя гыъ олмуш яллярин ийинин
мцдщиш конгломераты якс олунурду. Илк фярди гохуну Гренуй ялилляр евиндя тапды. О
вярямдян йениъя юлмцш даббаг кюмякчисинин ики ай бцрцнцб йатдыьы, яслиндя
йандырмаг цчцн нязярдя тутулан мяляфясини оьурлайа билди. Парча даббаьын пийли
ифразатлары иля о гядяр щопмушду ки, онун буьларыны анфлераж пастасы кими ъанына
чякмишди вя ону бирбаша йумаг оларды. Нятиъя дящшятли иди: Гренуйун бурнунун
юнцндя даббаг етил спирти мящлулундан дирилиб галхды вя отаьын щавасында, онун,
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схематик олса беля, юзцнямяхсус чыхарма методу вя чохсайлы хястялик газлары иля
тящриф олунса да, там танына билян фярди ий портрети йаранмаьа башлады: отуз йашлы
балаъа адам, енли кцт бурунлу, сарышын, гыса ялляри, йасты аьымтыл-пендир рянэли
пянъяляри, шишмиш ъинсиййят органы, юд кими аъы тябияти олан вя аьзындан пис ий эялян бу
даббаг эюзяллийи иля фярглянмирди, ону щямин о балаъа кцчцк кими горуйуб сахламаг
лазым дейилди. Амма, щяр щалда, Гренуй бцтцн эеъяни кабусун онун комасында
долашмасына имкан верди вя тез-тез ону бурну иля тутараг, башга адамын аурасыы
цзяриндя щакимиййят ялдя етдийиндян юзцнц хошбяхт вя олдугъа мямнун щисс едирди.
Нювбяти эцн о онун пис гохусуну чырпыб атды.
Бу гыш эцнляриндя о даща бир сынаг кечирди. Шящярдя авара долашан лал бир
дилянчи гадына бир франк верди ки, о эцн ярзиндя чылпаг бядяниня мцхтялиф пий вя йаьлар
чякилмиш яски-цскц баьлайыб эяздирсин. Мялум олду ки, гцзц бюйрякляринин йаьы,
гарышыгсыз донуз вя иняк пийинин икинин биря нисбятиндя комбинасийасына аз мигдарда
бакирялик йаьы ялавя етдикдя, бу инсан ийини даща йахшы мянимсяйир. Бунунла да,
Гренуй кифайятлянди. О щансыса ъанлы инсаны бцтцнлцкля яля кечириб ону ятриййат
гайдалары иля емал етмяк фикриндян ял чякди. Бу щямишя рискля баьлы иди вя йени
нятиъяляр вермязди. О билирди ки, инди о инсанын ятрини зорла алмаьа имкан верян
техники цсуллара маликдир вя бунун йени сцбутлара ещтийаъы йох иди.
Инсан гохусу юзц дя онун цчцн ящямиййятсиз иди. Инсан гохусуну о
суррогатларла да кифайят гядяр явязляйя билирди. Онун беля ещтирасла арзуладыьы
мцяййян адамларын, даща дягиг десяк, севэи ойадан олдугъа надир адамларын
гохусу иди. Вя мящз онлар онун гурбаны олдулар.

39

Йанварда дул Арнулфи биринъи уста кюмякчиси Доминик Дрцо иля гануни никащ
баьлады вя беляликля дя, о метр Дрцо, ялъяк вя ятриййатчылыг устасы олду. Эилдийа
усталары цчцн бюйцк нащар, уста кюмякчиляри цчцн ися даща садя нащар верилди,
мадам, артыг бундан сонра рясми олараг Дрцо иля бюлцшдцрдцйц йатаьы цчцн йени
матрас алды вя шкафдан юз алабязяк палтарларыны чыхарды. Галан щяр шей ися яввялки кими
галды. О юз кющня тямиз Арнулфи адыны, бюлцнмямиш ямлакыны, ишляря малиййя рящбярлийи
вя зирзяминин ачарларыны юзцндя сахлады: Дрцо щяр эцн юз сексуал вязифялярини йериня
йетирир, ссонра ися шярабла сяринлянирди; Гренуй ися, биринъи вя йеэаня уста кюмякчисиня
чеврился дя, тюкцлцб галан ишин ясас щиссясини дяйишмяз галан мяваъиб, аз йемяк вя
сыныг-салхаг кома мцгабилиндя йериня йетирирди.
Ил сары сяна ахыны, сцнбцлчичяйи, бянювшя вя нярэизлярин ширин бищушедиъи ятри иля
башлады. Бир дяфя бир март базары – онун Грасда пейда олмасындан тягрибян бир ил
кечирди – Гренуй даш щасарын о тайындакы баьда ишлярин ня вязиййятдя олмасына
бахмаг цчцн шящярин о башына йолланды. Бу дяфя о гохуйа щазыр иди вя ону ня
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эюзлядийини кифайят гядяр дягиг тясяввцр едирди… Амма, буна бахмайараг, о артыг
Тязя кюрпцнцн йанында, диварын о тайындакы щямин йеря эедян йолун йарысында бу
гохуну дуйдугда онун цряйи бярк дюйцндц вя хошбяхтликдян дамарларында ганын
неъя кюпцкляниб гайнадыьыны щисс етди. О щяля орада иди – мисилсиз эюзял битки саьсаламат гышы кечириб, ширяляниб, бюйцйцб, ачылыб, чох эюзял зоьлар атыб! Онун ятри, еля
эюзлядийи кими, юз зярифлийини итимядян даща эцълц олуб. Бир ил бундан габаг сычранты
вя дамъылар сачан бу гоху инди ряван, азъа пастозлу ятри ахыны иля сцзцлцр, мин рянэ
верирди вя щяр бир рянэ бцтюв вя мющкям иди вя артыг гырылмырды. Вя бу ахын, Гренуй
мямнунлугла гейд етди, даща эцълц мянбядян гидаланырды. Даща бир ил, тякъя бир ил,
ъями он ики ай вя булаг бцтцн эцъц иля гайнайаъаг вя о эялиб ону яля кечириб, онун
ятринин дяли пцскцртцсцнц ящлиляшдиря биляъяк.
О дивар бойу архасында баь йерляшян таныш йерядяк гачды. Гыз баьда дейил,
евдя, баьлы пянъяряли отагда олса да, онун ятри ряван зяриф сащил кцляйи кими эялирди.
Гренуй чох сакит дайанмышды. О биринъи дяфя олдуьу кими ня кар, ня дя мяст
олмушду. Онун гялби узагдан пярястиш етдийи севэилисини эцдян вя йа мцшащидя едян
вя бир илдян сонра ону юз йанына апараъаьыны билян ашигин кечирдийи хошбяхтлик щисси иля
долу иди. Доьрудан да, Гренуй, бу тянща эяня, щеч вахт севэи щисси кечирмяйян вя
щеч вахт севэи ойада билмяйян бу яъаиб, бу адамдангачан Гренуй о март эцнц
Грасын шящяр диварынын йанында дурмушду в севирди вя севдийи цчцн хошбяхт иди.
Дцздцр, о инсаны, евдяки, орда, диварларын о тайындакы гызы севмирди. О ятри
севирди. Анъаг ону вя даща щеч няйи, о, ону юз эяляъяк ятри кими севирди. Бир илдян
сонра о, она йийяляняъяк, о юз щяйатына анд ичди. Вя бу юзцнямяхсус анды ичиб вя бу
нишаны баьлайыб, юз эяляъяк ятриня садиг галаъаьына вяд вериб, севинъ ящвал-рущиййяси
иля анд йерини тярк едяряк Дц-Кур дарвазасындан кечиб шящяря гайытды.
Эеъя юз комасында узанаркян о, бир даща онун ятрини юз йаддашындан чыхарды
– юз няфсиня таб эятиря билмяди – вя онун ичиня эирди, о ону язизляйир вя она юзцнц
язизлямяйя имкан верирди, о ону лап йанында, санки йухуда, санки артыг щягигятян дя
она, юз ятриня, юз шяхси ятриня йийялянмиш кими йахында щисс едирди вя бу мястедиъи
щейрятамиз ан давам етдикъя, о юзцндя ону вя онун сайясиндя юзцнц севирди. О бу
юзцня вурьунлуг щисси иля йухуйа эетмяк истяйирди. Амма о эюзлярини йуман кими вя
йухуйа эетмясиня ъями бир няфяс аны галмыш ятир ону тярк етди, бирдян-биря итди вя
онун йерини сойуг кечи пяйясинин ийи тутду.
Гренуй дящшятя эялди. «Бяс бирдян, - о дцшцнцрдц, - бирдян мяним малик
олдуьум бу ятир гуртарды? Ахы бу бцтцн гохуларын даими олдуьу хатирялярдяки кими
дейил. Реал гоху ятраф алямля ялагядя олараг корланыр. О учуъудур. Вя о ишляниб
гуртардыгдан сонра, мяним ону эютцрдцйцм мянбя артыг олмайаъаг. Вя мян
йенидян яввялки кими чылпаг галаъаьам вя мян юзцмя йенидян суррогатларла кюмяк
етмяли олаъаьам. Йох, бу яввялкиндян дя пис олаъаг! Ахы мян артыг ону таныйаъаьам
вя она, юз шяхси шащаня ятримя йийяляняъяйям вя ону унуда билмяйяъяйям, чцнки щеч
вахт гохулары унутмурам. Вя демяли, бцтцн юмрцм бойу онун хатиряси иля, артыг
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инди, интизар анында олдуьу кими язаб чякяъяйям… Онда мян цмумиййятля она ня
цчцн йийялянмяк истяйирям, о мяним няйимя лазымдыр?»
Бу фикир олдугъа хошаэялмяз иди. Гренуй, щяля малик олмадыьы ятря йийяляниб
мцтляг ону йенидян итиряъяйиндян щядсиз горхду. О ону ня гядяр сахлайа биляъяк? Бир
нечя эцн? Бир нечя щяфтя? Чох гянаятля ишлятся бялкя бцтюв бир ай? Бяс сонра? О артыг
инди ятир шцшясиндян сон дамланы неъя силкяляйиб тюкдцйцнц, щеч бир зяррясинин дя
итмямяси цчцн ятир шцшясини спиртля неъя йахаладыьыны тясяввцр едир вя онун севимли
ятринин неъя щямишялик вя бирйоллуг учмасыны эюрцр вя дуйурду. Бу йаваш юлцм
олаъаг, онун няфяси кясиляъяк, яксиня, тядриъян, язаб-язиййят ичиндя юзцнц байыра,
ийрянъ, дящшятли алямя бухарландыраъаг.
О титряйирди. Ону юз планларындан имтина етмяк, эеъяйя чыхыб биш эютцрцб
эетмяк арзусу бцрцдц. О гарлы даьлары адлайыб Овернийядяк 100 мили дайанмадан
эетмяк вя орада сцрцня-сцрцня юз кющня маьарасына эриб йухуйа эетмяк вя йухуда
юлмяк истяди. Амма о буну етмяди. Арзу чох эцълц олса да, о йериндя дуруб галды вя
она уймады. О уймады, чцнки артыг бир дяфя баш эютцрцб эетмяк вя маьарайа
чякилмяк истяйирди. О бу щиссляри артыг кечирмишди. Онун щяля кечирмядийи ися инсан
ятриня, даш диварын о тайындакы гызын ятри кими шащаня бир ятря йийялянмяк иди. Онун
ятря йийялянмяси вя сонрадан ону итирмясинин она чох баща баша эяляъяйини билмясиня
бахмайараг, щяр щалда йийялянмя вя итирмя она садяъя ондан да, бундан да имтина
етмякдян даща арзуолунан эюрцнцрдц. Чцнки, о бцтцн юмрц бойу имтина едирди.
Амма щяля щеч вахт малик олуб итимямишди.
Эетдикъя шубщяляр, онларла бирликдя ися титрямядя дя чякилиб эетди. О, исти ганын
йенидян ону щяйяъанландырдыьыны щисс етди вя дцшцндцйцнц щяйата кечирмяк язми ону
йенидян бцрцдц. Щям дя яввялкиндян даща чох, чцнки инди бу язм тямиз ещтирасла
дейил, щям дя юлчцлцб-бичилмиш гярарла да дигтя олунурду. Юзц юзцндя гурумаг,
йохса юзцня йыхылмаьа имкан вермяк сечими гаршысында галан эяня Гренуй бу
йыхылманын сонунъу олаъаьыны там дярк едяряк икинъини сечди. О йенидян тахта
узанды, саманын ичиндя эизлянди, ядйалы цстцня юртдц вя юзцнц гящряман кими щисс
етди.
Амма узун мцддят фаталист-гящряманлыг щисси иля гане олсайды Гренуй
Гренуй олмазды. Бунун цчцн онун юзцнц тясдиг ирадяси щяддиндян артыг сарсылмаз,
бядяни щяддиндян артыг мющкям, аьлы щяддиндян артыг ити иди. Беляликля, о даш диварын
о тайындакы гызын ятриня йийялянмяк гярарына эялди. Гой бир нечя щяфтядяк сонра о
ону итирсин вя бу иткидян юлсцн, ейби йох. Амма юлмямяк, амма бу ятря сащиб
олмаг вя йа щеч олмаса бу иткини мцмкцн гядяр узун мцддятя йубатмаг даща
йахшы оларды. Ятри давамлы дцзялтмяк лазымдыр. Ятрин характерини позмадан онун
учуъулуьуну арадан галдырмаг лазымдыр, - ятриййат сащясиня аид бир проблем.
Ониллярля галмаг габилиййяти олан гохулар вар. Мцшк чякилмиш сандыг, дарчын
йаьы щопдурулмуш дяри парчасы, янбяр топасы, сидр аьаъындан мцърц гоху
бахымындан демяк олар ки, ябяди олурлар. Диэярляри – лимет йаьы, бергамот, нярэиз вя
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тубероза екстрактлары вя бир чох чичяк ятирляри ися тямиз щалда щавайа гойдугда артыг
бир нечя саатдан сонра итирляр. Ятриййатчы чох учуъу ятирляри давамлыларла сарыйараг
онларын азадлыьа ъан атмасыны рам едиб, онлары гандаллайараг бу фаъияви щалла
мцбаризя апарыр, усталыг ися гандаллары сярт дейил, сарынмыш ятря сярбястлик веряряк,
амма онун гача билмямяси цчцн кифайят гядяр йахын сахлайараг сарымагдан
ибарятдир. Бу трйук Гренуйда тубероз йаьы иля ики дяфя алынды, о йаьын кечиъи ятрини
ъцзи мигдарда сибетин, ванил, бцхур вя сярвля буховлады вя мящз бунунла онун
эюзяллийини ашкар етди. Гызын ятри иля дя буна бянзяр бир шей етмяк олмазмы? Мяэяр
ятирлярин ян гиймятлиси вяя ян зярифини мцтляг тямиз шякилдя ишлядяряк сярф етмяк
лазымдыр? Неъя дя мянасыздыр! Неъя дящшятли фярсизликдир? Мяэяр алмазы тилсиз
гойурлар? Мяэяр гызылы бойунда кцлчя шяклиндя эяздирирляр? Йяни о, Гренуй Дрцо вя
диэяр чичяк масерасийа, дистилля едянляри вя сыханлары кими садяъя примитив ятир
гарятчисидир? Дцнйанын ян бюйце ятриййатчысы о дейилми?
Бу онун аьлына яввял эялмядийи цчцн мяйуслугдан ялини алнына вурду. Ялбяття
ки, бу юзцня эюря йеэаня ятри тябии шякилдя истифадя етмяк олмаз. Она, гиймятли даш
кими тил лазымдыр. О ятир диадемасы кясяъяк вя онун ятри ян йухарыда, ейни заманда
щям диэяр гохуларла щюрцляряк, щям дя онларын цстцндя щакимлик едяряк парлайаъаг.
О сянятин бцтцн гайдаларына уйьун олараг ятир дцзялдяъяк вя даш щасарын о тайындакы
гызын ятри онларын мяркязи олаъаг. Ялбяття ки, аранжиман цчцн, дайаг орта вя сон нот
цчцн, сяслянмянин итилянмяси вя йазылмасы цчцн ня мцшк, ня сибетин, ня гызылэцл йаьы,
ня янбяр йарамыр, бу айдындыр. Беля ятир цчцн, беля эюзял инсан ятри цчцн она башга
ингредийентляр лазымдыр.

40
Щямин илин майында гызылэцл тарласында, Грасдан шяргдя йерляшян Онио адлы
гясябяйя апаран йолун йарысында он беш йашлы чылпаг гыз мейити тапылды. О пейсяриндян
дяйяняк зярбяси алараг юлдцрцлмцшдц. Мейити тапан кяндли дящшятли тапынтыдан еля
сарсылмышды ки, щяля бундан дящшятли щеч ня эюрмядийини демяк явязиня полис
лейтенантына титряк сясля щяля бундан эюзял щеч ня эюрмядийини демякля аз гала юзцнц
шцбщя алтына гойаъагды.
Гыз щягигятян дя няфис эюзяллийя малик иди. О гаты вя ширин вяя олдугъа йапышган
тцнд рянэли балы хатырладан; йцнэцлъя бир щярякятля, башыны биръя дяфя чевирмякля,
гамчынын фырланмасы кими ъями бир аста бахышла мяканы ялиня алан вя бу заман санки
истяр кишиляр, истярся дя гадынларын ещтирас вя гялбини ъялб етдикляри ъазибя гцввясиня
малик олдугларыны дярк етмяйяряк сакитъя бурульанын мяркязиндя галмагда давам
едян чох эюзял гадын типиня аид иди. О ися эянъ, йеткинляшмякдя иди, онун ъазибядарлыьы
щяля мцкяммяллийя чатмамышды. Онун эюзял формалары щяля мющкям вя щамар, синяси
еластик иди, онун ъод гара сачларла щашийялянян йастытящяр цзц щяля зяриф контурлары вя
ъизэиляринин сирли гейри-мцяййянлийини горуйуб сахламышды. Яслиндя, сачларын юзц йох
иди. Гатил палтарларла бярабяр онлары да кясиб юзц иля апармышды.
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Гарачылардан шцбщяляндиляр. Гарачылардан щяр шей эюзлямяк оларды. Мялум
олдуьу кими, гарачылар кющня палтарлардан халча тохуйур, йастыгларыны инсан сачы иля
долдурур вя асылмыш адамларын дяри вя дишляриндян балаъа эямиъикляр дцзялдирдиляр.
Беля гейри-ади ъинайяти йалныз гарачыларын айаьына йазмаг оларды. Амма о вахт щеч
бир гарачы-зад йох иди, бцтцн мащалда йох иди, сонунъу дяфя онлар буралардан
декабрда кечмишдиляр.
Гарачылар олмадыьындан, мювсцми италйан муздурларындан шцбщялянмяйя
башладылар. Дцздцр, италйанлар да йох иди, онлар беля тезликля эюрцнмяздиляр, анъаг
ийунда, жасмин йыьымы вахты ишя эирмяк цчцн эялирдиляр, демяли, бу италйанлар да ола
билмяздиляр. Нящайят, шцбщя алтына бярбярляр дцшдц вя юлдцрцлмцш гызын сачларыны
тапмаг цчцн онлары ахтардылар. Сямярясиз. Сонра йящудилярдян, сонра бенедиктин
монастырынын эуйа ки, шящвятпяряст ращибляриндян шцбщяляндиляр – бахмайараг ки,
онларын щамысынын йашы йетмиши чохдан ютмцшдц, сонра нювбя систерсианлара, сонра
франкмасонлара, сонра ялилляр евиндян олан дялиляря, сонра кюмцрбасанлара, сонра
дилянчиляря вя щятта яхлагсыз аристократлара, хцсусиля дя маркиз де Кабрийя чатды,
чцнки о артыг цчцнъц дяфя иди ки, евлянирди, дейилянляря эюря, юз зирзямиляриндя орэийа
мессалары гурур вя бу заман кишилик потенсиалыны артырмаг цчцн бакиря гызларын ганыны
ичирди. Дцздцр, конкрет бир шей сцбут етмяк мцмкцн олмады. Гятлин шащиди йох иди,
мярщумун ня палтар, ня дя сачлары тапылды. Бир нечя щяфтядян сонра полис лейтенанты
истинтагы дайандырды.
Ийунун орталарында жасмин йыьымында ишлямяк цчцн италйанлар эялдиляр, чохлары
да аиляляри иля бирликдя. Онлары ишя эютцрсяляр дя, гятли бир ан беля унутмадан юз
арвадларына вя гызларына бу адамларла данышмаьа иъазя вермирдиляр. Бу мювсцм
ишчиляри доьрудан да тюрядилмиш ъинайятя эюря ъаваб вермясяляр дя, щяр щалда принсип
етибариля онлар буна эюря ъаваб веря билярдиляр, она эюря дя онлардан юзцнц эюзлямяк
лазымдыр.
Жасмин йыьымы башлайандан бир аз сонра ики башга гятл баш верди. Гурбанлар
йеня дя гызлар – щямин гарасачлы гадын типиня аид олан дилбяр эюзялляр олдулар, онлары
йеня дя чичяк тарлаларында чылмаг вя гырхылмыш, пейсярляриндя кцт йара иля тапдылар.
Йеня дя ъинайяткар из гоймамышды. Хябяр илдырым сцряти иля йайылды вя эялмя ъамаат
артыг гырьын тящлцкяси гаршысында галмышды ки, бирдян мялум олду ки, щяр ики гурбан
италйан, бир эенуйалы муздурун гызлары имиш.
Бу инсанлары дящшятя эятирди. Инди онлар юз аъиз гязяблярини кимя
йюнялдяъяклярини билмирдиляр. Дцздцр, бязиляри щяля дя дялилярдян вя йа гудурмуш
маркиздян шцбщялянирдиляр, амма буна о гядяр дя инанмырдылар, чцнки дялиляр эеъяэцндцз нязарят алтында идиляр, маркиз ися чохдан Парися эетмишди. Вя инсанлар бирбириня гысылмаьа башладылар. Кяндлиляр юз тювлялярини яввялляр ачыг тарлада эеъяляйян
мювсуми ишчилярин цзцня ачдылар. Шящярлиляр щяр мящяллядя эеъя эюзятчи дястяляри тяшкил
едирдиляр. Полис лейтенанты шящяр дарвазаларындакы гаровуллары эцъляндирди. Амма
бцтцн бу ещтийат тядбирляри сямяря вермяди. Икигат гятлдян бир нечя эцн сонра
йенидян яввялкиляр кими ейбяъяр щала салынмыш гыз мейити тапдылар. Бу дяфя сющбят
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Сардинийалы гыз – Фонтен-де-ла-Фу йахынлыьында, йяни шящяр дарвазаларынын дцз
йанында гятля йетирилмиш йепископ сарайынын палтар йуйанындан эедирди. Ясяби
шящярлилярин тязйиги алтында Консуллар Шурасы алагапыларда ъидди йохламалар, эеъя
гаровулларынын эцъляндирилмяси, гаранлыг дцшяндян сонра гадын ъинсиндян олан бцтцн
шяхслярин кцчяйя чыхмасынын гадаьан едилмяси кими ялавя тядбирляр эюрся дя, бу йай
еля щяфтя кечмирди ки, щардаса эянъ гых мейити тапылмасын. Вя бунлар щямишя гызларын
щяля гадын олмаьа башладыглары йашды олан вя щямишя щямин о вадещедиъи типя аид олан
эюзял гарабуьдайы гызлар иди. Амма, тезликляр гатил йерли ящали арасында цстцнлцк тяшкил
едян йумшаг, аьдярили вя бир гядяр долу бядянли гызы да диггятя лайиг билди. Сон
заманлар щятта тцнд гарасач – гараэюз вя щятта шабалыды сачлы гызлар да – яэяр онлар
чох арыг дейилдилярся – онун гурбаны олурдулар. О онлары щяр йердя, артыг тякъя Грас
ятрафында дейил, щям дя шящярин ортасында, щятта евлярдя дя изляйиб тапырды. Бир
харратын гызыны бешинъи мяртябядя, юз отаьында гятля йетирилмиш тапдылар вя евдя щеч
ким щеч бир сяс ешитмямишди вя йад адамы узагдан щисс едян вя щцрян итлярдян щеч
бири бир аьыз олсун беля щцрмямишди. Гатил яля кечмяз, бядянсиз руща бянзяйирди.
Инсанлар гязяблянир вя щакимиййяти сюйцрдцляр. Кичик бир шайия тоггушмалара
эитириб чыхарырды. Севэи ичкиси вя диэяр фырылдаг дярманлар сатан сярсяри таъири кцтля онун
тозларында эуйа дюйцлмцш гыз сачы олдуьу цчцн аз гала парча-парча едяъякди. Кимяс
маркиз де Кабринин маликанясини вя ялилляр евини йандырмаг истямишди. Мащудъу
Александр Минар эеъя евя гайыдан нюкярини бяднам Гыз Гатили билиб эцллялямишди.
Имканы олан щяр кяс бюйцйян гызларыны узаг гощумларынын йанына, йа да Нисса, Екс
вя Марсел пансионатларына эюндярирди. Шящяр шурасынын исрары иля полис лейтенанты ишдян
чыхарылды. Онун йериня эялян гырхылмыш гызларын мейитляринин вирэинал вязиййятини
йохламаг цчцн щякимляр коллеэийасы дявят етди. Мялум олду ки, онлар щамысы
тохунулмамыш галыб.
Гярибя олса да, бу хябяр паник дящшяти азалтмаг явязиня артырды, чцнки
цряйиндя щяр кяс щесаб едирди ки, гызлар зорланыб. Онда щеч олмаса, ъинайятлярин
мотиви айдын оларды. Инди ися артыг щеч ким щеч ня баша дцшмцрдц, инди щамы
тамамиля кюмяксиз иди. Вя Танрыйа инанан щяр кяс дуаларда гуртулуш ахтарыр вя цмид
едирди ки, бу шейтан ямяли щеч олмаса онун юз евиндян йан кечяъяк.
Шящяр шурасы, Грасын отуз ян зянэин вя щюрмятли буржуа вя задяэанларынын
мютябяр йыьынъаьы, индийядяк йепископла щеч нядя щесаблашмайан вя мямнуниййятля
монастыр вя аббатлыглары мал анбарлары вя фабрикляря чевирмяйя щазыр олан ясасян
савадлы вя дин вя рущаниляря гаршы чыхан ъянаблар, - Шящяр Шурасындан олан бу
тякяббцрлц нцфузлу бяйляр о гядяр сарсылмышдылар ки, монсенйор йепископа аъизаня бир
мцраъият эюндяряряк, дцнйяви щакимиййятин гаршысында аъиз галдыьы гызлары юлдцрян
йыртыъыны, 1708-ъи илдя шящяр дящшятли фялакятля – о заман бцтцн юлкяни тящлцкя алтында
гойан чяйирткя щцъуму иля цзляшдийи заман онларын сяляфинин етдийи кими, тялин етмяк
вя говмаьы хащиш етдиляр. Вя щягигятян дя, сентйабрын сонунда, бцтцн тябягялярдян
ян азы ийирми дюрд ян эюзял гызы юлдцрмцш Грас Гыз Гатили тянтяняли сурятдя тялин едилди
вя говулду: говулманын мятни шящярин бцтцн гапыларына вурулду вя бцтцн
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минбярляриндян вя о ъцмлядян, Нотр-Дам-дц-Пци амвонундан елан едилди вя бурада
ону йепископ юзц тянтяня иля охуду.
Уьур щейрятамиз иди. Сящяриси эцн гятлляр дайанды. Октйабр вя нойабр гятлсиз
кечди. Декабрын сонунда Греноблдан хябярляр эялди ки, сон заманлар орада юз
гурбанларыны боьуб, палтарларыны чырыг-чырыг едиб вя сачларыны чянэя-чянэя йолан бир
Гыз Гатили пейда олуб. Вя бу йюндямсиз ъинайятлярин сялигя иля йериня йетирилмиш Грас
гятлляри иля щеч уйьун эялмядийиня бахмайараг, щамы о дягигя инанды ки, сющбят
щямин ъинайяткардан эедир. Грас сакинляри ращатлашараг цч дяфя хач вурдулар: инди
артыг бядзат онларда дейил, бурадан йедди эцнлцк мясафядя йерляшян Греноблда
вящшилик едирди. Онлар йепископун шяряфиня мяшялли йцрцш тяшкил етдиляр, декабрын ийирми
дюрдц ися бюйцк тяшяккцр литурэийасы кечирдиляр. 1766-ъы илин йанвар айынын бириндян
эцъляндирилмиш гаровуллар эютцрцлдц вя гадынлара эеъяляр евдян чыхмаьа иъазя верилди.
Иътимаи вя фярди щяйат инанылмаз дяряъядя тез нормал йолуна дцшдц. Горху щеч
олмамыш кими йох олду, артыг щеч ким ъями бир нечя ай яввял шящярдя вя онун
кянарларында щюкм сцрян о дящшятдян данышмырды. Щятта гурбанларын аиляляри беля бу
барядя данышмырдылар. Санки йепископун елан етдийи лянят тякъя гатили дейил, щям дя
онун щаггында бцтцн хябярляри дя говмушду. Инсанлара ися еля бу лазым иди.
Йалныз эюзял эянълик дюврцня гядям гойан гызы оланлар ону нязарятсиз
гоймамаьа чалышыр, алаторан дцшян кими горху щисси кечирир, сящярляр ися ону саь вя
саламат эюрцб севинирдиляр – амма, ялбяття ки, юзляри юзляриня бунун сябябини етираф
етмирдиляр.

41
Амма Грасда йаранмыш сакитлийя етибар етмяйян бир няфяр вар иди. Онун ады
Антуан Риши иди, о Икинъи Консул вязифясини йериня йетирир вя Друат кцчясинин
башындакы шящяр маликанясиндя йашайырды.
Риши дул иди вя Лаура адлы бир гызы вар иди. Онун щяля гырх йашына чатмамасы вя
щясяд апараъаг саьламлыьа малик олмасына бахмайараг, о йенидян евлянмяйя
тялясмирди. Яввялъя о гызыны яря вермяк истяйирди. Щям дя кимя олду йох, ясилняъабятли адама. О, оьлу вя Ванс йахынлыьында мцлкц олан барон де Буйону нязярдя
тутмушду; баронун йахшы репутасийасы вар иди, онун вар-дювляти даьылмышды вя Риши
артыг ушагларын евлянмяси цчцн онун разылыьыны алмышды. Лаура йахшы йеря яря
эетдикдян сонра о юз нишанлы ъайнагларыны Дре, Мобер вя йа Фонмишел кими няъабятли
аилялярдян бириня илишдиряъяк, она эюря йох ки, о шющрятпяряст иди вя йа йатаьында кцбар
щяйат йолдашы эюрмяк арзусуна дцшмцшдц, она эюря ки, о сцлаля йаратмаг вя юз
няслини йцксяк иътимаи мювгейя вя сийаси нцфуза апаран йола чыхармаг истяйирди.
Бунун цчцн она бири онун ишини давам етдиряъяк, диэяри ися щцгуг сащясиндя вя Екса
парламентиндя уьурлар ялдя едяъяк вя бунунла да, йухары, задяэан тябягясиня йол
ачаъаг ян азы даща ики оьул лазым иди. Амма беля амбисийалар йалныз о шяртля щяйата
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кечмяк имканы ялдя едя биляр ки, о юз шяхсиййяти вя сойадыны провансал аристократийа
иля сых баьласын.
Беля ъясарятли планлар онун яфсаняви дяряъядя зянэин олмасы иля юзцнц
доьрулдурду. Антуан Риши мащалдакы истянилян буржуадан дяфялярля дювлятли иди. Онун
тякъя Грас ятрафында дейил, щям дя Ванс вя Антиб йахынлыьында да иъаряйя эютцрдцйц
портаьал, зейтун, буьда вя йулаф беъярилян латифундийалары вар иди. О Ексдя евляря,
бцтцн яйалят бойу евляря, Щиндистана эедян эямилярдян ялдя олунан эялирлярдя пайа,
Генуйада даими контора вя Франсада ян ири ятирли маллар, ядвиййат, йаь вя дяри
тиъарят анбарына маликдир.
Амма Ришинин ян гиймятли ъяващираты онун гызы иди. О, онун йеэаня ушаьы иди
вя дцз он алты йашында иди, онун тцнд-кцрян сачлары вя йашыл эюзляри вар иди. Онун цзц
еля эюзял иди ки, истянилян ъинсли вя йашлы гонаглар донуб галыр вя даща эюзлярини ондан
чякя билмирдиляр, онлар аз гала дил иля дондурманы йалайан кими эюзляри иля онун
цзцнц йалайырдылар вя бу заман онларын сифятиндя беля бир мяшьулиййят цчцн типик олан
ахмаг дальынлыг ифадяси вар йаранырды. Риши юзц юз гызыны эюряндя юзцнц мцяййян
мцддятя – он беш дягигя, бялкя йарым саатлыг бцтцн дцнйаны вя ишлярини унудуб
шащаня гыза тамаша едяряк тамамиля ярийиб, сонра ися ня иля мяшьул олдуьуну йадына
сала билмирди – бахмайараг ки, беля бир шей щеч йухуда да онун башына эяля билмязди.
Мцяййян вахтдан ися – о буну пешманчылыгла етираф едирди, - ахшамлар ону йатаьына
узаданда, бязян ися сящярляр ону ойатмаьа эяляндя, о ися Танрынын лайласы алтында
йатаркян, эеъя палтарынын алтындан онун будлары вя синясинин формалары сезилир;
кюйняйинин йахасындан ися бойну, голтугларынын бцкцкляри, дирсякляринин алтындакы
чюкяклярдян вя щамар ялиндян онун сакит вя исти няфяси ахыб эялиркян… онун
дахилиндя няся аъизаня сыхылыр, няфясини кясир вя тцпцръяйини удмаьа мяъбур едирди вя –
ай Аллащ! – юзцнц лянятляйирди ки, о бу гадына йад, щансыса башга киши дейил, онун
атасыдыр, вя о онун гаршысында инди узандыьы кими узанмайыб вя о бцтцн йийялянмя
ещтирасы иля онун йанына, онун цстцня, онун ичиня узана билмир. Вя ону тяр басыр, бу
дящшятли фикри ичиндя боьараг, бцтцн бядяни иля титряйир вя саф ата юпцшц иля ону
ойатмаг цчцн она тяряф яйилирди.
Кечян ил, гятлляр вахты о щяля бу ъцр мяшум чарпышмалар кечирмирди. Гызынын
онун цзяриндяки сещрли щакимиййяти – щяр щалда она беля эялирди, - щяля онун
ушаглыьынын сещрли щакимиййяти иди. Она эюря дя о щеч вахт Лауранын, мялум олдуьу
кими ня ушаглара, ня дя гадынлара, йалныз бакирялийини итирмямиш бюйцк гызлара щцъум
едян гатилин гурбаны олаъаьындан о гядяр дя горхмурду. Амма щяр щалды, о евинин
мцщафизясини эцъляндирди, йухары мяртябянин пянъяряляриня йени бармаглыглар
вурмаьы тапшырды вя гуллугчуйа Лауранын отаьында йатмаьы ямр етди. Амма юз
гызларыны, щятта бцтцн аилялярини шящярдян кянара эюндярян ейни тябягядян олан
йолдашлары кими щярякят етмяк фикри онун цчцн дюзцлмяз иди. О буну биабырчы вя онун
фикринъя щямвятянляри цчцн тямкинлилик, ъясарят вя йенилмязлик нцмуняси олмалы олан
Шура цзвц вя Икинъи Консула лайиг олмайан щярякят сайырды. Бундан башга, о еля
адам иди ки, щеч ким – ня чахнашмайа дцшмцш кцтля, хцсусиля дя тяк бир намялум
позьун ъинайяткар цнсцр юз гярарларыны она зорла гябул етдиря билмязди. Вя бцтцн бу
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дящшятли вахт ярзиндя о, шящярдя горху щяйяъанына уймайан вя аьлыны итирмяйян бир
нечя адамдан бири иди. Амма гярибя олса да, инди бу дяйишмишди. Кцчялярдя инсанлар
гатили артыг едам етмиш кими онун ъинайятляриня сон гойулмасыны байрам етдийи вя о
пис вахтлары демяк олар ки, унутдуглары щалда, Антуан Ришинин гялбиндя ийрянъ бир
ъящянням кими горху йува салды. Яввялъя о мящз горхунун ону чохдан вахты чатмыш
сяфярляри тяхиря салмаьа, шящяря аз-аз чыхмаьа, евя тез гайытмаг цчцн эюрцш вя
иъласларыны гысалтмаьа мяъбур етмяси фикрини йахына бурахмаг истямирди. О узун
мцддят юзцня мяшьул олмасы вя щяддиндян артыг йорьун олмасына истинад едяряк
бяраят газандырырды, амма нящайят гярара алды ки, ярлик гызы олан истянилян ата кими о
да бир гядяр гайьылыдыр, ахы беля наращатчылыг ади ишдир… Мяэяр онун эюзяллийинин
шющряти артыг бцтцн алямя йайылмайыбмы? Мяэяр базар эцнляри онунла бирликдя килсяйя
эиряндя бцтцн башлар она тяряф бойланмырмы? Мяэяр Шурадакы бязи ъянаблар артыг
юзляринин йа да оьулларынын адындан мцмкцн елчилийя ишаря етмяйиблярми?..

42
Амма бир дяфя мартда Риши гонаг отаьында отурмушду вя Лауранын баьа
чыхдыьыны эюрдц. Онун яйниндя эюй дон вар иди вя эцн ишыьында ишылдайан кцрян сачлары
онун цстцня сяпилмишди, о щеч вахт ону беля эюзял эюрмямишди. О ъанлы чяпярин
архасында итди вя бялкя онун эюзлядийиндян ики цряк дюйцнтцсц гядяр эеъ чыхды, - вя о
дящшятли дяряъядя горхду, чцнки ики цряк дюйцнтцсц ярзиндя ону щямишялик итирдийини
дцшцндц.
Щямин эеъя о дящшятли йухудан айылды, мязмуну йадында галмаса да, йуху
Лаура иля баьлы ди вя о, ону йатаьында юлмцш, юлдцрцлмцш, тящгир олунмуш вя сачлары
гырхылмыш тапаъаьыны дцшцняряк онун отаьына ъумду, - амма о саь-саламат иди.
О юз отаьына тярдян йамйаш вя щяйяъандан, йох, щяйяъандан йох, горхудан
титряйяряк гайытды, инди нящайят ки, о буну етираф етди, о сакитляшди вя фикри айдынлашды.
Дцзцня галса, о лап яввялдян йепископ лянятинин тясирлилийиня инанмырды; гатилин инди
Греноблда ишлядийиня, вя цмумиййятля онун шящяри тярк етдийиня дя инанмырды. Йох, о
щяля бурда, Грасын сакинляри арасында йашайыр вя ня вахтса йенидян зярбя ендиряъяк.
Августда вя сентйабрда Риши бир нечя юлдцрцлмцш гызы нязярдян кечирмишди. Бу
мянзяря ону дящшятя эятирди вя етираф етмяк лазымдыр ки, ейни заманда валещ етди,
чцнки онлар щамысы вя щяряси юзцня эюря няфис эюзяллийя малик идиляр. Онун щеч аьлына
да эялмязди ки, Грасда бу гядяр гиймятляндирилмямиш эюзяллик вар. Гатил онун
эюзлярини ачды. Гатилин яла зювгц вар иди. Вя системли щярякят едирди. Гятллярин юзляринин
ейни сялигя иля йериня йетирилмяси бир кянара, гурбанларын сечими юзц аз гала рийази
щесабламадан хябяр верирди. Дцздцр, Риши гатилин юз гурбанларындан мящз ня
истядийини билмирди, чцнки онларын ясас сярвятини – эюзяллик вя эянълик фцсункарлыьыны
оьурлайа билмямишди… Йохса оьурламышды? Щяр щалда, ня гядяр абсурд сяслянся дя,
гатилин мягсяди санки даьытмаг дейил, гайьы иля коллексийа йыьмагдан ибарят иди.
Мясялян, яэяр Риши дцшцнцрдц, бцтцн гурбанлары айры-айры фярд кими дейил, щансыса али
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принсипин бир щиссяси кими тясяввцр етсяк вя хяйали олараг онларын мцхтялиф
хцсусиййятляринин бцтюв бир вящдятдя бирляшдийини эцман етсяк, беля мозаикадан тяшкил
олунмуш шякил эюзяллик шякли оларды вя онун сачдыьы сещр инсани дейил, илащи
щакимиййятя малик оларды. (Эюрцндцйц кими, Риши щятта кцфр нятиъялярдян беля горхуб
чякинмяйян елмли вя дцшцнъяли инсан иди вя онун ийбилмя дейил, оптик категорийаларда
дцшцнмясиня бахмайараг, щяр щалда о щягигятя кифайят гядяр йахын иди).
Дейяк ки, Риши дцшцнцрдц, гатил беля эюзяллик коллексийачысыдыр вя бу онун хястя
бейнинин фантазийасы олса беля Мцкяммяллик портрети цзяриндя ишляйир; сонра, дейяк ки,
о чох эюзял зювгц олан вя сон дяряъя дягиг методла щярякят едян адамдыр ки, бу да
доьрудан да кифайят гядяр аьлабатандыр, онда, онун бу портрет цчцн йер цзцндя
тапыла биляъяк ян гиймятли иншаат дашы – Лауранын эюзяллийиндян имтина едяъяйини
дцшцнмяк садялювщлцк оларды. Бцтцн гятлляр пирамидасы онсуз щеч нядир. О, онун
тикилисини уьурла тамамлайаъаг даш иди.
Бу дящшятли нятиъяйя эяляркян Риши эеъя кюйняйиндя юз йатаьында отурмушду вя
юз сакитлийиня щейрятлянирди. О артыг титрямирди. Бир нечя щяфтя ярзиндя ону цзян гейримцяййян горху йох олараг, йерини конкрет тящлцкянин дярк олунмасына верди. Гатилин
ниййяти ачыг-айдын Лаурайа йюнялмишди – лап яввялдян. Бцтцн галан гятлляр ися бу сон,
йекун гятл цчцн зямин иди. Дцздцр, бу гятллярин щансы мадди мягсяд эцддцйц вя
цмумиййятля онларын мягсядинин олуб олмамасы анлашылмаз галырды. Амма, ян ясасы,
даща дягиг десяк, гатилин системли методу вя онун идеала ъан атмасыны Риши дцз
тапмышды. Вя о бу барядя ня гядяр чох фикирляширдися, щям о, щям дя бу онун бир о
гядяр хошуна эялирди вя гатиля бир о гядяр чох щюрмят етмяйя башлайырды, – амма, бу
щюрмят щамар эцзэцдя олдуьу кими онун юзцня мцнасибятини якс етдирирди, ахы Риши
кими щеч ким, юз ити, аналитик оьлы иля рягибин ниййятини баша дцшя билмязди.
О, Риши ейни ещтираслы идейалара тутулмуш гатил олсайды, онун аддымлары бу
гатилин индийя кими етдийиндян фяргли ола билмязди вя о юз диваня ишини шащаня, тайыбярабяри олмайан Лаура иля тамамламаг цчцн щяр ъцр рискя эедярди.
Бу сон фикир онун хцсусиля хошуна эялди. Онун хяйалян юзцнц гызыны эяляъяк
гатилинин йериндя гоймаг игтидарында олмасы яслиндя она гатил цзяриндя бюйцк
цстцнлцк верирди. Чцнки, сюзсцз ки, гатил ня гядяр фящмли олса да, ялбяття ки, юзцнц
Ришинин йериня гоймаг габилиййятиндя дейилди, ян азы она эюря ки, о Ришинин юзцнц
чохдан онун – гатилин йериня гойдуьуну щеч аьлына беля эятиря билмязди. Яслиндя,
бурада щяр шей ишэцзар щяйатда олдуьу кими мутатис мутандис 4 иди, бяс неъя. Яэяр
сян рягибин ниййятини тапа билмисянся, цстцнлцк сянин тяряфиндядир; о артыг сянин
кцряйини йеря вура билмяз; вура билмяз, яэяр сянин адын Антуан Ришидир, сян одданаловдан кечмисян вя мцбаризядя удузмаьа юйряшмямисянся. Щяр щалда, Антуан
Ришийя Франсада ян ири ятирли маллар дцканы мяхсусдур, ня вар-дювлят, ня дя Икинъи
Консул вязифяси онун цчцн эюйдян дцшмяйиб; о онлары инадкарлыьы вя щийляэярлийи иля,
тящлцкяни вахтында щисс етмяк, рягиблярин планларыны бясирятля дуйуб вя дцшмянлярини
4
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йолундан силиб атмагла газанмышды. Вя эяляъяк мягсядляри – щакимиййят вя эяляъяк
нясли цчцн задяэан титулуну да ейниля ялдя едяъяк. Вя гатилин – Лаурайа сащиб олмаг
уьрунда мцбаризядя рягибинин планларынын да цстцндян ейниля хятт чякяъяк, ян азы
она эюря ки, Лаура онун, Ришинин дя планларынын таъы иди. Ялбяття ки, о ону севирди,
амма щям дя она ещтийаъы вар иди. Юз ян йцксяк амбисийаларыны щяйата кечирмяк
цчцн она лазым шейляри ися о щеч кимя эцзяштя эетмир, ондан бярк йапышырды.
Инди о йцнэцлляшди. Иблисля мцбаризя иля баьлы эеъя дцшцнъялярини ишэцзар
мцнагишя сявиййясиня ендиря билдикдян сонра о щисс етди ки, йенидян ъясарят вя щятта
ъошьунлугла долудур. Горхунун сон галыглары йох олду, она дцшкцнлцйя гапылмыш
гоъа кими язаб верян рущ дцшкцнлцйц вя цзцъц гайьы щисси итди, бир нечя щяфтя ярзиндя
ичиндян чыхмаг цчцн кор-кораня йол ахтардыьы цряйиня даммыш гара-гура фикирляр
думаны даьылды. О таныш яразидя вя истянилян чаьырышы етмяйя щазыр иди.

43
О, йцнэцллцк, демяк олар ки, мямнунлуг щисси иля чарпайыдан йеря атылды,
зянэин ипини дартды вя йухулу гуллугчусуна пал-палтары вя азугя йыьмаьы ямр етди,
чцнки дан йери сюкцляндя гызынын мцшайияти иля Гренобла йолланмаг фикриндядир.
Сонра о эейинди вя бцтцн галан нюкярляри йатагларындан галдырды.
Эеъя йарысы Друат кцчясиндяки ев йухудан айылды вя онун ичиндяя щяйат
гайнамаьа башлады. Мятбяхдя оъаглар йаныр, кечидлярдя щяйяъанлы гуллугчулар орабура гачыр, аьанын шяхси нюкяри пиллякянлярля ашаьы-йухары гачырды, зирзямилярдя
анбардарын ачарлары ъинэилдяйир, щяйятдя мяшялляр йаныр, файтончулар атлары чыхарыр,
диэярляри гатырлары тювлялярдян чыхарыр, йцйянляйир, йящярляйир, гачыр, йцкляйирдиляр – еля
бил ки, шящяря 1746-ъы илдя олдуьу кими гаршыларына чыхан щяр шейи даьыдан сойьунъу
Австрийа-Сардинийа дястяляри щцъум едир вя ев сащиби вялвяляйя дцшцб гачмаьа
щазырлашырды. Амма, бу беля дейилди! Ев сащиби, Франсанын маршалы кими сакит вя
вцгарла юз конторунда йазы столунун архасында отуруб сцдлц кофе ичир вя тагятдян
дцшян нюкярляря ямр верирди. Ейни заманда о меря вя Биринъи Консула, юз
нотариусуна, юз щякиминя, Марселдяки банкириня, барон де Буйон вя мцхтялиф иш
ортагларына мяктуб йазырды.
Сящяр алтыйа йахын о мяктублары йоллады вя онун планлары цчцн зярури
сярянъамлар верди. О ики йол тапанчасыны голтуьуна гойуб, кямяриндяки пул асылмыш
тоггасыны баьлады вя йазы масасыны килидляди. Сонра ися гызыны ойатмаьа эетди.
Сящяр сяккиздя кичик карван йола дцшдц. Ирялидя атын цстцндя Риши эедирди, о юз
гырмызы шяраб рянэли, гызыл бафталы камзолунда, гара инэилис плашында вя ляляклярдян
диггят ъялб едян кякили олан гара шлйапада чох язямятли иди. Онун ардынъа даща садя
эейинмиш гызы эялирди, амма о еля эюзгамашдырыъы эюзял иди ки, кцчядяки вя
пянъярялярдян бахан ъамаат эюзцнц ондан чякя билмирди, адамларын арасындан
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пярястиш долу ощ вя ащ сясляри ешидилир вя кишиляр эуйа ки, Икинъи Консулун юнцндя,
яслиндя ися бу кралиъа гамятли гызын гаршысында шлйапаларыны чыхарырдылар. Онун далынъа
сакитъя онун шяхси гуллугъусу, даща сонра ики йцк аты иля Ришинин нюкяри эялирди –
Гренобл йолунун бярбад вязиййятдя олмасы цзцндян каретдян истифадя етмяк
мцмкцн дейилди. Ушаглар щяля узун мцддят тянтяняли издищамын ардынъа гачыр,
сылдырым, доланбаъ йолла йаваш-йаваш узаглашан карванын архасынъа ял еляйирдиляр.
Антуан Ришинин гызы иля бирликдя чыхыб эетмяси инсанларда чох гярибя щисс
йаратды. Онлара еля эялирди ки, щансыса гябим гурбан кясмя мярасиминдя иштирак
едирляр. Ятрафда бцтцн сющбятляр Ришинин Гренобла, йяни бу йахынлардан гызлары
юлдцрян бядщейбятин чалыб-чапдыьы шящяря эетмяси щаггында иди. Инсанлар билмирдиляр
ня дцшцнсцнляр. Ришинин щярякятини неъя изащ етмяк олар? Гынанмалы олан йелбейинлик,
йохса тярифя лайиг ъясурлуг кими? Бу аллащлара мейдан охумаг, йохса онлары рящмя
эятирмяк ъащди иди? Амма онларда беля бир гейри-мцяййян щисс вар иди ки, бу кцрян
сачлы эюзял гызы онлар сонунъу дяфя эюрдцляр. Лаура Ришинин юляъяйи онларын цряйиня
даммышды.
Тамамиля йанлыыш мцщакимяляря ясасланмасына бахмайараг бу щисс
эерчякляшди. Иш бурасындадыр ки, Риши щеч дя Гренобла эетмирди. Тямтяраглы сяфяр
финтдян башга бир шей дейилди. Грасдан бир йарым мил шимал-шяргдя, Сен-Валйе кянди
йахынлыьында о дайанмаг ямри верди, о юз нюкяриня вякалят вя мцшайиятедиъи мяктуб
вериб гатыр карваныны Гренобла апармаьы ямр етди; гатыр сцрянляри дя карванла
йоллады.
Юзц ися Лаура вя онун гуллугчусу иля Кабрийя тяряб дюндц, бурада нащар
етмяк цчцн дайанды, сонра ися Таннерона даь ашырымындан кечиб ъянуба йолланды.
Бу йол олдугъа чятин иди, амма о Грасы вя Грас вадисини гярбдян эениш йарымдаиря иля
ютцб кечмяйя вя ахшама йахын хялвяти сащиля чатмаьа верирди… Риши сящяри эцн Лаура
иля бирликдя ян кичийиндя йахшы мющкямляндирилмиш Сент-Онора монастырынын йерляшдийи
Лерен адаларына кечмяйи планлашдырырды. Монастыр тясяррцфатыны гоъа йашларына
бахмайараг, щяля юзцнц мцдафия етмяк игтидарында олан бир нечя ращиб апарырды. Риши
узун илляр ардыъыл олараг бцтцн монастыр мящсулу: евкалипт ликюрц, пинийа тохуму вя
сярв йаьы алыб йенидян сатдыьы цчцн онлары йахшы таныйырды. Вя о илк вахтларда юз гызыны
Иф гясри вя Сент-Маргерит адасындакы дювлят мящбяси иля йанашы Провансын ян етибарлы
йери щесаб олунан Сент-Онора монастырында йерляшдирмяк истяйирди. Юзц ися дярщал
сащиля гайыдыб Грасы бу дяфя Антиб вя Канндан кечяряк шяргдян ютяъякди ки, щямин
эцн ахшама йахын Ванса чатсын. О артыг барон де Буйонла ушаглары Лаура вя
Алфонсун никащы щаггында разылашма имзаламаг цчцн юз нотариусуну ора дявят
етмишди. О Байона, онун рядд едя билмяйяъяйи бир тяклиф етмяк истяйирди: баронун
40.000 ливр мябляьиндя боръунун юдянмяси, ейни мябляьдя ъещиз, бир нечя торпаг
сащяси вя Маганоск йахынлыьында йаь заводу, эянъ ъцтлцк цчцн 3000 ливр мябляьиндя
иллик рента. Ришинин йеэаня шярти ондан ибарят иди ки, мцгавиля гцввяйя он эцндян
сонра минсин вя эянъляр тойдан дярщал сонра Ванса кючсцнляр.

Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu – www.kitabxana.net – Milli Virtual Kitabxana
748

“Çağdaş dünya ədəbiyyatı. Bədii nəsr. Romanlar. Povestlər”. Ədəbi-kulturoloji tərcümə e-Antologiyası

Риши баша дцшцрдц ки, беля тялясиклик онун аилясинин Буйонлар аиляси иля
бирляшмясиня эюря юдянишин мябляьини щядсиз дяряъядя артыраъаг. Эюзлямяк цчцн вахты
олсайда о дяфялярля аз пул юдяйярди. Онда барон, дилянчи кими варлы таъиря бу
сювдяляшмяйя разылыг вермяси цчцн йалвараъагды: ахы Лауранын эюзяллийинин шющряти дя
Ришинин вар-дювляти кими артаъагды, Буйонлар ися бир дя эюрдцн ки, там мцфлисляшдиляр.
Ейби йохдур! Ахы онун рягиби барон дейил, намялум гатил иди. Бах онун ишиня пяр
гатмаг лазым иди. Бакирялийини итирмиш, бялкя дя щамиля ярли гадын артыг онун няфис
галерейасына уйьун эялмяйяъякди. Бу мозаиканын сон ханасы бош галаъаг, Лаура
гатил цчцн бцтцн гиймятини итиряъяк, онун иши щеч олаъаг. Вя она мяьлубиййят аъысыны
щисс етдирмяк лазымдыр! Риши тойу Грасда, бюйцк дябдябя иля, бцтцн ъамаатын эюзц
габаьында етмяк истяйирди. Вя гой о юз рягибини танымыр вя щеч вахт танымайаъаг,
амма щяр щалда онун бу щадисядя игтирак етмяси вя арзуолунан гянимяти онун
бурнунун алтындан апардыгларыны юз эюзц иля эюрмясини билмяк бюйцк щязз веряъяк.
План дягиг щесабланмышды. Вя биз йенидян щягигятин ачылмасына бу гядяр
йахынлашмыш Ришинин дуйма габилиййятиня щейрятлянмялийик. Чцнки, Лаура Ришинин
барон де Буйонун оьлу иля никащы доьрудан да Граслы Гыз Гатилинин там
мяьлубиййяти оларды. Амма план щяля щяйата кечмямишди. Риши щяля Лаураны
эизлятмямишди, щяля ону Сент-Онора монастырынын хиласедиъи етибарлы сыьынаъаьына
эятириб чатдырмамышды. Цч атлы йолчу щяля гонагсевмяз Таннерон ашырымындан
кечмямишдиляр. Бязян йол еля чятин олурду ки, атлылар атдан енмяли олурдулар. Щяр шей
чох аьыр-аьыр эедирди. Ахшама йахын онлар Ла-Напули йахынлыьындакы сащиля – Каннын
гярбиндя йерляшян кичик кяндя чатаъагларына цмид едирдиляр.

44

Лаура Риши юз атасы иля бирликдя Грасы тярк едяркян Гренуй Арнулфинин шящярин о
башындакы емалатханасында иди вя жонкилийалары масерасийа едирди. О тяк вя йахшы
ящвал-рущиййядя иди. Онун Грасдакы вахты сона чатырды. Зяфяр эцнц йахынлашырды.
Онун комасында, арасына памбыг гойулмуш гутуларда ичиндя 24 бакиря гызын
ахыдылмыш аурасынын дамчылары, Гренуйун ютян ил бядянляринин сойуг анфлеражы, сач вя
палтарларынын диэерасийасы, лавож вя дистилля йолу иля ялдя етдийи гиймятли есенсийалар
олан 24 кичик ятир шцшяси вар иди. Ийирми бешинъи – ян эюзял, ян ваъиб есенсийаны ися о бу
эцн ялдя едяъяк. О сон гянимяти цчцн артыг ичиндя дяфялярля тямизлянмиш йаь олан
пута, ян назик кятан парчасы вя бир балон ян тямиз спирт щазырламышды. Ярази
йохланылмышды. Тязя ай чыхмышды.
О билирди ки, Друат кцчясиндяки маликаня йахшы мцдафия олунур вя ону гырыб
ичяри эирмяк мцмкцн дейил. Она эюря дя, о щяля ара-торанда, гапылар баьланмамыш
ичяри эириб вя сещрли папаг кими ону инсан вя щейванлар цчцн эюрцнмяз едян шяхси
гохусунун олмамасындан истифадя едяряк евин щяр-щансы бир кцнъцндя эизлянмяк
истяйирди. Сонрадан, щамы йухуйа эедяндян сонра, о гаранлыгда юз ийбилмя
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габилиййятинин компасынын ардынъа эедяряк йухары, юз ъяващиратынын йанына галхаъаг.
О ону еля бурадаъа йериндя йаь щопдурулмуш мяляфяйя бцкяряк емал едяъяк. Анъаг
сач вя палтарларыны щямишяки кими, юзц иля эютцряъяк, чцнки бу щиссяляр бирбаша етил
спиртиндя йуйулмалыдырлар ки, буну да емалатханада етмяк даща ращатдыр.
Помаданын сон емалы вя онун консентрата дистилля едилмяси цчцн она даща бир эеъя
лазым олаъаг. Вя яэяр щяр шей йахшы эется – онун ися щяр шейин йахшы эедяъяйиня шцбщя
етмяк цчцн щеч бир ясасы йох иди, - онда о, бириси эцн дцнйада ян йахшы ятрин
щазырланмасы цчцн лазым олан бцтцн есенсийаларын сащиби олаъаг вя о Грасы дцнйада
ян йахшы гохуйан инсан кими тярк едяъяк.
Нащара йахын о жонкилийаларла ишини гуртарды. О алову сюндцрдц, йаьла долу
газаны баьлады вя щавасыны дяйишмяк цчцн емалатханадан чыхды. Кцляк гярбдян
ясирди.
Артыг илк няфясдян ещтийатланды. Атмосфердя няся башга проес эедирди; няся
гайдасында дейилди. Шящярин ийиндя, онун бу либасында, онун чох минлярля саплардан
тохунмуш эюрцнмяз шлейфиндя гызыл сап чатмырды. Сон бир нечя щяфтя ярзиндя бу эюзял
ятирли сар еля эцълц олмушду ки, Гренуй ону щятта шящяр кянарында, комада да ачыгайдын щисс едирди. Инди о итмишди, йох олмушду, ону ийбилмя габилиййяти иля тапмаг
мцмкцн дейилди. гренуй горхудан йериндя донуб галды.
«О юлцб, - о фикирляшди. Сонра ися даща дящшятли: - Мяни башгасы габаглайыб.
Башгасы мяним чичяйими дяриб вя онун ятрини яля кечириб!»Гышгырмады, бунун цчцн
сарсынты чох бюйцк иди, амма эюзляринин кцнъляриндя эюз йашлары йыьылды вя бирдян биря
сел кими ахмаьа башлады.
Бу арада Дрцо нащар етмяк цчцн «Дюрд Дофин»дян гайытды вя сюз эялиши
данышды ки, бу эцн сящяр Икинъи Консул он ики гатыр вя юз гызы иля Гренобла йолланыб.
Гренуй эюз йашларыны удуб бцтцн шящярдян кечиб Дц-Кур дарвазасына тяряф гачды.
Гапыларын йанындакы мейданда о дайаныб ийлямяйя башлады. Вя тямиз, шящяр ийляринин
тохунмадыьы гярб кцляйиндя о доьрудан да назик вя зяиф олса да, щеч ня иля мцгайися
олунмайан гызыл сапыны тапды. Амма, севимли ятир Гренобла эедян йолун узандыьы
шимал-гярбдян дейил, ъянуб-гярбдян, Кабри истигамятиндян эялирди.
Гренуй гаровулдан Икинъи Консулун щансы йолла эетдийини сорушду.
Гаровулчулардан бири шималы эюстярди. Бяс Кабрийя йох? Бялкя о ъянуба, Орибо вя йа
Ла-Напула эедиб? Ялбяття йох, гаровулчу деди, о буну юз эюзляри иля эюрцб.
Гренуй эерийя, шящяр бойу юз комасына ъумду, кятан парчасы, помада цчцн
кцпяни, гашыг, гайчы вя зейтун аьаъындан кичик щамар дяйяняйи чийиня атылан кисясиня
басыб йубанмадан йола дцшдц – Гренобла апаран йолла дейил, дуйумунун она ишаря
вердийи йолла: ъянуба.
Бу йол, Ла-Напула апаран бирбаша йол Фрайера вя Сианйа вадиляриндян
Таннерона голу бойу узанырды. Эетмяк асан иди. Гренуй сцрятля ирялиляйирди. Саь
тяряфдя санки даьларын йамаъларында асылыб галмыш Орибонун мянзяряси эюрцндцкдя о
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щисс етди ки, гачаглара демяк олар ки, чатыб. Тезликля о онларла бир щцндцрлцкдя иди.
Инди о онларын щяр бирини айры-айрылыгда щисс едирди, о щятта онларын атларыны да ийляриня
эюря айырырды. Онлар йягин ки, ян чоху ондан бир мил аралыда, щардаса Таннерона
мешяляриндя идиляр. Онлар ъянуба, дянизя тяряф эедирдиляр. Еля онун кими.
Эцнортадан сонра саат бешя йахын Гренуй Ла-Напула эялди. О карвансара
тапды, йемяк йеди вя эеъялямяк цчцн уъуз йер сорушду. Эуйа, о Нитсадан олан
даббаг кюмякчисидир вя Марселя эедир. Ъаваб беля олду ки, о тювлядя эеъяляйя биляр.
Орада о кцнъя сыхылыб йатды. Цч атлынын йахынлашдыьыны о узагдан щисс етди. Инди йалныз
эюзлямяк галырды.
Ики саатдан сонра – артыг чох гаранлыг иди – онлар йахыглашдылар. Юзлярини
танытмамаг цчцн щяр цчц палтарларыны дяйишмишдиляр. Щяр ики гадын тцнд рянэли палтар
вя дувагда, Риши ися гара камзолда иди. О юзцнц Кастелланалы задяэан кими тягдим
едирди; сабащ о Лерен адаларына кечмяк истяйир, гой карвансаранын сащиби дан йери
сюкцлмякчин сящяр йемяйини щазырласын. Евдя башга кирайянишинляр вармы? Йох, ев
йийяси деди, анъаг Ниссалы даббаг кюмякчисидир, амма о тювлядя эеъяляйир.
Риши гадынлары отаглара йоллады. Юзц ися, дедийи кими, йцкцн арасындан бязи
шейляри эютцрмяк цчцн тювляйя эетди. Яввялъя уста кюмякчисини тапа билмяди вя
мещтярдян фяняр эятирмяйи хащиш етмяли олду вя онун кцнъдя олдуьуну эюрдц:
даббаг кюмякчиси саман вя кющня чулун цстцндя узаныб вя чийиня атылан кисяни
башынын алтына гойуб бярк йатмышды. О еля чиркин вя эюркямсиз иди ки, Ришийя бир анлыг
еля эялди ки, о щеч йохдур, бу хцлйа, фянярин ичиндяки титряйян шам ишыьынын атдыьы
яъайиб кюлэядир. Щяр щалда, Риши о дягигя анлады ки, бу доьрудан да риггят доьуран
зярярсиз мяхлуг щеч бир тящлцкя йарпатмыр вя о, онун йухусуну позмамаг цчцн
сакитъя чыхыб евя гайытды.
Гызы иля бирликдя онун отаьында шам етди. Йола дцшяркян она сяйащятляринин
мягсядини изащ етмямишди вя хащиш етмясиня бахмайараг, инди дя буну етмяди.
Сабащ она щяр шейи данышаъаг вя инди о ямин ола биляр ки, о деди, планлашдырдыьы вя
етдийи щяр шейи онун сяадяти наминя едир вя эяляъякдя бу она хошбяхтлик эятиряъяк.
Шам йемяйиндян сонра онлар бир нечя партийа ломбер ойнадылар вя о щамысыны
удузду, чцнки юз картларына бахмыр, онун цзцнцн эюзяллийиня тамаша едирди. Саат
доггуз радяляриндя ону юз отаьы иля цзбяцз йерляшян отаьына йола салды вя гапыны чюл
тяряфдян гыфыллады. Сонра ися юзц дя йатмаьа эетди.
Бирдян биря дящшятли йорьунлуг щисс етди – аьыр эцн вя ютян эеъянин эярэинлийи
юзцнц эюстярди, амма ейни заманда юзцндян вя щадисялярин эедишиндян разы иди.
Дцнянядяк щяр дяфя лампаны сюндцрян кими ону йатмаьа гоймайан наращатлыг,
цряйиня даман пис фикирляр олмамыш кими о дягигя йухуйа эетди вя щеч бир йузу
эюрмядян, инилдямядян, тялашлы сяксянмя вя йа ясябдян бир бюйцрдян о бири бюйрц
цстя фырланмадан йатды. Узун вахт ярзиндя илк дяфя Риши дярин, сакит йухуйа эетди.
Ейни заманда Гренуй тювлядяки дюшяняйиндян галхды. Юзцндян вя щадисялярин
эедишиндян разы иди вя бир санийя беля йатмадыьына бахмайараг юзцнц там эцмращ
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щисс едирди. Риши тювляйя эиряндя, о артыг «сезилмяз» гохусунун йаратдыьы зярясизлик
тясирини даща инандырыъы етмяк цчцн юзцнц йухулуьа вурмушду. Вя о Ришини олдугъа
йахшы, йяни ийбилмя габилиййяти иля дуйду вя Ришинин ону эюрян кими щисс етдийи
йцнэцллцк онун эюзцндян йайынмады.
Беляликля, онларын гыса эюрцшц заман щяр икиси бир-биринин зярярсизлийиня там
ямин олдулар вя Гренуйун фикринъя бу йахшы иди, чцнки онун защири зярярсизлийи вя
Ришинин щягиги зярярсизлийи онун, Гренуйун ишини асанлашдырырды. Еля Риши дя юз ишляри иля
баьлы тамамиля ейни фикирдя иди.

45
Гренуй ишя профессионал ещтийатыйла башлады. Кисяни ачыб кятан парчасы, помада
вя гашыьы чыхарды, кятаны узандыьы чулун цстцня сярди вя она йаьлы паста сцртмяйя
башлады. Бу иш вахт тяляб едирди, чцнки йаьы бярабяр тяндя дейил, кятанын бу вя йа диэяр
щиссясинин бядянин щансы щиссясиня дцшяъяйиндян асылы олараг, бязи йерляря даща назик,
бязи йерляря ися даща галын гатла чякмяк лазым иди. Аьыз вя голтуг алтлары, синя,
ъинсиййят органы вя пянъяляр, мясялян, балдыр, кцряк вя йа дирсяклярдян; яллярин ич
тяряфи цст тяряфиндян; гашлар кирпиклярдян даща чох ятир верир вя с. вя мцвафиг олараг
онлар цчцн даща чох йаь лазымдыр. Беляликля дя, Гренуй ейни заманда кятанын
цзяриндя емал олунаъаг бядянин ароматик диаграмынын моделини щазырлайырды вя ишин
бу щиссяси яслиндя она даща чох ляззят верирди, чцнки сющбят ейни дяряъядя щиссиййат
органлары, фантазийа вя ялляри мяшьул едян вя бундан башга, эюзлянилян йекун
нятиъядян габагъадан щязз алмаьа имкан верян мцяййян артистик техникадан
эедирди.
Бир кцпя помаданын щамысыны ишлядиб бир нечя сон ъизэини вурду – щараса даща
галын йаь гаты чякди, щарданса артыг йаьы силди, ретушла дцзялтди вя бир даща йаьдан
дцзялдилмиш ландшафты йохлады, - щям дя, эюзляри дейил, бурнундан истифадя етмякля,
чцнки щяр шей зцлмят гаранлыгда баш верирди ки, бу да чох эцман ки, Гренуйун сакит
вя севинъли ящвал-рущиййяси цчцн ялавя сябяб иди. Бу йени ай чыхмыш эеъядя ону щеч ня
йайындырмырды. Дцнйада гоху вя бир дя йягин ки, дяниздян эялян ляпядюйянин
сясиндян башга щей ня йох иди. О юз мцщитиндя иди. Сонра о, йаьланмыш сятщлярин бир
биринин цстцня дцшмяси цчцн кятаны дивар каьызы парчасы кими бцкдц. Онун цчцн бу
аьрылы просес иди, чцнки о йахшы билирди ки, ня гядяр ещтийатлы олса да, моделляшдирилмиш
контурлар позулаъаг вя йериндян ойнайаъаг. Амма онун кятаны башга чцр дашымаг
имканы йох иди. Ону бюйцк чятинлик чякмядян голтуьунун алтына ала биляъяйи шякилдя
бцкцб, гашыг вя гайчыны ъибиня гойду, зейтун аьаъындан дцзялдилмиш дяйяняйи
эютцрдц вя хялвятъя щяйятя эирди.
Сяма булудларла юртцлмцшдц, ев гаранлыг иди. Бу зцлмят гаранлыгда йеэаня
гыьылъым шяргдя ишылдайырды: Ла-Напулидян бир мил аралыда йерляшян Сент-Маргерит
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адасындакы истещкамын майакы зил гара рянэли юртцйцн цстцндя парлайан ийня уъуну
хатырладырды.
Гренуй диварына нярдиван сюйкядилмиш буьда анбарына йахынлашды. О бош саь
яли иля цч тирдян йапышыб нярдиваны галдырды, ону шагули вязиййятдя сахлайыб вя чыхынты
щиссясини саь чийниня сюйкяйяряк ону щяйят бойу пянъяряйя тяряф апарды. Пянъяря аралы
иди. Тирлярля, ращат пиллялярля олдуьу кими йухары галха-галха, о юзцнц бу гызын ятринин
мящсулуну бурада, Ла-Напулда йыьмаг имканы алмасы иля тябрик етди. Пянъярялярин
бармаглыгла юртцлдцйц, евин ися ъидди мцщафизя олундуьу Грасда щяр шей даща чятин
иди. Бурада щятта о тяк йатырды. О гуллугчуну юлдцрмяли олмайаъаг.
О пянъярянин бир тайыны ачды, сцрцшцб отаьа кечди вя бцкцлмцш мяляфяни йеря
гойду. Сонра чарпайыйа тяряф дюндц. О цзц цстя узаныб ялинин бцкцйц иля
чярчивялянмиш сифятини балынъа сыхдыьы цчцн сачларынын ийи даща чох эялирди вя пейсяри
дяйяняк зярбяси цчцн демяк олар ки, идеал гойулмушду.
Зярбянин сяси боьуг вя гыжылтылы иди. О она нифрят едирди. О она садяъя сяс, онун
сяссиз ишиндя сяс олдуьу цчцн нифрят едирди. О бу ийрянъ сяся йалныз дишлярини бир-бириня
сыхараг дюзя билди вя сяс кясилдикдян сонра о, санки сясин якс-сяда кими щараданса
гайыда биляъяйиндян горхараг щяля бир гядяр ясябиликля дяйяняйи яли иля сыхыб донмуш
вя аъынаъаглы вязиййятдя дайанды. Амма сяс гайытмады, отагда ися йенидян сцкут
чюкдц, щятта даща дярин сцкут, чцнки ону артыг гызын щычгыртылы няфяси позмурду. Вя
йалныз онда Гренуй дурушуну дяйишди (буну бир дягигялик ещтирамлы вя йа ясяби сцкут
кими изащ етмяк оларды) вя онун бядяни йумшалды вя бошалды.
О дяйяняйи кянара гойду вя ъидди-ъящдля ишя башлады. Яввялъя о эятирдийи
кятаны щамарлады вя йаьлы тяряфиня тохунмамасына нязарят едяряк ону тямиз
тяряфиндян стол вя стулларын цстцня сярди. Гызын бирдян биря исти гаты дальа иля фышгыран
эюзял ятри бу дяфя она чох тясир етмяди. Ахы о артыг она таныш иди, сярхош оланадяк ися
о сонра, щягигятян дя она йийяляндикдя щязз алаъаг. Инди ону баъардыгъа аз итирмяк
лазым иди, инди ондан фикрини топламаг вя чевиклик тяляб олунурду.
Гайчыны баъарыгла щярякят етдиряряк о эеъя кюйняйини кясди, гызы онун ичиндян
чыхартды, мяляфяни эютцрцб чылпаг бядяниня атды. Сонра бядяни галдырды, кятанын ашаьы
салланан щиссясини онун алтына кечиртди вя парчайа бцкдц – чюрякчи рулети беля бцкцр, кянарларыны гатлады вя мумийа кими бинтляди – башдан айаьадяк. Йалныз сачлары
бинтлянмямиш галды. О онлары дярийя мцмкцн гядяр йахын йердян кясди вя эеъя
кюйняйиня йыьыб дцйцнляди. Сонра о гырхылмыш кялляни кятанын бош галан парчасы иля
юртдц вя онун цстцндян ашырылмыш кянарыны бармаглары иля ещмалъа сыхараг щамарлады.
О бцтцн пакети йохлады. Онда ятрин сыза биляъяйи щеч бир йарыг, щеч бир дешик, щеч бир
щамарланмамыш гырыш йох иди. Гыз яла габлашдырылмышды.
Башга едиляси бир шей йох иди. Инди йалныз эюзлямяк, саат алтыйа – дан йери
сюкцлянядяк эюзлямяк галырды.
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О, цстцня онун палтарлары гойулмуш кичик креслону эютцрдц, ону йатаьын
йанына гойду вя отурду. Эениш гара палтарда онун, йола чыхмаздан яввял ъибиня
гойдуьу ъиряли кюкянин ийи иля гарышмыш ятринин зяриф мещи щяля дя галмышды. О
айагларыны онун йатаьынын гыраьына, онун айагларынын йанына гойду, онун палтарыны
цстцня юртдц вя ъиряли кюкяляри йеди. О йорулмушду. Амма йатмаг истямирди, чцнки иш
башында йатмаг олмазды, щятта иш йалныз эюзлямякдян ибарят олса беля. О, Балдининин
емалатханасында дестилля иля мяшьул олдуьу эеъяляри хатырлады: щисля юртцлмцш янбиг,
шюлялянян алов, флоренсийа габынын дибиня дяйян дистиллйат дамъыларынын йцнэцл, хяйали
сяси. Вахташыры алова нязарят етмяк, су ялавя етмяк, йени флоренсийа габлары гоймаг,
ятрини итирмиш дистилля материалы кцтлясини дяйишмяк лазым эялирди. Вя буна бахмайараг,
она щямишя еля эялирди ки, йатмаг олмаз. Она эюря йох ки, бу вя йа диэяр нювбяти
ямялиййатлары йериня йетирмяк лазым иди, она эюря ки, айыг галмаьын юз мянасы вар.
Щятта бурада, анфлераж просесинин юз-юзцня баш вердийи вя бундан башга, йерсиз
йохлама, ятирли баьламанын йанында чеврилмя вя вурнухманын йалныз мане ола
биляъяйи карвансара отаьында, - щятта бурада да, Гренуйа еля эялирди ки, онун айыг
иштиракы ваъиб рол ойнайырды. Йуху уьур рущуну щцркцдцб гачыра билярди.
Амма, йорьунлуьа бахмайараг, онун цчцн айыг галыб эюзлямяк чятин дейилди.
О бу эюзлямяни севирди. Беля эюзлямя заманы няся баш верирди. Ян ящямиййятли олан
бир шей баш верирди. Вя щятта о буну юзц етмирдися, бу онун сайясиндя баш верирди. О,
ондан асылы олан щяр шейи едиб. О юз усталыьыны эюстярди. Щеч бир сящв бурахмады.
Онун иши йеэаня вя тякраролунмаз иди. О уьурла баша чатаъаг… Она анъаг бир нечя
саат эюзлямяк галырды. бу эюзлямя она чох бюйцк щязз верирди. О щяйатында щеч вахт
– щятта о вахтлар, юз даьында оланда беля – юзцнц сянятин тяляб етдийи бу фасиля
саатларында, эеъя йарысы эюзлярини йуммадан юз гурбанларынын йанында отуруб
эюзлядийи анларда олдуьу кими беля сакит, беля тямкинли щисс етмямишди, юзц иля беля
щямряй олмамышды. Анъаг беля анларда онун тутгун бейниня демяк олар ки, шян
фикирляр эялирди.
Гярибя олса да, бу фикирляр эяляъяйя йюнялмямишди. О ня бир нечя саатдан сонра
ялдя едяъяйи ятир, ня ийирми беш гыз аурасындан олан ятирляр, ня эяляъякля баьлы планлар,
ня хошбяхтлик вя ня дя уьур щаггында дцшцнцрдц. Йох. О кечмиши йада салырды. О юз
щяйат йолу – мадам Гайарын еви вя бу евин гаршысындакы ням, эцняш алтында гызмыш
одун галаьындан кичик, балыг ийи тутмуш Ла-Напул гясябясиня буэцнкц
сяйащятинядяк олан йолдакы дайанаъаглары йаддашында ъанландырырды. О даббаг
Грималы, Ъцзеппе Балдинини, маркиз де ла Тайад-Еспинасы хатырлады. О Парме шящяри,
онун нящянэ, мин рянэя чалан цфунятли бухарларыны, Маре кцчясиндян олан кцрянсачлы
гызы, йер цзцндяки бош ачыглыглары, зяиф кцляйи, мешяляри хатырлады. О Овериндяки даьы да
– о щеч дя бу барядя хатирялярдян гачмырды, - юз маьарасыны, инсан гохусу олмайан
щаваны йада салды. О юз йухуларыны да йада салырды. Вя бцтцн бунлары о бюйцк
мямнуниййятля йада салырды. Бяли, дюнцб эери бахаркян, о баша дцшцрдц ки, сяадят
она гаршы хцсусиля хейирхащ олуб вя тале ону долашыг олса да, сон нятиъядя дцзэцн
йолла апарыб, - якс щалда о бурада, бу гаранлыг отагда, юз арзуларына чатмаьа беля
йахын ола билярдими? Яэяр йахшы-йахшы фикирляшсяк, о щягигятян дя хошбяхт шяхсиййятдир!
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О итаят вя миннятдарлыг щиссиндян лап мцтяяссир олду.
- Мян сяня миннятдарам, - о сакитъя деди, - Жан-Батист Гренуй, мян сяня
миннятдарам ки, сян олдуьун кими варсан! – О бу дяряъядя юзцня мяфтун иди.
Сонра о эюзлярини йумду – йатмаг цчцн йох, тамамиля бу Мцгяддяс Эеъянин
сакитлийиня далмаг цчцн. Онун гялби ращатлыгла долу иди. Амма она еля эялирди ки,
онун ятрафында ямин-аманлыг щюкм сцрцр. О гоншу отагдакы гуллугчунун динъ
йухусуну, гаршыдакы отагдакы Антуан Ришинин дярин, сакит йухусуну дуйурду, о ев
йийяси вя хидмятчилярин, итлярин, бурдагдакы щейванларын, бцтцн яразинин вя дянизин
динъ мцрэцсцнц дуйурду. Кцляк йатды. Щяр шей сакит иди. Щеч ня ямин-аманлыьы
позмурду.
О бир дяфя айаьыны кянара чякди вя чох йцнэцлъя Лауранын айаьына тохунду.
Яслиндя айаьына йох, онун цстцнц юртян астарында назик йаь гаты олан вя онун ятрини,
онун – Гренуйун! – шащаня ятрини юзцня чякян кятана.

46.

Гушлар охумаьа башлайанда – йяни дан йери сюкцлмздян чох габаг, - галхды
вя ишини сона чатдырды. Кятаны ачды вя ону юлцнцн бядяниндян пластыр кими чыхартды.
Йаь дяридян йахшы гопурду. Йалныз чюкяк йерлярдя щяля кичик лахталар галмышды ки,
онлары ярсинля йыьмалы олду. Галан помада ахан йерляри Лауранын алт кюйняйи иля силди,
ахырда ися онунла бцтцн бядяни башдан айаьадяк еля йахшы-йахшы силди ки, щятта
дярисинин мясамяляриндяки ян хырда йаь дамъыларыны вя онларла бирликдя онун ятринин
сон тел вя гырыгларыны да чыхарды. Инди о, онун цчцн доьрудан да чичяк туллантылары
кими юлц, солмуш, рянэи гачмыш вя бцрцшмцш иди.
Алт кюйняйини, гызы йашатмаьа давам едян бюйцк ароматлашдырылмыш кятанын
ичиня атды, эеъя кюйняйини вя сачларыны да ора гойду вя онларын щамысыны голтуьунун
алтына йерляшян кичик кип пакет кими бцкдц. Йатагдакы мейитин цстцнц юртмяйя
зящмят чякмяди. Вя эеъянин гаранлыьы артыг дан йеринин боз эюйцмтцллцйц иля явяз
олунса вя отагдакы яшйаларын контурлары эюрцнмяйя башласа да, о ону щяйатында щеч
олмаса бир дяфя эюзляри иля эюрмяк цчцн беля онун йатаьына тяряф бахмады. Бядяни
ону марагландырмырды. О артыг онун цчцн бядян кими йох, йалныз бядяни олмайан
ятир кими мювъуд иди. Ону голтуьунун алтында сахламышды вя юзц иля апарырды.
Йавашъа пянъяря алтына щоппанды вя сюйкямя нярдиванла ашаьы дцшдц. Щяйятдя
йенидян кцляк галхмышды вя йеря сойуг тцнд-эюй ишыг йайырды. Йарым саатдан сонра
гуллугчулардан бири мятбяхдяки оъаьы галады. Одун цчцн щяйятя чыханда сюйкядилмиш
нярдиваны эюрдц, амма щяля чох йухулу олдуьу цчцн аьлына щеч ня эялмяди. Алтыдан
азъа сонра эцняш чыхды. О бюйцк, саф гызыл рянэиндя Лерен адаларынын арасындан,
дяниздян галхды. Эюйдя бир дяня дя олсун булуд йох иди. Парлг йаз эцнц башлайырды.
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Отаьы гярбя бахан Риши саат йеддидя ойанды. Узун айлар ярзиндя илк дяфя йахшы
йатмышды вя щямишякиндян фяргли олараг, щяля он беш дягигя дя йатаьында назланырды,
сонра ися ляззятля дартынды вя няфяс алды вя мятбяхтдян эялян хош сясляря гулаг асды.
Сонра о галхды, пянъяряни тайбатай ачды вя эюрдц ки, щяйятдя эюзял щава вар вя
тяравятли ятирли сящяр щавасыны дуйду вя ляпядюйянин сясини ешитди, онун йахшы ящвалрущиййяси тамамиля ъошду вя о додагларыны бору кими узадыб щансыса шян бир мащныны
фит веря-веря чалмаьа башлады.
Эейиня-эейиня о фит чалмагда давам едирди вя отагдан чыхыб, ити аддымларла
дящлизи кечиб гызынын отаьынын гапысына йахынлашанда да щяля фит чалырды. О гапыны
дюйдц. Вя ону горхутмамаг цчцн йенидян лап йавашъа йенидян гапыны дюйдц.
Ъаваб йох иди. О эцлцмсцндц. О фикирляшди ки, гызы щяля йатыб. О ачары йавашъа ачар
йериня салды вя ону горхутмамаг цчцн сакитъя, лап сакитъя, бир даща, ону башга
кишийя вермяздян габаг сонунъу дяфя юпцшля йухудан ойатмаг цчцн ону йатмыш
вязиййятдя эюрмяк арзусу иля гапынын гулпуну фырлатды.
Гапы ачылды, о ичяри эирди вя эцн ишыьы онун цзцня вурду. Отаг санки яридилмиш
эцмцшля долу иди, щяр шей парылдайырды вя аьрыдан о бир анлыг эюзлярини йуммалы олду.
Онлары ачыб, о йатагда узанан – чылпаг вя юлц, кечял гырхылмыш вя
эюзгамашдырыъы аь Лаураны эюрдц. Бу онун ютян эеъя Грасда эюрдцйц вя унутдуьу
дящшятли йухудакы кими иди вя инди бу горхулу йуху илдырым кими онун йадына дцшдц.
Щяр шей бирдян биря дягигликля о йухудакы кими олду, амма даща айдын.

47

Лаура Ришинин гятли хябяри Грасын бцтцн ятрафларына еля сцрятля йайылды ки, санки
кимся «Крал юлдц!» вя йа «Мцщарибя!» йа да «Дяниз гулдурлары сащиля йан алыблар»
хябярини эятириб вя бу ейни вя бялкя дя даща дящшятли горхуйа сябяб олду. Бир эюз
гырпымында ютян пайыздакы кими сирайятедиъи, бцтцн ялавя тязащцрляри: чахнашма,
щиддят, гязяб, истерик шцбщяляр, цмидсизликля мцшайият олунан беля сяйля унудулмуш
горху йенидян гайытды. Эеъяляр инсанлар евляриндян чыхмыр, юз гызларыны ичяри салыб
гапыны баьлайыр, баррикада гурур, бир бириня етибар етмир вя йухусуз галырдылар. Щамы
дцшцнцрдц ки, инди щяр шей о вахт олдуьу кими тякрарланаъаг: щяр щяфтя гятл
тюрядиляъяк. Санки заман йарым ил яввяля чякилмишди.
Горху йарым ил яввял олдуьундан даща сарсыдыъы иди, чцнки гаршысынын чохдан
алындыьы эцман едилян тящлцкянин эюзлянилмядян гайытмасы инсанлар арасында аъизлик
щисси йайырды. Яэяр йепископун ляняти дя кюмяк етмядися! Яэяр Антуан Риши, гцдрятли
Риши, шящярин ян варлы сакини, Икинъи Консул, бцтцн юзцнцмцдафия васитяляриня малик
олан нцфузлу, аьыллы бир адам юз шяхси ушаьыны горуйа билмядися! Яэяр гатилин яли
Лауранын илащи эюзяллийинин гаршысында титрямяйибся – чцнки о щягигятян дя ону
таныйан щяр кяся, хцсусиля дя инди,юлдцкдян сонра, мцгяддяс эюрцнцрдц. Бцтцн
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бунлардан сонра гатилдян йаха гуртармаьа неъя цмид етмяк оларды? О таундан
дящшятли иди, чцнки таундан гачмаг оларды, амма бу гатилдян йох, - буну Ришинин
нцмуняси сцбут едирди. О ачыг-айдын фювгялтябии баъарыглара малик иди. О ялбяття ки,
иблисля иттифагда иди, сюзсцз ки, яэяр иблисин юзц дейилдися. Вя бир чохлары, илк нювбядя,
даща садя, дар дцшцнъяли инсанлара йалныз бир шей галырды – килсяйя эедиб дуа етмяк;
щяр сянят тябягяси юз щамисиня: чилинэярляр – мцгяддяс Алогуийя, тохуъулар –
мцгяддяс Кристиня, баьбанлар – мцгяддяс Антонийя, ятриййатчылар – мцгяддяс Иосифя
дуа едирди. Вя онлар юз арвадлары вя гызларыны да юзляри иля эютцрцр, онларла бирликдя
дуа едир, килсядя йейиб вя йатараг, юзлярини вящшидян йалныз цмидини итирмиш кился
адамларынын иъмасынын мцдафияси вя Мадоннанын суряти гаршысында тящлцкядян
горуйа биляъякляриня (эяр цмумиййятля щансыса тящлцкя вар идися!) инанараг щятта
эцндцзляр дя ордан чыхмырдылар.
Диэярляри, даща дцшцнъяли адамлар мистик групларда бирляширдиляр, чцнки Кился
артыг бир дяфя эцъсцз олуб, бюйцк пуллар тюкцб юзцнц йахшы танытмыш Гурдонлу
ъадуэяр гадыны тутур, Грасын чохсайлы йералты маьараларындан бириня чякилир вя
шейтана ситайиш етмяйя разы олдугларыны эюстярмяк цчцн гара ибадятляр едирдиляр. Бязи
мютябяр буржуа вя тящсилли задяэанлар елми методлара цмид едирдиляр – евлярини щипноз
едир, гызларыны щипнозла йатырыр, салонларда эизли флцидал дярнякляр йарадыр вя фикрин
узаг мясафяйя ютцрцлмяси йолу иля телепатик олараг гатилин рущуну говмаьа
чалышырдылар.
Кился коллеэийалары Грасдан Ла-Напула вя яксиня тювбя йцрцшляри тяшкил
едирдиляр. Шящярин беш монастырынын ращибляри бцтцн сутка бойу зябур суряляри
охумагла ибадятляр кечирирдиляр, она эюря дя шящярин эащ бу, эащ да о бири башында
эеъя вя эцндцз фасилясиз аьылар ешидилирди. Демяк олар ки, щеч ким ишлямирди.
Беляликля, бцтцн Грас ящалиси ясяби фяалиййятсизликля, демяк олар ки, сябирсизликля
нювбяти гятли эюзляйирди. Онун баш веряъяйиня щеч ким шцбщя етмирди. Вя цряйиндя щяп
кяс дящшятли хябярин она дейил, башгасына аид олаъаьы цмиди иля ону тез ешитмяк
истяйирди.
Амма бу дяфя халгын истерик ящвал-рущиййяси шящяр, мащал вя яйалят
щакимиййятиня сирайят етмяди. Гыз Гатили пейда оландан илк дяфя Грас, Драэинйон вя
Тулон шящяр щакимляри маэистрат, полис, Интендант, парламент вя дяниз донанмасы
сявиййясиндя планлы вя шахяли ямякдашлыьа башладылар.
Бу дцнйанын эцълцляринин беля щямряйлийинин сябяби бир тяряфдян цмуми халг
цсйаны тящлцкяси, диэяр тяряфдян ися Лаура Ришинин гятлиндян сонра нящайят ки, гатилин
системли тягибиня башламаьа имкан верян чыхыш нюгтяляринин мейдана чыхмасы иди.
Гатили эюрмцшдцляр. Сющбят, сюзсцз ки, фаъия баш верян эеъя Ла-Напули
карвансарасынын ат тювлясиндя олмуш, сящяр ися изсиз-сорагсыз итмиш щямин шцбщяли
даббаг кюмякчисиндян эедирди. Карвансара сащиби, мещтяр вя Риши бир бириня уйьун
олараг тясдиг едирдиляр ки, бу гящвяйитящяр эюдякъядя вя кятан чийиня атылан кисяси
олан эюркямсиз, алчагбойлу адам иди. Бу цч шащидин диэяр ифадяляри думанлы олса вя
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онлар бу адамын, мясялян цз ъизэиляри, сачларынын рянэи вя йа данышыьыны тясвир едя
билмясяляр дя, карвансара сащибинин йадына дцшдц ки, сящв етмирся, намялум шяхсин
щярякятляри вя йол йеришиндя няся йюндямсизлик диггяти ъялб едирди, санки ня вахтса
онун балдыры сыныб вя йа пянъяси шикяст олуб.
Ики атлы сащил мцщафизя дястяси бу яламятляри алыб гятл баш верян эцнцн эцнортасы
Марсел истигамятиндя тягибя башладылар – бири сащил бойу, о бири ися йолла яйалятин
дяринликляриня доьру. Кюнцллцляря Ла-Напулун ян йахын ятрафларыны ахтармаг ямр
олунмушду. Грас мящкямясинин ики сялащиййятли цзвц даббаг кюмякчиси щаггында
мялумат топламаг цчцн Ниссайа йолландылар. Фрежцс, Канн вя Антибдя дянизя чыхан
бцтцн эямиляр йохламадан кечирилди, Савойа эедян бцтцн йоллар баьланмышды,
сяйащятчилярдян шяхсиййяти тясдиг едян сянядляр тяляб едирдиляр. Ъинайяткарын тясвири
олан ахтарыш вярягляри Грас, Ванс, Гурдон шящяр дарвазалары вя кяндлярдяки кился
гапыларынын юнцндя охуйа билян щяр кяся верилирди. Ъарчылар ону эцндя цч дяфя
мейданларда охуйурдулар. Дцздцр, ахсаглыьын гейд олунмасы ъинайяткарын иблисин
юзц олмасы иля баьлы шцбщяляри артырыр вя дцрцст мялуматларын топланмасына кюмяк
етмякдян чох чахнашма йарадырды.
Йалныз Грас мящкямясинин сядри Ришинин адындан ъинайяткар щаггында
мялуматлара эюря ян азы 200 ливр мцкафат вяд етдикдян сонра Грасда, Онеонда вя
Гурдонда верилян хябярляр ясасында бир нечя уста кюмякчиси сахланылды ки, онлардан
бири доьрудан да бядбяхтликдян топал иди. Бир чох шащидлярин тясдиг етдийи алибляря
бахмайараг ону артыг ишкянъяляря мяруз гоймаг истяйирдиляр ки, бирдян, гятлдян он
эцн кечмиш мерийайа шящяр гаровулундан бир няфяр йахынлашды вя щакимляря беля бир
мялумат верди: щямин эцн эцнорта, о, гаровул капитаны Габриел Талйаско адяти цзря
Дц-Кур дарвазасында хидмяти вязифясини йериня йетиряркян она, инди онун фикринъя
ахтарыш вярягиндяки яламятлярин тясвириня уйьун эялян бир субйект мцраъият етди; бу
субйект бир нечя дяфя исрарла сящяр Икинъи Консулун юз карваны иля шящярдян щансы
йолла эетдийини сорушуб. Капитан бу щадисяйя ня онда, ня дя сонра щеч бир ящямиййят
вермяйиб вя бу субйектя тясадцфян, щям дя бурада, Грасда, Де-ла-Лув кцчясиндя,
метр Дрцо вя мадам Арнулфинин емалатханасынын гаршысында раст раст эялмясяйди
йягин ону щеч хатырламазды да – чцнки о олдугъа эюркямсиз иди; вя бу дяфя щямин
адамын емалатханайа дахил оларкян нязяря чарпаъаг дяряъядя ахсадыьы онун
диггятини ъялб етди.
Бир саатдан сонра Гренуй щябс олунду. Щяля яввялдян диэяр сахланыланлры
танымаг цчцн Граса чаьырылмыш Ла-Напулидяки карвансаранын сащиби вя онун мещтяри
дярщал онларда эеъялямиш даббаг кюмякчисини таныдылар: бу одур, шцбщя ола билмяз,
бу щямин о ахтарылан гатилдир.
Емалатхананы, франсискан монастырынын архасындакы зейтунлугдакы команы
ахтардылар. Кцнъдя, демяк олар ки, эюз габаьында, Лаура Ришинин эеъя кюйняйи, алт
кюйняйи вя кцрян сачлары атылмышды. Торпаг дюшямяни газыдыгда ися бир-биринин ардынъа
галан ийирми дюрд гурбанын да палтар вя сачлары ашкар олунду. Дяйяняк – ъинайят
аляти вя кятан чийиня атылан кися тапылды. Дялилляр сарсыдыъы тясир йаратды. Кился зянэлярини
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чалмаг ямр олунду. Мящкямя сядри еланлар йапышдырмаг вя ъарчылар васитясиля артыг
бир илдир ки, ахтарышда олан Гыз Гатилинин нящайят ки, тутулуб зиндана ъидди нязарят
алтына алындыьыны халга чатдырмаьы тапшырды.

48

Яввялъя ъамаат бу хябяря инанмады. Онлар еля щесаб етдиляр ки, бу
щакимиййятин йетишмякдя олан халг щяйяъаныны сакитляшдирмяк цчцн юз кюмяксизлийини
эизлятмяк ъящдидир. Гатилин Гренобла чыхыб эетдийи щаггында хябярлярин йайылдыьы
заманлары щяля чох йахшы хатырлайырдылар. Бу дяфя горху инсанларын гялбиндя
щяддиндян артыг дярин йува салмышды.
Йалныз нювбяти эцн, мящкямянин гаршысындакы цмуми мейданда яшйайидялилляр ъамаатын тамашасына чыхарылдыгда – мцгявва кими шцвцллярин башына кечирилиб
сыра иля дцзцлмцш бу ийирми беш эейим вя ийирми беш сач чянэясиня бахмаг дящшят
доьурурду – йалныз онда иътимаи фикир щярякятя эялди.
Йцзлярля инсан тянтяня илябу дящшятли галерейанын йанындан ютцб кечди.
Гурбанларын палтарларыны таныйан гощумлары гышгырараг щушларыны итирирдиляр. Галан
кцтля, бязиляри сенсасийалара олан мящяббятдян, бязиляри ися шцбщяляриня сон гоймаг
истяйиндян гатили эюстярмяйи тяляб едирди. Тезликля гышгырыглар еля эцълц, инсан кцтляляри
иля долу кичик мейданда щяйяъан еля тящлцкяли олду ки, мящкямянин сядри гярара
эялди: о Гренуйу камерадан чыхарыб икинъи мяртябянин пянъярясиндян кцтляйя
эюстярмяйи ямр етди.
Гренуй пянъяряйя йахынлашдыгда кцтля сусду. Бирдян биря еля сакитлик чюкдц ки,
санки исти эцнорта чаьы щамы чюля ишлямяйя эедиб, йа да евлярин кюлэясиндя далдаланыб.
Ня айагларын бир бириня сцртцлмяси, ня хышылты, ня дя няфяслярин сяси эялирди. Дцз бир
дягигя кцтля эюзлярини бярялдиб вя аьызларыны ачыб дурду. Щеч кимин аьлына батмырды
ки, орада, пянъярянин юнцндя дуран бу зяиф, балаъа, белибцкцк адам, бу сохулъан,
бу бир овуъ кцл, бу мискин икирми дюрд гятл тюрятмишди. О щеч гатиля охшамырды да.
Дцздцр, щеч ким гатили – бу иблиси неъя тясяввцр етдийини дейя билмязди, амма бир
шейдя онлар щямфикир идиляр: беля йох! Бахмайараг ки, гатил инсанларын тясяввцрцня
тамамиля уйьун эялмирди вя буна эюря дя онун яйани нцмайиши, санки аз инандырыъы
олмалы иди, - амма, щяр щалда артыг бу инсанын пянъярядя эюрцнмяси вя башгасынын
дейил, мящз онун гатил кими тягдим олунмасы, парадоксал шякилдя инандырыъы тясир
эюстярди. Щамы фикирляшди: ола билмяз, бу доьру дейил! – вя ейни заманда баша
дцшдцляр ки, бу доьру олмалыдыр.
Ялбяття ки, кешикчиляр бу балаъа инсаны эери, отаьын гаранлыьына чякся, о эюздян
ится вя эюрцнмяз олса беля, гыса мцддятя дя олса, щяля инсанларын бейниндя хатиря
кими, аз гала мурдар гатил символу кими галмагда давам едяркян – кцтлянин
сарсынтысы юз йерини щадисяйя уйьун реаксийайа веряряк йох олду: дилляр ишя дцшдц,
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минлярля эюз йенидян ишылдады. Вя онда бцтцн гышгырыглар ваъиб бир гязяб вя интигам
эурултусунда бирляшди:
– Ону бизя верин! – Вя онлар юз ялляри иля ону боьмаг, даьытмаг, парчаламаг
цчцн мящкямя бинасына щцъум етдиляр. Кешикчиляр чох бюйцк чятинликля гапыларын
гаршысында баррикада гуруб гязяблянмиш кцтляни узаглашдыра билдиляр. Гренуйу дярщал
юз зинданына апардылар. Сядр пянъяряйя йахынлашды вя сюз верди ки, мящкямя тез вя
амансыз олаъаг. Буна бахмайараг, кцтлянин даьылмасы цчцн даща бир нечя саат,
шящярин ися бир аз сакитляшмяси цчцн даща бир нечя эцн лазым олду.
Щягигятян дя Гренуйа гаршы просес олдугъа сцрятля эедирди, чцнки ишдя
тякзибедилмяз яшйайи-дялилляр вар иди, тягсирляндирилян шяхс юзц дя диндирмялярдя
иттищам олундуьу гятллярин тюрядилмясини ачыг-ашкар бойнуна алды.
Амма ъинайятлярин мотиви щаггында суала о гянаятбяхш бир ъаваб веря
билмяди. О йалныз тякрар едирди ки, гызлар она лазым идиляр вя она эюря дя о онлары
юлдцрцрдц. Онлар онун няйиня лазым иди вя цмумиййятля «онлар она лазым идиляр» ня
демякдир – бу барядя о сусурду.
Онда она ишэянъя вермяйя башладылар, бир нечя саат айагларындан асылы
сахладылар, цстцня йедди пинта су тюкдцляр, испан чякмяляри эейдирдиляр – бу да щеч бир
файда вермяди. Бу инсан ъисмани аьрыйа гаршы гейри-щяссас иди, о щеч ъынгырыны да
чыхармады вя тякрар верилмиш суала ейни ъавабы верди: «Онлар мяня лазым идиляр».
Щакимляр ону дяли щесаб етдиляр. Онлар ишэянъяляри дайандырыб просеси баъардыгъа тез,
щеч бир сорьу-суалсыз битирмяк гярарына эялдиляр.
Йеэаня ичик лянэимя табелийиндя Ла-Напулун олдуьу Драэинйан мерийасы вя
Ексдяки парламентля щцгуги чякишмя иля баьлы иди, чцнки щям Драэинйан, щям дя Екс
просеси юз ялляриня кечирмяк истяйирдиляр. Амма Грас щакимляри бу ишин онларын
ялиндян алынмасына имкан вермядиляр. Ъинайяткары онлар вя мящз онлар тутмушдулар,
гятллярин бюйцк яксяриййяти онларын йурисдиксийасы алтында олан яразидя тюрядилмишди вя
онлар гатили башга мящкямяйя версяйдиляр халг гязяби партлайышы тящлцкяси алтында
галардылар. Онун ганы Грасда ахыдылмалы иди.
1776-ъы ил апрелин 15-и щюкм чыхарылды вя мцттящимя юз камерасында охунду.
«Ятриййатчы цста кюмякчиси Жан-Батист Гренуй – щюкмдя дейилирди, - 48 саат ярзиндя
Дц-Кур дарвазасына чыхарылмалы вя цзц сямайа тахта хача баьланмалыдыр вя онун
чылпаг бядяниня дямир чубугла он ики зярбя вурулмалыдыр ки, бу зярбяляр дя онун ял,
айаг, буд вя чийин ойнагларыны сындыраъаг вя бундан сонра о юлянядяк хача бурулуб
баьланмыш вязиййятдя сахланаъаг». Бу дяфя юлцмгабаьы язаблар бир нечя эцн давам
ется беля ъяллада ъинайяткара щямишяки мярщямяти эюстярмяк – ойнаглары
сындырылдыгдан сонра ипля боьмаг гяти гадаьан олунмушду. Бундан сонра мейити
дяри сойулан йердя йеря басдырыб йерини ися гейд етмямяк лазым иди.
Гренуй щюкмя щеч бир реаксийа вермяди. Мящкямя хидмятчиси ондан сон
арзусу олуб олмадыьыны сорушду.
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- Йох, - Гренуй деди; онун лазым олан щяр шейи вар иди.
Кешиш Гренуйун эцнащларыны йумаг цчцн камерайа дахил олду, амма он беш
дягигядян сонра юз миссийасыны йериня йетирмямиш орадан чыхды. Мящкум Аллащын
адыны ешитдикдя бу ады илк дяфя ешидирмиш кими тамамиля йад бахышларла она бахды,
сонра ися дярщал дярин йухуйа эетмяк цчцн юз тахтына узанды. Бундан сонра, кешиш
деди, юйцд-нясищят вермяйин мянасы йох иди.
Нювбяти ики эцн ярзиндя мяшщур гатиля бахмаг цчцн чохлу инсанлар эялирди.
Кешикчиляр онлара гапыдакы эюзлцкдян камерайа бахмаьа иъазя верир вя буна эюря
щяр бириндян алты су алырдылар. Ескиз чякмяк истяйян мис цзяриндя оймачы онлара алты
франк пул вермяли олду. Амма шякил даща чох мяйус едирди. Биляк вя топугларындан
зянъирлярля баьланмыш мящбус бцтцн бу вахты юз тахтында узаныб йатырды. О цзцнц
дивара чевирмишди вя ня тыггылты, ня дя чаьырылмасына реаксийа верирди. Эялянляря
камерайа эирмяк гяти гадаьан иди вя кешикчиляр йолдан чыхаран тяклифляря
бахмайараг, бу гадаьаны позмаьа риск етмирдиляр. Горхурдулар ки, мящбус онун
гурбанларынын йахынларындан бири тяряфиндян вахтындан яввял юлдцрцля биляр. Ейни
сябябдян эялянлярин эятирдийи йемякляри она вермирдиляр. Онлар зящярлянмиш ола
билярдиляр.
Щябсханада олдуьу бцтцн мцддят ярзиндя Гренуй йемяйи йепископ сарайынын
нюкярляри цчцн мятбяхдян алырды, баш нязарятчи онун дадына бахмалы иди. Анъаг, сон
ики эцнц о цмумиййятля йемяк йемирди. О узаныр вя йатырды. Вахташыры онун зянъирляри
ъинэилдяйирди, кешикчи юзцнц эюзлцйя чатдыранда ися анъаг Гренуйун су мещтярясиндян
бир гуртум су ичиб йенидян тахтын цстцня йыхылыб йатдыьыны эюря билирди. Инсан санки юз
щяйатындан еля йорулмушду ки, онун щятта сон саатларыны да айыг галмаг истямирди.
Бу арада ися, Дц-Кур дарвазасынын йанындакы едам йери едам цчцн
щазырланырды. Харратлар бюйцк едам мейданчасы, сцращысы вя мющкям пиллякяни олан
ики метр щцндцрлцкдя едам кцрсцсц (ешафот) гурашдырдылар – Грасда щяля беля
тямтяраглысы олмамышды. Бундан башга, онлар мютябяр гонаглар цчцн тахта трибуна
вя садя ъамааты узагда сахламаг цчцн чяпяр дцзялтмишдиляр. Дц-Кур дарвазасындан
солда вя саьда йерляшян евлярин вя шящяр гаровулунун бинасынын пянъяряляри артыг
чохдан щядсиз баща гиймятя кирайя верилмишди. Щятта бир гядяр чяпяки йерляшмиш ялилляр
евиндя ъялладын ялалтысы мцвяггяти олараг хястялярдян онларын отагларыны кирайя алыб
бюйцк мянфяятля едама бахмаг истяйянляря кирайя вермишди. Лимонад сатанлар
бардаглара бийан суйу тюкцб ещтийат цчцн гоймушдулар, оймачы гатилин щябсханада
чякдийи вя фантазийасынын учушу иля бязядилмиш портретиндян бир нечя йцз нцсхя
чыхарды, кючяри таъирляр дястя-дястя шящяря ахышыр, чюрякбиширянляр хатиря прйаникляри
биширирдиляр.
Артыг узун иллярдир ойнаглары сындырылмагла едам етмяйян ъяллад, мцсйю
Папон дямирчийя аьыр дюрдцзлц дямир чубуг сифариш вермишди вя онунла саллагханайа
эедирди ки, щейванларын ъямдякляриня зярбя вурмагла мяшг етсин. О йалныз он ики
зярбя вура билярди вя бу он ики зярбя иля мцтляг он ики ойнаг сындырылмалы иди, амма
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бу заман бядянин ваъиб щиссяляри, мясялян, синя вя йа баш зядялянмямяли иди, - бу
бармаглардан чох бюйцк щяссаслыг тяляб едян чятин вязифя иди.
Шящяр сакинляри бу щадисяйя тянтяняли байрам кими щазырлашырдылар. Бу эцнцн иш
эцнц олмайаъаьы еля беля дя айдын иди. Гадынлар юз байрам палтарларыны цтцляйир,
кишиляр сцртцк вя эюдякъяляриндян тозу тямизляйир вя узунбоьаз чякмялярини
парылдайанадяк силирдиляр. Щярби рцтбяси вя йа сех устасы, вякил, нотариус, бирлик рящбяри
вя йа диэяр ящямиййятли вязифя сащибляри мундир вя йа мантийа эейир, орденляр, шярфляр,
зянъир вя тябашир кими аь пудраланмыш парикляр тахырдылар. Мюминляр пост фестум 5
ибадят етмяк цчцн килсяйя эетмяк, иблисин пярястишкарлары – Лцсиферя тямтяраглы
миннятдарлыг мессасы тяшкил етмяк, тящсилли задяэанлар – Кабри, Вилнюв вя Фонмишел
аиляляринин маликаняляриндя щипноз сеансларына йолланмаг фикриндя идиляр.
Мятбяхлярдя артыг вар гцввя иля биширир вя гызардыр, зирзямилярдя шяраб, базарлардан
столлары бязямяк цчцн чичяк эятирир, баш килсядя орган чалан вя кился хору мяшг едирди.
Друат кцчясиндя Ришинин евиндя сакитлик иди. Риши халг арасында едам эцнцнцн
адландырылдыьы кими Гуртулуш эцнцня щяр щансы щазырлыьы юзцня гадаьан етмишди. Щяр
шей она ийрянъ эюрцнцрдц. Инсанларын эюзлянилмядян ъанланмыш дящшят щисси ийрянъ иди,
онларын щяйяъанлы севинъ интизары ийрянъ иди, онлар юзляри, бу инсанлар да щамысы бир
йердя она ийрянъ эюрцнцрдцляр. О ня ъинайяткар вя онун гурбанларынын кился
мейданында тягдим олунмасында, ня просесдя, ня дя авара адамларын мящкумун
камерасы гаршысында ийрянъ сейриндя иштирак етмяди. Гызынын сачлары вя палтарларыны
танымаг цчцн о мящкямя цзвлярини юз евиня дявят етди, гыса вя тямкинля ифадя верди
вя бу яшйалары йадиэар кими она вермяйи хащиш етди ки, бу да йериня йетирилди. О онлары
Лауранын отаьына апарды, кясилмиш эеъя кюйняйи вя алт кюйняйини онун чарпайысына
гойду, онун кцрян сачларыны балынъын цстцня тюкдц, чарпайынын юнцндя отурду вя
даща ондан узаглашмады, санки бу фасилясиз нювбя онун о эеъя Ла-Напулидя
етмядийинин йерини долдура билярди. Онун гялби нифрятля, дцнйайа вя юзцня нифрятля о
гядяр долу иди ки, о аьлайа да билмирди.
О гатиля гаршы да нифрят щисс едирди. О артыг онда инсан дейил, садяъя кясилмяли
олан гурбан эюрмяк истяйирди. О ону йалныз едам анында, о хачын цстцндя узананда
вя она он ики зярбя вуруланда эюряъяк, бах онда о ону эюряъяк, лап йахындан, о юзц
цчцн ян юн ъярэядя йер сахламышды. В ъамаат даьылышдыгдан бир нечя саат сонра о
онун йанына гана бойанмыш едам кцрсцсцня галхаъаг вя йанында отураъаг вя лазым
оларса эцнлярля вя эеъялярля нювбя чякяъяк вя онун, гызынын гатилинин эюзляринин ичиня
бахаъаг вя бу мурдар эябярянядяк юз нифрятини зящярли туршу кими дамла-дамла онун
эюзляриня, онун ъан вермясиня ахыдаъаг…
Бяс сонра? Сонра ня едяъяк? Буну билмирди. Бялкя дя о, ади щяйата гайыдаъаг,
бялкя евляняъяк, бялкя онун оьлу олаъаг, бялкя дя щеч ня етмяйяъяк, бялкя дя юляъяк.
Бунун онун цчцн тамамиля фярги йох иди. Бу барядя дцшцнмяк она юляндян сонра ня

5

байрамдан сонра
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етмяк барядя дцшцнмяк гядяр мянасыз эюрцнцрдц: ялбяття ки, онун артыг индидян
биляъяйи щеч бир шей.

49

Едам эцнортадан сонра саат бешя тяйин олунмушду. Артыг сящяр илк тамаша
щявяскарлары эялиб юзляриня йер тутмушдулар. Юзляри иля стул вя скамйалар, отурмаг
цчцн дюшякъяляр, йемяк, чахыр вя ушагларыны эятирмишдиляр. Эцнортайа йахын кянд
ъамааты щяр тяряфдян дястя-дястя шящяря ахышмаьа башладыгда Дц-Кур дарвазасынын
йанындакы мейданда еля тцнлцк вар иди ки, йени эялянляр чюл вя баьларда, йайланын
терраслара бюлцнмцш йамаъларында, Гренобла эедян йол бойу йерляшмяли олдулар.
Сяййар таъирлярин алвери йахшы эедирди, адамлар йейиб-ичир, ятрафда йармаркада олдуьу
кими сяс-кцй вя цфунят вар иди. Тезликля аз гала он мин, Кралича Жасмин байрамында
олдуьундан чох, ян бюйцк хач йцрцшцндя олдуьундан чох, цмумиййятля ня вахтса
Граса топлашандан чох адам йыьылды. Бцтцн йамаълар инсанла долу иди. Онлар
аьаълара чыхыр, щасарлара вя дамлара дырмашыр, он-он, он ики-он ики пянъярялярдян
салланырдылар. Йалныз мейданын ортасында, чяпярин архасында, санки инсан кцтлясиндян
ибарят хямирдян быъагла айрылмыш кими трибуна вя бирдян биря ойунъаг вя йа кукла
театрынын сящняси кими балаъалашан едам кцрсцсц цчцн йер галмышды. Вя щяля едам
йериндян Дц-Кур дарвазасы вя Друат кцчяси бойу дар кечид бош галмышды.
Тягрибян саат цчдя мцсйю Папон вя онун ялалтылары эялиб чыхдылар. Онлары
тягдиредиъи уьулту иля гаршыладылар. Онлар тирлярдян дцзялдилмиш хачы сцрцйцб едам
кцрсцсцня тяряф эятирдиляр вя иш цчцн ялверишли щцндцрлцк сечиб ону дюрд аьыр дцлэяр
скамйасынын цстцндя гурашдырдылар. Дцлэяр кюмякчиси ону скамйайа мыхлады. Ъяллад
вя дцлэяр кюмякчиляринин щяр бир щярякятини кцтля алгышларла мцшайият едилирди. Бундан
сонра Папон дямир чубугла едам кцрсцсцня йахынлашыб хачын щяр тяряфиня фырланыб, юз
аддымларынын сайыны юлчцб эащ бир, эащ да о бри тяряфдян хяйали зярбяляр вурмаьа
башлайанда ясл сцрякли алгышлар ешидилди.
Дюрдя йахын трибуна долмаьа башлады. Чохлу ясилзадя ъянаблар, нюкярляри вя
эюзял манералары олан зянэин адамлар, эюзял ханымлар, ири шлйапалар, парлаг бязякляр
– тамаша едиляси чох шей вар иди. Шящяр вя яйалятин бцтцн задяэанлары топлашмышдылар.
Шящяр шурасынын цзвляри башда щяр ики Консул олмагла сых сыра иля юз йерляриня кечдиляр.
Ришинин яйниндя гара эейим, гара ъораб, гара шлйапа вар иди. Шуранын ардынъа
мящкямя сядринин башчылыьы алтында маэистрат эялирди. Сонда ачыг тяхтиряванда,
бянювшяйи эейимин парылтысы ичиндя вя йашыл папагда олан йепископ эюрцндц. Щяля
шлйапаларыны чыхармайанлар щеч олмаса инди онлары эютцрмяйя тялясдиляр. Тянтяняли ан
йахынлашырды.
Сонра он дягигя ярзиндя щеч бир шей баш вермяди. Ъянаблар йерлярини тутдулар,
ъамаат йериндя донуб галмышды, даща щеч ким йемирди, щамы эюзляйирди. Папон вя
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онун ялалтылары едам кцрсцсцнцн сящнясиндя йер мыхланмыш кими гуруйуб
галмышдылар. Бюйцк вя сары эцняш Естерелин цзяриндя асылмышды. Грас вадисиндян
чичяклянян портаьал аьаъларынын ятрини эятирян исти кцляк ясирди. Щава исти вя аз гала
инанылмаз сакит иди.
Нящайят, артыг эярэинлийин сон щяддя чатдыьы вя минсясли шивянин, вурщавурун
дава-далашын вя йа кцтлядя даща щансыса щадисянин еля индиъя сцкуту позаъаьы ан
йахынлашырды ки, ат айагларынын таппылтысы вя тякярлярин ъырылтысы ешидилди.
Друат кцчясиндя бир ъцт ат гошулмуш карет, полис лейтенантынын карети эюрцндц.
О шящяр дарвазаларындан кечди вя артыг щамынын эюря билдийи карет едам йериня
апаран дар дюнэяйя эирди. Полис лейтенанты онун бу цсулла эятирилмясиндя исрар едирди,
чцнки башга ъцр ъинайяткарын тящлцкясизлийини тямин едя билмяйяъяйини дцшцнцрдц.
Цмумиййятля ися, беля гябул олунмамышды. Щябсхана едам йериндян ъями беш
дягигялик мясафядя йерляширди вя яэяр мящкум едилмиш щяр щансы бир сябябдян бу
мясафяни гят едя билмирдися, ону ора ешшяк гошулмуш ачыг арабада эятирирдиляр.
Кимися шяхси едамына зянэин миникдя, файтончу иля, ливрейалы нюкярляр вя атлы мцщафизя
дястяси иля эятирсинляр – беля шей щяля эюрцнмямишди.
Буна бахмайараг, кцтлядя ня наращатлыг, ня дя наразылыг йаранмады, яксиня,
щамы цмумиййятля няйинся баш вердийиндян разы иди вя театрда мяшщур пйеси
эюзлянилмяз йени гурулушда неъя илтифатла гаршылайырдыларса, файтону да еляъя уьурлу
идейа кими гябул етдиляр. Чохлары щятта баш гящряманын беля чыхышыны мцнасиб щесаб
етдиляр. Беля хцсусиля ийрянъ ъинайяткара гаршы хцсуси мцнасибят лазым иди. Ону ади
гулдур кими зянъирли вязиййятдя дартыб мейдана эятирмяк вя чубугла дюймяк
олмазды ки. Бунда сенсасийалы щеч ня йох иди. Ону зянэин файтонун йумшаг
отураъаьындан галдырыб хачын йанына эятирмяк – бах бунда даща чох гяддарлыг вар
иди. Карет едам кцрсцсц вя трибунанын арасында галды. Нюкярляр каретин архасындакы
хидмятчи йериндян йеря щоппаныб гапыны ачдылар вя кичик гатланан айаг йерини ашаьы
бурахдылар. Полис лейтенанты, онун ардынъа мцщафизя дястяси забити вя нящайят Гренуй
дцшдц. О мави эюдякъядя, аь кюйнякдя, аь ипяк ъорабларда вя тоггалы гара
айаггабыда иди. Онун цстцндя щеч бир гандал йох иди. Ону щеч ким голундан тутуб
апармырды. О каретдян азад адам кими дцшдц.
Вя онда мюъцзя баш верди. Вя йа мюъцзяйя бянзяр бир шей, даща дягиг десяк,
о гядяр аьласыьмаз, мисли эюрцнмямиш вя анлашылмаз бир шей ки, яэяр бунун шащидляри
сонралар ня вахтса бу барядя данышсайдылар, буну мюъцзя адландырардылар, онлар ися
щеч вахт данышмырдылар, чцнки щамысы цмумиййятля бу ишдя иштирак етдиклярини етираф
етмяйя хяъалят чякирдиляр.
Иш ися орасында иди ки, дарвазанын йанындакы мейданда вя ятраф йамаълардакы
он мин адама бирдян биря, бир ан ичиндя еля индиъя каретдян дцшян мави эюдякъяли
балаъа адамын щеч ъцр гатил ола билмяйяъяйиня гяти инам йаранды. Онлар щеч дя онун
ейни адам олмасындан шцбщялянмядиляр! Онларын гаршысында бир нечя эцн яввял кился
мейданында мящкямянин пянъярясиндя эюрдцкляри вя о заман ялляриня дцшсяйди
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щядсиз нифрятля дашгалаг етмяйя щазыр олдуглары щямин о адам дурмушду. Щямин о
адам ки, ики эцн габаг тякзиболунмаз дялилляр вя шяхси етирафы ясасында гануна уйьун
олараг юлцмя мящкум едилмишди. Щямин адам ки, ъями бир дягигя яввял онлар
ещтирасла онун ъяллад тяряфиндян юлдцрцлмясини эюзляйирдиляр. Бу о иди, буна шцбщя ола
билмязди!
Амма буна бахмайараг о о дейилди, о ола билмязди, о гатил ола билмязди.
Едам йериндя дуран адам эцнащсызлыг мцъяссямяси иди. О анда буну йепископдан
лимонад сатана, маркиздян садя палтарйуйана, мящкямя сядриндян кцчя ушаьынадяк
щамы билирди.
Папон да буну билирди. Вя онун дямир чубуьу сыхан йумруглары титряди. Онун
эцълц ялляри бирдян биря ушаг яли кими зяиф, дизляри ушаг дизи кими йумшаг, цряйи ися ушаг
цряйи кими щцркяк олду. О бу чубуьу галдыра билмязди. О щеч вахт ону балаъа
эцнащсыз адама гаршы галдырмаьа эцъ тапмазды, ащ, о ону бура, йухары эятиряъякляри
андан горхурду, о щюнкцрдц, о зяифликдян дизи цстя чюкмямяк цчцн юз юлдцрцъц
чубуьуна сюйкянмяйя мяъбур иди – бюйцк, эцълц Папон!
Вя топлашмыш он мин киши, гадын, ушаг вя гоъа ейни щиссляри кечирдиляр: онлар
йолдан чыхаран адамын ъазибяси гаршысында давам эятиря билмяйян балаъа гызлар кими
зяиф олдулар. Онлары эцълц мейл, риггят, дяли ушаг севэиси, бяли, Танры шащиддир, балаъа
ъанийя гаршы севэи щисси бцрцдц вя онлар она мцгавимят эюстяря билмирдиляр,
эюстярмяк истямирдиляр. Бу гаршысы алына билмяйян, дахилдян, ичяридян галхан вя
мюъцзяли шякилдя она мцгавимят эюстярян щяр шейи даьыдыб, яридиб гован фярйада
бянзяйирди. Инсанлар санки яримишдиляр, онларын аьлы вя гялби щялл олуб аморф, дуру бир
цнсцря чеврилмишди вя йалныз ичяридя дурмадан чырпынан бир парча цряйи щисс едирдиляр
вя онлар – онлардан щяр бири, щям кишиляр, щям дя гадынлар ону щямишялик мави
эюдякъяли балаъа адамын овъуна гойдулар: онлар ону севирдиляр.
Гренуй артыг бир нечя дягигя иди ки, каретин ачыг гапысында дурмушду вя
йериндян тярпянмирди. Онун йанында дуран нюкяр дизляри цстцня чюкдц вя Шяргдя
султан вя йа Аллащ гаршысында олдуьу кими йеря сярилмиш вязиййяти аланадяк яйилди. Вя
щятта бу вязиййятдя дя о щяля титряйир, йырьаланыр вя даща ашаьы яйилмяйя, йерин цстцня,
йерин алтына йайылмаьа чалышырды. О саф сядагят щиссиндян йерин алтына эирмяк,
дцнйанын о башындан чыханадяк она сызмаг истяйирди. Мцщафизя забити вя полис
лейтенанты, вязифяляри мящкуму едам кцрсцсцня апарыб ъялладын ялиня вермякдян
ибарят олан ики зорба киши щярякятляринин координасийасыны итирдиляр. Онлар аьладылар вя
шлйапаларыны чыхардылар, йенидян эейиндиляр, онлары йеря атдылар, бир-биринин гуъаьына
атылдылар, араландылар, яллярини мянасыз шякилдя йеллядиляр, мцгяддяс Витт титрямясиня
дцчар олмуш кими ясяби щалда дартылмаьа вя язилиб-бцзцлмяйя башладылар.
Мцяййян гядяр аралыда дуран мютябяр вятяндашлар юз диггятлярини даща
ядябсиз шякилдя ифадя едирдиляр. Щяр кяс юз гялбиня там азадлыг вермишди. Еля гадынлар
вар иди ки, Гренуйу эюрян кими йумругларыны дизляринин арасына салыб мямнунлугдан
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инилдяйирдиляр, еляляри дя вар иди ки, шащаня оьлана гаршы – о онлара беля эюрцнцрдц –
ещтираслы мейлдян щеч бир сяс чыхармадан юзляриндян эедирдиляр.
Еля ъянаблар вар иди ки, бирдян биря юз отураъагларындан дик галхыб йенидян
онун цстцня йыхылырдылар вя йенидян бяркдян фысылдайараг вя гылынъларыны гынларындан
чыхармаг истяйирмиш кими онларыны сапыны ялляриндя чыхараг атылыб йерляриндян галхыр вя
артыг чыхарыркян йенидян гынларына салырдылар, она эюря дя щяр йердя ъинэилти вя шаггылты
сясляри ешидилирди; еляляри вар иди ки, сяссизъя эюзлярини эюйя дикиб ясяби щалда яллярини дуа
етмяк цчцн сыхырдылар; вя монсенйор йепископ юзцнц пис щисс едирмиш кими башыны
дизляринин арасына салды вя йашыл папаг онун башындан дцшдц; амма о щеч дя юзцнц
пис щисс етмирди, амма щяйатында илк дяфя олараг ону дини вяъд щисси бцрцмцшдц,
чцнки щамынын эюзц гаршысында мюъцзя баш верди: Аллащ юзц щамынын гатил кими гябул
етдийи шяхсин мяляк сифятини эюстяриб ъялладын ялини сахлады, - он сяккизинъи ясрдя дя беля
бир шей баш веря билярмиш. Щягигятян дя Аллащ бюйцкдцр! Сян юзцн ися кичик вя
мискинсян, чцнки юзцн дя буна инанмадан, садяъя халгы сакитляшдирмяк цчцн мяляйи
тялин етдим! Ащ, бу неъя йерсиз ъясарят, неъя кяметигадлыгдыр! Вя будур Аллащ мюъцзя
эюстярир! Ащ, Аллащ йепископун худпясяндлийини рам етмяк цчцн неъя бюйцк щягарят,
неъя ширин алчалтма, неъя немят эюндяриб.
Бу арада ися чяпярин о тайындакы ъамаат Гренуй эюрцнян кими щамыны
бцрцмцш ещтираслы мястлийя гапылмышды. Ону эюрян кими йалныз мярщямят вя риггят
щисси кечирянляр инди ещтирасла долу идиляр, щейрят вя шиддятли арзу щисси кечирянляр ися
вяъдя эялмишдиляр. Мави эюдякъяли адам щамы гаршысында онларын тясяввцр едя
биляъякляри ян эюзял, ян ъялбедиъи вя ян мцкяммял варлыг кими дурмушду; ращибяляря о
ъанлы Иса, иблися ситайиш едянляря – шяфяг сачан зцлмят кнйазы, зийалылара – Али Мяхлуг,
гызлара – яфсаняви наьыл шящзадяси, кишиляря – онларын юзляринин идеал образы кими
эюрцнцрдц. Щамы юзцнц еля щисс едирди ки, санки о онларын ян щяссас йерини ахтарыб
тапыб, онларын дцз шящвани мяркязиндян вурмушду. Санки бу инсанын йцз мин
эюрцнмяз яли вар иди вя санки о ялини ону ящатя едян он мин адамдан щяр биринин
ъинсиййят органына гойуб вя ону киши вя гадынларын щяр биринин айры-айрылыгда
юзляринин ян эизли фантазийаларында ян чох арзуладыглары шякилдя охшайырды.
Нятиъядя, дюврцнцн ян мянфур ъинайяткарынын планлашдырылмыш едамы дцнйанын
Милад эцнцндян сонра икинъи ясрдян эюрмядийи ян бюйцк вакханалийайа чеврилди:
яхлаглы гадынлар цст кюйняклярини ъырыр, ясяби гышгырыгларла синялярини ачыр, туманларыны
йухары галдырыб юзлярини йеря чырпырдылар. Кишиляр диваня бахышларла, айаглары долашадолаша бу шящвятли шякилдя йеря сярилмиш бядян мейданында долашыр, титряйяр
бармаглары иля дюзцлмяз цшцтмядян бяркимиш ъинсиййят органларыны шалварларындан
чыхарыр, хырылты иля щара эялди йыхылыр, ян аьлаэялмяз вязиййят вя ъцтлярдя бирляширдиляр:
гоъа киши бакиря гызла, эцнямуздчу вякилин арвады иля, уста кюмякчиси олан оьлан
ращибя иля, йезуит франкмасонла – бир бириня гарышмыш щалда, ким киминля олду. Щава
ширин тярли шящвят ийиндян аьырлашмышды вя он мин шейтанын гышгырыглары, хорултусу вя
инилтиси иля долу иди. Бу ъящянням иди.
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Гренуй дайаныб эцлцмсяйирди. Цстялик ону эюрянляря еля эялирди ки, о дцнйада
ян тямиз, ян мещрибан, ян ъазибядар вя ейни заманда ян валещедиъи тябяссцмля
эцлцмсяйир. Яслиндя ися онун додагларында тябяссцм дейил, онун бцтцн триумфу вя
онун бцтцн нифрятини якс етдирян ийрянъ, щяйасыз эцлцш долашырды. О, дцнйанын ян пис
гохуйан йериндя гохусуз доьулмуш, туллантылар, чиркаб вя чцрцнтцляр ичиндян чыхмыш,
севэисиз бюйцмцш, тякъя инадкарлыгдан вя нифрят сайясиндя инсан сямимиййятиндян
кянарда саь гала билмиш балаъа, гозбел, аьсаг, ейбяъяр, рядд едилмиш, физики вя мяняви
ъящятдян шикяст Жан-Батист Гренуй – о дцнйанын хошуна эяля билян бир шейя наил
олмушду! Амма тякъя бу дейил! Ону севирляр! Щюрмят едирляр! Пярястиш едирляр! О
Прометей щцняри эюстярмишди. Инсанлара бешикдян, еля-беля верилян вя дцнйада йалныз
онун мящрум олундуьу илащи гыьылъымы, бу гыьылъымы о щядсиз мащираня инадъыллыгла
ялдя етмишди. Бундан башга! Яслиндя о ону юзц, юз «мян»индя йонмушду. О
Прометейдян даща бюйцк иди. О юзцня она гядяр щеч кимин малик олмадыьы парлаг вя
валещедиъи аура йаратмышды. Вя о буна эюря щеч кимя – ня щансыса бир атайа, ня
щансыса анайа вя ня дя щансыса бир рящмли Аллаща дейил, - йалныз вя йалныз юзцня
борълу иди. О щягигятян дя юзц юзцнцн аллащы иди вя килсядя сыьынан бцхур ийи верян
Аллащдан даща язямятли аллащ. Ъанлы йепископ онун гаршысында дизи цстя аьлайыр вя
щязздян зинэилдяйирди. Зянэинляр вя щакимиййят сащибляри, тякяббцрлц ъянаблар вя
ханымлар щейранлыгдан юлцр, ону эениш даиря иля ящатя едян ъамаат, о ъцмлядян онун
гурбанларынын аталары, аналары, гардашлары, баъылары онун шяряфиня вя онун наминя
олан орэийаны байрам едирдиляр. Онун башы иля ишаря етмяси кифайятдир ки, щамы
Аллащдан цз дюндяриб она, Бюйцк Гренуйа ситайиш етсин.
Бяли, о Бюйцк Гренуй иди! Бу мящз инди айдын олду. О ня вахтса юзцня вурьун
фантазийаларында, инди ися щягигятдя Бюйцк иди. Бу ан ичиндя о щяйатынын ян бюйцк
триумфуну йашады. О дящшятя эялди.
О дящшятя эялди, чцнки бир санийя дя олсун ондан зювг ала билмяди. Инсанларда
мящяббят ойадан, цзяриндя ики ил ишлядийи, бцтцн щяйаты бойу арзуладыьы ятирдян вуруб
камерадан эцн ишыьы иля долу мейдана чыхдыьы ан… Инсанларын она мцгавимят
эюстярмяк игтидарында олмадыьыны вя ятирин инсанлары кямянд кими дартараг она тяряф
чякдийини эюрдц вя дуйдуьу ан онун дахилиндя йенидян инсанлара гаршы нифрят баш
галдырды вя онун триумфуну о гядяр зящярляди ки, о няинки севинъ, щеч мямнунлуг да
щисс етмяди. Онун щямишя беля чох арзуладыьы, даща дягиг десяк, башга инсанларын
ону севмяси уьур анында онун цчцн дюзцлмяз олду, чцнки о юзц онлары севмирди, о
онлара нифрят едирди. Вя бирдян о баша дцшдц ки, севэидя дейил, йалныз юзцнцн инсанлара
вя инсанларын юзцня нифрятиндя мямнунлуг тапаъаг.
Амма онун инсанлара нифряти ъавабсыз галырды. О бу анда онлара ня гядяр чох
нифрят едирдися, онлар она бир о гядяр ситайиш едирдиляр, чцнки онлар онда олан
мянимсянилмиш аура, ароматик маска, оьурланмыш хош ятирдян башга щеч няйи
щягигят кими гябул етмирдиляр, бу ися доьрудан да илащиляшдирилмяйя лайиг иди.
Инди о, о заманлар, юз гара-гура гялбинин юлкясиндя бцтцн йад гохулары силиб
атмаг истядийи кими, бу ахмаг, цфунят гохуйан, шящвят дцшкцнлцйцня гапылмыш
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адамъыглары мямнуниййятля йер цзцндян силиб атарды. Вя о истяйирди ки, онлар онун
онлара неъя нифрят етдийини щисс етсинляр вя онлар да онун ня вахтса кечирдийи бу
йеэаня щягиги щисся гаршылыглы нифрятля ъаваб версинляр вя юз тяряфляриндян яввялдян
неъя истяйирдилярся ону йер цзцндян силиб атмаг истясинляр. О щяйатында илк дяфя ифша
олунмаг истяйирди. Щяйатында илк дяфя о башга инсанлар кими олмаг вя юз ич цзцнц
ачыб эюстярмяк истяйирди: онлар юз мящяббят вя дярин ещтирамларыны ачыб эюстярдикляри
кими о да юз нифрятини эюстярмяк истяйирди. О бир дяфя, ъями биръя дяфя олдуьу кими
гябул олунмаг вя инсанлардан юзцнцн йеэаня щягиги щисси – нифрятиня ъаваб алмаг
истяйирди.
Амма щеч ня алынмады. Щеч ня алына билмязди дя. Ахы о дцнйада ян йахшы
ятирля маскаланмышды, бу маска алтында ися онун сифяти йох иди, цмуми
гохусузлугдан башга щеч няйи йох иди. Бирдян онун ящвалы хараблашды, чцнки о
йенидян думанларын галхдыьыны щисс етди.
О заман маьарада, рюйаларда, йухуда, цряйиндя, онун фантазийаларында
бирдян-биря башга хассяли олдуьу цчцн бурунла дуйула билмяйяъяк думанлар, шяхси
гохусунун мцдщиш думанларынын галхдыьы кими. Вя онда олдуьу кими, о щядсиз
дящшят вя горху щисси кечирди вя дцшцндц ки, еля индиъя боьулаъаг.
Амма инди бу ня рюйа, ня дя йуху дейид, халис щягигят иди. Вя о маьарада
йалгыз узанмамыш, мейданда, он минлярля инсанын эюзц гаршысында дурмушду. Вя
инди бурада ону ойадыб азад едяъяк чыьырты кюмяк етмязди вя эерийя, рящмли, исти,
хиласедиъи дцнйайа йол йох иди. Чцнки бу, бурада вя инди эерчяк дцнйа иди вя бу, бура
вя инди онун щяйата кечмиш йухусу иди. Вя о юзц буну истямишди.
Халг онун ятрафында гаршысыалынмаз ещтираслы титряйишляр ичиндя щалдан дцшяряк
инилдядийи щалда онун гялбинин дибсиз батаглыьындан дящшятли цфунятли думанлар
галхмагда давам едирди. Она тяряф кимся гачырды. О мютябяр тамашачылар отуран
трибунанын ян габаг сырасындакы йердян еля сцрятля галхды ки, онун гара шлйапасы
башындан дцшдц вя йеллянян гара сцртцкдя гузьун вя йа интигам мяляйи кими едам
кцрсцсцндян кечди. Бу Риши иди.
«О мяни юлдцряъяк, - Гренуй фикирляшди. – О йеэаня адамдыр ки, мяним
маскама алданмайыб. О юзцнц алдатмаьа имкан вермяз. Мяндян онун гызынын ятри
эялир, бу сцбут ган кими тякзибедилмяздир. О мяни таныйыб юлдцрмялидир. О буну
етмялидир».
Вя о эюйлярдян цстцня енмиш мяляйи аьушуна алмаг цчцн яллярини ачды. Она
артыг еля эялирди ки, синясиня дяйян гылынъ вя йа хянъяр зярбяси, бу хош зярбяни, тийянин
бцтцн ароматик зирещ вя цфунятли думанлыглары йардыьы вя онун сойуг цряйинин
ортасына кечдийини щисс едир – нящайят ки, онун цряйиндя няся, юзцндян башга няся бир
шей вар. О демяк олар ки, артыг хилас олмасыны щисс едирди.
Бяс явязиндя ня олду? Риши онун синясиня сыхылмышды, интигам мяляйи дейил,
сарсылмыш, йазыг-йазыг ичини чякян Риши вя о ону гуъаглайырды, хош яринтиляр дянизиндя
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башга сыьынаъаг тапмамыш кими аз гала ондан йапышмышды. Ня хиласедиъи гылынъ
зярбяси, ня цряйиня санъылма, щятта лянят вя йа щеч олмаса нифрят чыьыртысы да
ешидилмяди. Бунун явязиня ися Ришинин эюз йашларындан исланмыш йанаьы онун йанаьына
йапышды, титряйян додаглары ися зинэилти иля она тяряф узанырды:
- Баьышла мяни, оьлум, мяним язиз оьлум, мяни баьышла!
Вя бирдян онун эюзляриндя щяр шей аьарды, ятраф алям ися гапгара олду.
Чыхмаьа йол тапмайан думанлар кюпцйцн алтындан галхан гайнайан сцд кими ашыб
дашан майедя бирляшдиляр. Ону гамчыладылар, дюзцлмяз гцввя иля бядянинин дахили
юртцйцнц басыб сыхдылар, амма чыхмаьа йер тапмадылар. О гачмаг, аллащ хатириня
гачмаг истяйирди, амма щара… О юзц иля боьулмамаг цчцн партламаг, даьылмаг
истяйирди. Нящайят, йеря йыхылды вя щушуну итирди.

50

Йенидян юзцня эяляндя эюрдц ки, Лаура Ришинин йатаьында узаныб. Ондан
галан йадиэарлар, палтарлары вя сачлары йыьышдырылмышды. Эеъя столунун цстцндя шам
йанырды. Юртцлмцш пянъярядян шадйаналыг едян шящярин узагдан эялян сяс-кцйц
ешидилирди. Антуан Риши онун йатаьынын йанында кичик скамйада отурмушду вя айыг
иди. О, Гренуйун ялини юз ялиндя сахламышды вя ону исидирди. Эюзлярини ачмаздан яввял
Гренуй атмосфери йохлады. Онун дахилиндя сакитлик иди. Артыг щеч ня гайнамыр вя
сыхмырды. Гялбиндя йенидян она шцуруну буз кими сойуг вя айдын етмяк вя ону
кянара йюнялтмяк цчцн лазым олан адят етдийи сойуг эеъя щюкм сцрцрдц: орада юз
ятринин гохусуну дуйду. Дяйишмишди. Дикдирляр бир гядяр щамарланмышды, буна эюря
дя ятрин юзяйи (Лаура Ришинин гохусу) даща эюзял - зяриф, тцнд, ишылдайан аловла
парлайырды. Юзцнц инамлы щисс едирди. Билирди ки, щяля бир нечя саат да тохунулмаз
олаъаг вя эюзлярини ачды.
Риши эюзлярини ондан чякмирди. Бахышларында щядсиз мярщямят, зярифлик, риггят
вя ашиг олмуш адамын сяфещ дяринлийи вар иди.
Эцлцмсцндц, Гренуйун ялини даща бярк сыхды вя деди:
- Инди щяр шей йахшы олаъаг. Маэистрат щюкмц ляьв етди. Бцтцн шащидляр юз
ифадяляриндян имтина етдиляр. Сян азадсан. Сян истядийини едя билярсян. Амма мян
истяйирям ки, сян мяним йанымда галасан. Мян гызымы итирмишям, мян сяни оьуллуьа
эютцрмяк истяйирям. Сян она охшайырсан… Сян дя онун кими эюзялсян, сянин сачларын,
сянин додагларын, сянин ялин… Мян бцтцн вахты сянин ялиндян тутмушдум, сянин ялин
ейниля онунку кимидир. Сянин эюзляриня баханда ися мяня еля эялир ки, мяня о бахыр.
Сян онун гардашысан вя мян истяйирям ки, сян мяним оьлум, мяним севинъим,
мяним фяхрим, мяним варисим оласан. Сянин валидейнлярин щяля саьдылар?
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Гренуй башыны силкяляди вя хошбяхтликдян Ришинин сифяти ал-гырмызы олду.
- Демяли, сян мяним оьлум олмаьа разысан? –деди вя чарпайынын кянарына
отуруб, Гренуйун икинъи ялини сыхмаг цчцн юз скамйасындан галхды, - Разысан?
Разысан? Сян истяйирсян, мян сянин атан олум? Щеч ня демя! Данышма! Сян
данышмаг цчцн щяля чох зяифсян. Анъаг башынла ишаря ет!
Гренуй башыны тярпятди. Вя онда хошбяхтлик гырмызы тяр кими Ришинин бцтцн
мясамяляриндян чыхды вя Гренуйа тяряф яйилиб онун додагларындан юпдц.
- Инди йат, мяним язиз оьлум, - дикяляряк деди. – Сян йухуйа эедянядяк мян
сянин кешийини чякяъяйям. – Беляъя узун мцддят сакит пярястишля она бахды. – Сян
мяним чох, чох хошбяхт едирсян.
Гренуй эцлцмсяйян адамлары тяглид едяряк додагларынын кянарларыны азъа
узатды. Сонра ися эюзлярини йумду. Бир гядяр эюзляйяряк, йатан адамлар кими няфясини
сакитляшдириб дяринляшдирди. Ришинин мящяббят долу бахышларыны юз цзцндя щисс едирди.
Бир дяфя щисс етди ки, Риши ону бир даща юпмяк цчцн яйилди, амма ону ойатмаьа
горхараг буна ъясарят етмяди. Нящайят, Риши шамы цфцрцб сюндцряряк бармагларынын
уъунда йатаг отаьындан чыхды.
Евдя вя шящярдя сяс-кцй йатанадяк Гренуй йериндя узанды. Галханда щава
артыг ишыгланырды. Эейинди вя сакитъя дящлиздян кечяряк пиллякянля дцшдц вя гонаг
отаьындан кечиб терраса чыхды.
Бурадан шящяр дарвазаларынын о тайына бахыб вя Грас вадиси пийалясини, айдын
щавада ися – дцз дянизя гядяр яразини эюрмяк оларды. Инди чюллярин цзяриндя зяиф
думан асылмышды, щятта ильым вя отларын, наз вя гызылэцллярин ашаьыдан эялян ятирляри
тяртямиз йуйулмуш, садя, лап тясялливериъи эюрцнцрдц. Гренуй баьы кечиб щасардан
ашды.
Дц-Кур дарвазасынын йанындакы мейданда азадлыьа чыхмаздан габаг бир
даща инсан бухарларынын ичиндян кечмяли олду. Бцтцн мейдан вя тяпялярин йамаълары
позулмуш бюйцк гошун дцшярэясини хатырладырды. Эеъя орэийасынын ифратчылыьындан
сярхош олмуш, эцъдян дцшмцш минлярля бядян йеря сярилмишди, бязиляри чылпаг, бязиляри
ися йарычылпаг идиляр вя ядйал кими алтына эирдикляри палтарларла цстлярини аз-маз
юртмцшдцляр. Турш чахыр, ъеъя араьы, тяр вя сидик, ушаг исщалы вя гарсаланмыш ят ийи
эялирди. Орда-бурда щяля бир аз яввял ятрафларында инсанларын йейиб-ичиб рягс етдикляри
тонгалларын галыглары тцстцляйирди. Арабир чохлу хорултуларын арасындан киминся
донгулданмасы вя йа гящгящяси ешидилирди. Чох эцман ки, щяля кимся ойаг иди вя
шцурунун сон ишартыларыны боьурду. Амма батаглыгла ирялиляйирмиш кими ещтийатла вя
ейни заманда сцрятля йеря сярилмиш бядянлярин цстцндян адлайыб кечян Гренуйу щеч
ким эюрмяди. Эюрянляр ися ону танымырдылар. Ондан артыг гоху эялмирди. Мюъцзя
битди.
Мейданын сонуна чатдыгда о ня Гренобл, ня дя Кабри тяряфя дюнмяйиб
чюллярдян кечяряк бир дяфя дя эерийя бахмадан дцз гярб истигамятиндя эетди. Йаьлы,
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сары вя гызмар эцняш чыханда онун щеч изи-тозу да галмамышды. Грас сакинляри
дящшятли дяряъядя сустлашмыш вязиййятдя ойандылар. Щятта ичмяйянляр дя башларында
гурьушун аьырлыьы, гарынларында санъы, црякбуланма вя юйцмя щисс едирдиляр.
Мейданда эцнцн эцнорта чаьы бцтцн ъамаатын габаьында садя кяндлиляр орэийанын
тясири алтында яйниндян ъырыб атдыглары палтарларыны ахтарыр, яхлаглы гадынлар ярляри вя
ушагларыны эязир, ян интим вязиййятдя гуъаглашмыш тамамиля йад адамлар дящшят
ичиндя бир бириндян араланыр, танышлар, гоншулар, щяйат йолдашлары бирдян биря бцтцн
язиййятли чылпаглыглары иля бир биринин гаршысында дурурдулар.
Чохларына бу щадися о гядяр мцдщиш, о гядяр изащолунмаз вя онларын шяхси
мяняви тясяввцрляриня о гядяр зидд эюрцнцрдц ки, онлар бу баш верян кими ону
йаддашларындан чыхардылар вя буна эюря дя сонралар щягигятян дя буну хатырлайа
билмирдиляр. Диэярляри, юз гаврама апаратларыны йахшы идаря едя билмяйянляр
эюрмямяк, ешитмямяк вя дцшцнмямяйя чалышырдылар ки, бу да о гядяр дя асан дейилди,
чцнки рцсвайчылыг щяддиндян артыг ашкар вя кцтляви иди. Юз шейляри вя йахынларыны
тапанлар щадися йериндян баъардыгъа тез эетмяйя чалышырдылар. Эцнортайа йахын
мейдан сцпцрэя чякилмиш кими бошалды.
Йалныз ахшама доьру шящярдя адамлар вя щеч дя щамысы йох, ян тяхирясалынмаз
ишляри иля баьлы евляриндян чыхдылар. Эюрцшяндя онлар эцъля саламлашыр, йалныз бош-бош
шейлярдян данышырдылар. Дцнянки щадисяляр вя ютян эеъя щаггында бир кялмя дя
кясмирдиляр. Яэяр щяля дцнян щамы юзцнц сярбяст вя саьламдцшцнъяли щисс едирдися, бу
эцн щамыны хяъалят бцрцмцшдц. Санки Грас сакинляри арасында щеч вахт даща йахшы
анлашма олмамышды. Щяр йердя сакитлик вя динълик иди.
Дцздцр, бязиляри хидмяти вязифяляри иля баьлы баш верянлярля билаваситя мяшьул
олмаьа мяъбур идиляр. Иътимаи щяйат яняняляри, гайда-ганунун сарсылмазлыьы ъидди
тядбирлярин эюрцлмясини тяляб едирди. Артыг эцнортадан сонра Шящяр шурасы йыьылды.
Ъянаблар, о ъцмлядян Икинъи Консул динмяз-сюйлямяз гуъаглашдылар, санки бу
дилбирлик билдирян щярякят мютябяр йыьынъаьы йенидян тясис етмяли иди. Сонра ися
щадисяляр, хцсусиля дя Гренуйун адыны хатырлатмадан йекдил олараг «Дц-Кур
дарвазасы йанындакы мейданда гурулмуш трибуна вя едам кцрсцсцнц тяхиря
салмадан сюкмяк вя мейдан вя ону ящатя едян тапдаланыб язилмиш чюлляри яввялки
сялигяли вязиййятиня эятирмяк» гярара алынды. Буна 60 ливр айрылды.
Ейни заманда мящкямянин иъласы кечирилди. Маэистрат мцзакирясиз «Г.
инсидентини» битмиш щесаб етмяк, актлары баьламаг вя гейдиййатдан кечирмядян
архивя вериб Грас даирясиндя намялум Ийирми беш Гыз Гатилиня гаршы йени иш
галдырмаьа разылыг верди. Полис лейтенантына тяхиря салмадан истинтага башламаг ямри
верилди.
Артыг сящяри эцн о уьур газанды. Ачыг-айдын шцбщяли щаллар ясасында Де-лаЛув кцчясиндян олан ятрийатчы уста Доминик Дрцо щябс олунду, - ахы, щяр щалда,
бцтцн гурбанларын сачлары вя палтарларынын тапылдыьы кома она мяхсус иди. Яввялъя о
юз эцнащыны инкар едирди, амма щакимляр юзлярини алдатмаьа имкан вермядиляр. Он
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дюрд саатлыг ишэянъялярдян сонра о щяр шейи етираф етди вя щятта имкан дахилиндя едамы
тезляшдирмяйи хащиш етди ки, ону да сящяри эцня тяйин етдиляр. Щава ишаглананда ону
асдылар – тямтярагсыз, ешафотсуз вя трибуналарсыз, садяъя ъяллад, бир нечя маэистрат
цзвц, щяким вя кешишин иштиракы иля. Баш вердикдян сонра юлцм мцяййян олунду вя
протколлашдырылды, мейити дярщал дяфн етмяк тапшырылды. Беляликля, иш баьланды.
Шящяр ися ону онсуз да унутмушду – о дяряъядя ки, нювбяти эцн шящяря эялян
вя сюзарасы бяднам Грас Гыз Гатили щаггында хябяр алан мцсафирляр бу барядя даныша
биляъяк бир няфяр дя олсун аьыл сащиби тапмырдылар. Йалныз ялилляр евиндян олан бир нечя
сяфещ, щамынын таныдыьы дялиляр Дц-Кур мейданында бюйцк байрам щаггында беля
данышырдылар ки, онунла баьлы онлар юз отагларыны бошалтмалы олмушдулар.
Вя тезлилкля щяйат юз мяърасына дцшдц. Инсанлар чалышганлыгла ишляйир вя йахшы
йатыр, юз ишляри иля мяшьул олур вя юзлярини ядябли апарырдылар. Су яввялки кими чохсайлы
булаглар вя гуйулардан ахыр вя лил вя чиркабы дюнэя-даланлара йайырды.
Хясис шящяр йенидян мящсулдар вадинин цзяриндя тяпялярин йамаъларында
вцгарла уъалырды. Эцняш гыздырырды. Тезликля май эялди. Гызылэцллярин йыьым вахты
башлады.
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ЫВ ЩИССЯ

51

Гренуй эеъяляр эедирди. Сяйащятинин башланьыъында олдуьу кими о шящярлярдян
йан кечир, йолларла эетмякдян гачыр, щава ишыглананда йатыр, ахшамлар ися дуруб
йолуну давам етдирирди. О йолунда габаьына ня чыхдыса ону да йейирди: отлары,
эюбяляк, чичякляри, юлц гушлары, сохулъанлары. О Провансы кечди, оьурланмыш гайыгда
Оранждан ъянубда Ронаны цзцб кечди, Ардешинин ахыны бойу Саваннанын ичяриляриня
эетди вя сонра ися шимала, Аллйейя цз тутду.
Овернидя о Плондйу-Кантала йахынлашды. Йцксяк, ай ишыьында эцмцшц-боз
эюрцнян зирвя гярбя доьру йерляшмишди вя о орадан ясян сойуг кцляйин ийини щисс
едирди. Амма ону ора чякмирди. Онун гялбиндя артыг маьара тянщалыьына гаршы
ъошьун щясрят йох иди. Бу тяърцбя артыг сынагдан чыхарылмышды вя щяйат цчцн йарарсыз
олмушду. Ейниля башга тяърцбя, инсанларын арасында йашамаг тяърцбяси кими. Орда
да, бурда да доьулурсан. О цмумиййятля даща йашамаг истямирди. О Парися
гайытмаг вя юлмяк истяйирди. Бах буну истяйирди.
Вахташыры олараг о ялини ъибиня салыр вя ичиндя юз ятри олан кичик ятир шцшясини
ялиндя сыхырды. Ятир шцшяси демяк олар ки, щяля долу иди. Грасда чыхыша о ъями бир дамъы
сярф етмишди. Галан ятир бцтцн дцнйаны овсунламаг цчцн бяс едярди. О истясяйди,
Парисдя он мин дейил, йцз минлярля инсаны она валещ олмаьа мяъбур едярди; вя йа
Версала эязмяйя эедярди ки, крал онун айагларыны юпсцн; Папайа ятирлянмиш мяктуб
эюндяря вя щамы гаршысында йени Мясищ кими пейда ола билярди; краллары вя
императорлары ону Нотр-Дамда ян бюйцк император кими падшащ елан етмяйя вя
щятта цмумиййятля Аллащы падшащ кими тахта чыхармаг оларса, ону йердя Аллащ
етмяйя мяъбур едя билярди…
Истясяйди о бунларын щамысыны едя билярди. Бунун цчцн о щакимиййятя малик иди.
О ону ялиндя тутмушду. Бу щакимиййят пулун щакимиййяти вя йа террор щакимиййяти
йа да юлцмцн щакимиййятиндян даща эцълц иди: бу дяфедилмяз инсанларда мящяббят
йаратмаг щакимиййяти иди. Бу щакимиййят она йалныз бир шейи веря билмязди: о она
шяхси гохусуну веря билмязди. Вя гой о ятри сайясиндя бцтцн дцнйанын гаршысында лап
Аллащ кими дурсун – бир щалда ки, о юзц гохуйа билмир вя буна эюря дя щеч вахт ким
олдуьуну билмяйяъяк, онда она щеч ня лазым дейил: ня бцтцн дцнйа, ня юзц, ня дя юз
ятри.
Бир гядяр бундан габаг ятир шцшясини сахлайан ялдян эцъля сезиляъяк хош ятир
эялирди вя о ону бурнуна йахынлашдырыб ийляйяндя кядярлянирди вя о бир нечя санийялик
дайаныр, дурур вя ийляйирди. «Щеч ким бу ятрин яслиндя ня гядяр йахшы олдуьуну
билмир, - о дцшцнцрдц. – Щамы бу ятрин сещрли гцввяйя малик олдуьуну беля билмядян
йалныз онун тясириня табе олур. Онун ясл эюзяллийини гиймятляндиря билмиш йеэаня адам
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мяням, чцнки ону мян юзцм йаратмышам. Вя ейни заманда мян йеэаня адамам
ки, онун тилсиминя дцшмямишям. Мян, онун гаршысында аъиз олдуьу йеэаня адамам».
Вя бир дяфя дя (о артыг Бургундийада иди) о фикирляшди: «Мян кцрянсачлы гызын
ойнадыьы баьын даш диварларынын о тайныда дуранда вя онун ятрини дуйанда… Бялкя
дя, щятта онун ятринин вядини, ахы онун сонракы ятри цмумиййятля мювъуд дейилди, бялкя дя мяним о заман щисс етдиклярим мейдандакы инсанлары юз ятримля батыраркян
онларын щисс етдикляриня бянзяйир?.. – Амма о дягигя дя бу фикри кянара атды. Йох,
бурада няся башга бир шей вар иди. – Ахы мян билирдим ки, гыза йох, ятря сащиб олмаг
истяйирям. Бу адамлар ися дцшцнцрдцляр ки, онлары мян ъялб едирям, амма яслиндя
онлары няйин ъялб етмяси онлар цчцн сирр олараг галды».
Сонра о даща щеч ня барясиндя фикирляшмяди, чцнки цмумиййятля дцшцнъяляря
далмаьы хошламырды; тезликля о Орлеана эялиб чыхды.
О Сцлли йахынлыьында Луараны цзцб кечди. Бир эцндян сонра онун бурну Парисин
гохусуну дуйду. 1767-ъи ил ийунун ийирми беши сящяр тездян, саат алтыда Сен-Жак
кцчясиндян шящяря дахил олду.
Эцн исти иди, о ил щяля беля исти олмамышды. Минлярля мцхтялиф ийляр вя цфунятли
бухарлар минлярля партламыш иринлик кими эцнорта дцшмямиш байыра ахмышды. Бир аз да
олсун кцляк ясмирди. Базар пиштахталарында эюй-эюйярти щяля эцнорта дцшмямиш
солмушду. Ят вя балыг хараб олмушду. Даланлардан цфунят ийи эялирди. Щятта чай да
санки ахмыр, йериндя дуруб пий ий сачырды. Бу еля Гренуйун ад эцнцня дцшцрдц.
О Йени кюрпц иля саь сащиля кечди вя сонра базара вя Эцнащсызлар
Гябиристанлыьына тяряф эетди. О-Фер кцчяси бойу аллащ евляринин таь сыраларында о йеря
отурду. Гябиристанлыьын яразиси онун гаршысында сюкцлцб даьылмыш дюйцш мейданы кими
ешялянмиш, шырым-шырым едилмиш, гябирлярля чапылмыш, кялля вя скелетлярля долу, аьаъсыз,
колсуз вя отсуз, - юлцм зибиллийи кими узанырды.
Онун ятрафында щеч бир ъанлы мяхлуг йох иди. Мейитлярдян эялян цфунят ийи еля
аьыр иди ки, щятта гябиргазанлар да бурдан гачдылар. Онлар йалныз эцн батандан сонра
гайытдылар ки, эеъя йарыйадяк мяшяллярин ишыьында нювбяти эцнцн юлцляри цчцн гябир
газсынлар.
Йалныз эеъя йарыдан сонра – гябиргазанлар артыг эетмишдиляр – бура щяр ъцр зирзибил: оьрулар, гатилляр, гулдурлар, фащишяляр, фярариляр, азйашлы ъинайяткарлар йыьышмаьа
башлады. Йемяк биширмяк вя цфуняти азалтмаг цчцн кичик тонгал галадылар.
Гренуй таь сыраларынын алтындан чыхыб бу адам йыьыны иля гарышдыгда онлар
яввялъя она фикир вермядиляр. О онлардан бири имиш кими сакитъя онларын тонгалына
йахынлаша билди. Сонрадан бу онларда яминлик йаратды ки, бу рущ йа да мяляк иди.
Чцнки адятян онлар йад адамын йахынлыьына чох кяскин реаксийа верирляр.
Амма бу ялиндя тыхаъыны чыхардыьы кичик ятир шцшяси олан мави эюдякъяли балаъа
адам онларын арасында йерин алтындан чыхмыш кими пейда олду. Бу онларын хатырлайа
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билдийи илк шей иди. Сонра ися о бу ятир шцшясинин ичиндякини башдан-айаьадяк юз цстцня
тюкдц вя бирдян биря ишылдайан алов кими эюзяллик сачмаьа башлады.
Бир анлыг онлар пярястиш вя дярин щейрятдян сыърайыб эери атылдылар. Амма о
дягигя дя щисс етдиляр ки, эерийя санки дястя иля она тяряф ъуман кими чякилдиляр,
онларын пярястиши ещтираса, щейряти ися мяфтунлуьа чеврилди. Бу мяляк-инсан онлары ъялб
едирди. Щеч кимин гаршы дура билмяйяъяйи бурульан кими ъялб едирди, хцсусиля дя щеч
кимин гаршы дурмаг истямядийи щалда, чцнки бу бурульаны йарадан, онлары ъязб едян,
юзцня тяряф чякян ирадя, сырф ирадя иди.
Онлар щалга кими ону дювряйя алдылар, ийирми, отуз адам …вя даиряни эетдикъя
даща да даралдырдылар. Тезликля даиря артыг онлары тутмурду, щялгяляр гырылырды, онлар
бир бирини сыхышдырмаьа, эери итялямяйя вя вуруб чыхармаьа башладылар, онлардан щяр
бири мяркязя даща йахын олмаьа ъан атырды.
Сонра ися бяд айагда юзцнц сахлайа билмя рефлексляри имтина етди вя даиря
бирдян ачылды. Юзлярини мяляйя тяряф атылдылар, онун цстцня ъумуб йеря йыхдылар. Щяр
кяс она тохунмаг, щяр кяс ондан бир парча, бир тцк, ганад, онун сещрли аловунун
бир гыьылъымыны гопармаг истяйирди. Эорешян кими онун цстцня атылыб палтарларыны,
сачларыны, бядянинин дярисини гопардылар, тцклярини йолдулар, тикя-тикя етдиляр, юз дырнаг
вя дишлярини онун бядяниня санъдылар.
Амма, ахы инсан бядяни мющкямлийи иля фярглянир, ону парчаламаг еля дя асан
дейил; ъинайяткары шаггалайанда атлар да вар эцъцну ишя салмалы олур. Вя будур
язяляляри дидиб тюкян бычаглар парылдады, балталар вя гылынълар выйылты иля ойнагларын
цстцня еняряк хыртылты иля сцмцкляри парчаладылар. Ян гыса вахт ярзиндя мяляк отуз йеря
доьранды вя бу вящши дястядян щяр кяс юзцня бир тикя эютцрдц, ещтираслы тамащкарлыгла
кянара гачды вя ону йеди. Йарым саатдан сонра Жан-Батист Гренуй сон хырда
сцмцйцнядяк йер цзцндян итди.
Бу адамйейянляр йемяклярини битириб йенидян аловун ятрафында топлашдыгда,
онлардан щеч бири щеч ня демяди. Щамы киримишди. Бир аздан кимся гусду, кимся
дилини гатлайыб сцмцйц тцпцрдц, дили иля азъа марчылдады, айаьы иля мави эюдякъянин
гырыьыны алова атды. Онлар щамысы юзлярини бир гядяр пярт щисс едир вя бир бириня тяряф
бахмаг истямирдиляр. Онлардан щяр бири, киши вя йа гадын олмасындан асылы олмайараг
гятл вя йа щяр щансы бир алчаг ъинайят тюрятмишди. Амма адам йемяк? Беля дящшятли
бир ишя, дцшцнцрдцляр ки, щеч вахт, щеч бир вяъщля эетмяздиляр. Вя буну неъя асанлыгла
едя билдиукляриня вя бцтцн наращатлыьа бахмайараг аз да олсун виъдан язабы
чякмядикляриня тяяъъцбляндиляр. Яксиня! Гарынларында мцяййян аьырлыг щисс етсяляр дя
црякляриндя ачыг-айдын йцнэцллцк вар иди. Онларын кядярли црякляриндя няся хошаэялян
бир шей тярпянди. Вя онларын цзляриндя гызлара хас зяриф хошбяхтлик ишылтысы эюрцндц.
Бялкя дя буна эюря башларыны галдырыб бир биринин эюзцнцн ичиня бахмаьа чякинирдиляр.
Онлар нящайят, яввялъя эизлиъя, сонра ися ачыг-ашкар буну етмяк гярарына
эяляндя, эцлмякдян юзлярини сахлайа билмядиляр. Щядсиз гцрур дуйурдулар.
Юмцрляриндя илк дяфяйди ки, няйися мящяббятля етмишдиляр.
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