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Ana mın çox da bö yük 

ol ma yan bir ki tab xa na-
sı var dı və bu ki tab xa-
na da ən çox diq qə ti mi 

çə kən ki tab lar dan bi ri də “Rüs-
təm və Söh rab” idi. Fir dov si nin 
“Şah na mə” əsə ri nin bu məş hur 
he ka yə si ay rı ca ki tab şək lin də çap 
olun muş du. Təx mi nən ötən əs rin 
50-ci il lə ri nin nəş ri idi. Ki ta bın üz 
qa bı ğın da kı şə kil də diz çök müş, 
saq qal lı, yaş lı dö yüş çü və onun 
da qu ca ğın da qı lınc la ölüm cül 
ya ra lan mış gənc dö yüş çü təs vir 
edil miş di. Hər də fə ki ta bı əli mə 
gö tü rən də anam de yir di ki, bu nu 
oxu maq sə nin üçün çox tez dir, bir 
az bö yü yən dən son ra oxu yar san. 
Ana mın qa da ğa sı ki ta ba ma ra ğı-
mı da ha da ar tı rır dı. Bir gün ki-
ta bı oxu dum, ne çə ya şın day dım, 
də qiq xa tır la mı ram. Am ma bi li-
rəm ki, sək kiz, ya da doq qu zun-
cu si nif də oxu du ğum vaxt lar idi. 
“Rüs təm və Söh rab” bu qə dim 
və əbə di möv zu da oxu du ğum ilk 
ki tab idi. Bu sə tir lə ri ya zan da ta-
mam unut du ğum bir mə qa mı xa-
tır la dım. Kiabı oxu yan dan son ra 
uzun müd dət o əsə rin tə si rin dən 
çı xa bil mə dim və bir gün ana ma 
atam la bağ lı in di xa tır la ma dı ğım 
bir sual ver dim. Anam dər hal bu 
sualın har dan doğ du ğu nu an la dı. 
Mə nə ilk sö zü bu ol du: “Rüs təm 
və Söh rab”ı oxu dun? 

Or ta mək tə bi bi ti rən də atam 
mə nə Fir dov si nin qır mı zı cild li 
“Şah na mə”si ni ba ğış la dı. Ata nın 
oğu lu bil mə dən öl dür mə si içim-
də say sız sual lar do ğu rur du. Bu 
sual la rın isə ca va bı yox idi. Çün ki 
ru hu mu tər bi yə edə cək an la yış la-
ra hə lə gə lib ye tiş mə miş dim, ta le 
və zə ru rət ara sın da kı fər qi an-
la ya bil mir dim. Hə lə bil mir dim 
ki, dün ya nın ilk in sa nı Adəm dən 
tö rə yən Qa bil öz qar da şı Ha bi li 
öl dür mək lə, dün ya nın ilk ci na yə-
ti ni tö rə dib. Bil mir dim ki, Kron 
ata sı Ura nı öl dü rüb və onun ha ki-
miy yə ti nə sa hib olub. Zevs 
də ata sı-
nı ox şar 
s s e  n a  r i 
ilə öl-
dü rüb... 

Kro nu bu ci na yə ti tö rət mə yə öz 
ana sı Ge ya sövq et miş di. M.Şo lo-
xo vun “Xal” he ka yə si ni oxu yan da 
hey rət lən miş dim. Bu ki, Rüs təm lə 
Söh rab əh va la tı nın ey ni dir! Ata ilə 
oğul üz-üzə gə lir lər, ata qı lınc-
la oğu lu vu rub öl dü rür, ölü nün 
aya ğın dan bo tin ka nı çı xa ran da, 
aya ğın da kı xal dan oğ lu nu ta nı yır, 
üs tün də ki mauze ri çı xa rıb gül lə ni 
öz ağ zı na sı xır. Çox son ra lar an la-
dım ki, bü tün ya ra nan əsər lər yal-
nız bir mət nin tər kib his sə lə ri dir.

Or han Pa mu kun “Qır mı zı saç-
lı qa dın” ro ma nı nı oxu yar kən 
ta nış möv zu nun ye ni qur ğu da 
ər sə yə gəl mə si nin şa hi di olu ruq. 
Əsər də Fir dov si nin “Rüs təm və 
Söh rab”ın dan və So fok lun “Çar 
Edip”in dən is ti fa də edən Pa muk, 
ma raq lı bir sü jet xətt  i qu rur və bu 
xətt  i dü şün cə li ro man çı ola raq 
bəl li bir son lu ğa – qətl ha di sə si nə 
gə ti rib çı xa rır. Bur da ya zı çı oxu-
cu ya kö mək edir, bü tün ipuc la rı nı 
ve rir, in tuisi ya və mən tiq ki fa yət 
edir ki, oxu cu son lu ğun ne cə bi-
tə cə yi ni an la sın. Bu, Pa muk nəs-
ri nə xas ol ma yan bir üsul dur. 
No bel li ya zı çı nın bun dan əv vəl ki 
əsər lə rin də olan çox qat lı lıq, işa rə 
və şif rə lər bu əsər də, de mək olar 
ki, yox dur. Möv zu tam Pa muk 
tə xəy yü lü nün ha ki miy yə ti al tın-
da dır. Tək rar la nan si tuasi ya lar 
(Ce min ata sı nın on la rı atıb get-
mə si, Mah mud us ta ya qar şı on-
da ya ra nan ata mə həb bə ti, özü 
də bil mə dən ata sı nın sev gi li si nə 
vu rul ma sı və on dan öv la dı nın 
ol ma sı və qa çıl maz son luq, oğ-
lu nun onu is tə mə dən öl dür mə si) 
müx tə lif əf sa nə lə ri xa tır lat sa da, 
oxu cu ya tək rar ki mi yox, tam ye-
ni, bən zə ri ol ma yan bir ha di sə ki-
mi gö rü nür. Oxu cu be lə də qə bul 
edir. Pa muk bu na öz bən zər siz 
is te da dı ilə nail olur. O, he ka yə si-
ni bü tün mə kan la ra və za man la ra 
da ğıt mır, qə dim za ma nın əh va la-
tı nı ye ni mə kan da və ye ni za man-
da, ye ni bi çim də təq dim edir.

Mah mud us ta nı qu yu nun di bin də 
qo yub qa çan Cem gü nah his sin-
dən qa ça bil mir və ta le, qə za vü-
qə dər onu otuz il dən son ra ye nə 
hə min qu yu nun ba şı na gə ti rib 
çı xa rır. Ölüm onu bur da, bu mə-
kan da göz lə yir di. Əsər də iki şəxs – 
Cem və qır mı zı saç lı qa dın da nı şır. 
Am ma on la rın hə rə kət lə ri ni ya zı çı 
yön lən di rir. Hər şey üst qat da dır, 
Pa muk bu də fə əv vəl ki ro man la-
rın dan fərq li ola raq oxu cu nu çə tin-
li yə sal mır. Am ma ya zı çı nın pe şə-
kar lı ğı bu sa də, sa də ol du ğu qə dər 
də mü rək kəb sü jet xətt  i bo yun ca 
et di yi tak ti ki ge diş lər də üzə çı xır. 
Bu əsər ro ma nı ne cə yaz ma ğın ən 
gö zəl ör nə yi dir. Mü ta liə pro se sin-
də san ki bir ske le tin təd ri cən ne cə 
ətə-qa na dol du ğu nun şa hi di olu-
ruq. Məhz dü şün cə li ro man çı bu 
cür əsər ya za bi lər. 

“Dü şün cə li” sö zü nü xü su si 
vur ğu la ma ğım sə bəb siz de yil. 
Or xan Pa mu kun Har vard Uni-
ver si te tin də ro man sə nə ti lə bağ lı 
oxu du ğu mü ha zi rə lər dən iba rət 
“Saf və dü şün cə li ro man çı” ki-
ta bı var. Hə min ki tab da Pa muk 
dü şün cə li, be lə də de mək olar – 
tex nar ya zı çı nın ro ma nı ne-
cə qur du ğu nu izah edir, 
bir növ, ya zı çı mət bə-
xi nə gi rir. Tə xəy yü-
lün, xə yal gü cü nün 
hü dud suz im kan la rı 
he sa bı na ya zı çı qə dim 
mətn lər dən qay naq-
la na raq bu mətn lə rin 
müasir ver si ya sı-
nı ya ra da 
bi  lər . 

Ey ni sü jet, bir növ, bu gü nə pro-
yek si ya olu nur. Am ma kor-ko ra-
nə şə kil də yox, dü şü nül müş şə-
kil də! Bu nun ən par laq nü mu nə si 
“Qır mı zı saç lı qa dın” ro ma nı dır.

Ək sər ro man la rın da ol du ğu 
ki mi, bu əsə rin də də Pa mu kun 
də yiş mə yən bir prob le mi var: 
Şərq-Qərb qar şı dur ma sı. Xa tır la-
yır sı nız sa, “Bə yaz qa la” ro ma nın-
da Şərq lə Qərb ta mam müx tə lif  
mə də niy yət lər ki mi qar şı-qar şı ya 
qo yu lur, bu mə də niy yət lə rin ox-
şar və fərq li cə hət lə ri mü za ki rə 
olu nur. Üz-üzə otu rub gün lər cə 
mü ba hi sə edə rək bir-bir lə ri nin 
mə də niy yə ti ni an la ma ğa ça lı şan 
iki in san, iki ay rı dün ya nın in sa-
nı son da bir-bi ri nin için də əri yir. 
“Səs siz ev”də qərb ləş mə cəh di 
Sə la həd din Dar vi noğ lu nun tim-
sa lın da baş ve rir, əs lin də bu ob raz 
Qər bi imi ta si ya edən lə rə bir iro-
ni ya dır. “Ye ni hə yat”da isə Rıfk  ı 
əmi öz ko miks lə ri ilə ye ni ye ti şən 
nəs li Av ro pa dü şün cə si nə ke çid 
üçün ha zır la yır. “Qa ra ki tab” və 
“Qar” ro man la rın da da Şərq-Qərb 
di lem ma sı qa ba rıq dır. Bəs “Qır-
mı zı saç lı qa dın”da nə baş ve rir? 

Ro ma nın qay naq lan dı ğı “Rüs-
təm və Söh rab” he ka yə tin-

də Rüs təm İra nı, Söh rab 
Tu ra nı təm sil edir. Bur da 
bir in cə mə qam isə ata-

nın oğu lu ta nı ma ma-
sı dır ki, bu mə qam dan 

da Frey din psi xoana liz 
nə zə riy yə si nə ke çid al-
maq olur. “Qır mı zı saç lı 
qa dın”ının ikin ci is ti nad 

nöq tə si So fok lun 
“Çar Edip” 

f a  c i ə s i  d i r . 
Cem qu yu 
q a  z a r  k ə n 
M a h  m u d 
us ta ya bu 
ə h  v a  l a t -
la rı ni yə 
d a  n ı  ş ı r ?

Qor xu la rın dan xi las ol maq üçün. 
O, ata sı nı sev mir, ata sı on la rı atıb, 
özü də sol çu hə rə ka tın üz vü dür, 
də fə lər lə əqi də si uğ run da həbs də 
ya tıb. Mah mud us ta nın onun qay-
ğı sı na qal ma sı Ce mi duy ğu lan dı-
rır, o, us ta sı na mehr sa lır, ona ata 
ki mi ya na şır. Am ma eh ti yat sız lıq 
üzün dən Mah mud us ta qu yu da 
olan da Ce min əlin dən qum do lu 
ved rə sü rü şür və us ta nın üs tü-
nə dü şür. Biz çox son ra bi lə cə yik 
ki, əs lin də Mah mud us ta qu yu da 
öl mür. Am ma Cem onun öl dü-
yü nü zənn edib ora dan qa çır. Bu-
na qə dər isə qır mı zı saç lı qa dın la 
gü na ha ba tır. Gə lə cək ölü mü nün 
to xu mu nu qır mı zı saç lı qa dı nın 
bət nin də bu ra xıb ge dir. Cem, oğ lu 
Ən vər lə qar şı la şar kən ölü mün hə-
ya tın için də ki ye ri ni və bu yer dən 
qa çı şın müm kün süz ol du ğu nu 
an la yır. Otuz il dən son ra bu ölüm 
oğ lu nun cil din də qar şı sı na çı xır; 
qır mı zı saç lı qa dın dan olan oğ lu 
Ən vər onun hə ya tı na son qo yur. 
Bu ölüm də tə sa düf (tə sa düf mü?) 
nə ti cə sin də baş ve rir. Cem Qər bi, 
Ən vər isə Şər qi sim vo li zə edir. 

Pa mu kun da say ğıy la an dı ğı 
da ha bir türk ro man çı sı Əh məd 
Həm di Tan pı na rın “Hü zur” ro ma-
nı nı xa tır la dım. Əsər də cüm hu riy-
yə tin ye ni cə ya ran dı ğı dövr təs vir 
edi lir, gənc lər qız ğın mü za ki rə lər 
apa rır lar - Şərq, yox sa Qərb də yər-
lə ri ni təb liğ et mə li? Tan pı nar bü-
tün var lı ğı ilə Şər qin tə rə fi n də dir, 
əsə rin baş qəh rə ma nı Müm taz da 
Şərq tə fək kü rü nün məh su lu dur. 

Pa muk isə bu mü ba ri zə də heç 
vaxt tə rəf ki mi çı xış et mir, si tuasi-
ya nı təs vir edir, mü rək kəb sü jet 
xətt  i bə zən oxu cu nu do lan bac yol-
la ra apa rıb çı xa rır. Bir hə qi qə tin 
ar xa sın da baş qa bir hə qi qət giz-
lə nir. Am ma son nə ti cədə Şərq lə 
Qərb ara sın da kı bu qar şı lıq sız eşq 
he ka yə ti ni çöz mək ye nə də oxu-
cu nun üzə ri nə dü şür. 

Kə nan HA CI
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