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- Ma hir müəl lim, dün ya ədə biy-
ya tın dan bir sı ra tər cü mə lə ri niz 
var. Am ma ən bə yən di yi niz tər-
cü mə ki mi “Ki li man ca ro qar la-
rı”nın adı nı çək di niz...
- ...He min quey sev di yim ya zı-

çı dı. Xey li he ka yə si ni, “Ya var, ya 
yox” ro ma nı nı di li mi zə çe vir mi-
şəm. Məş hur “Qo ca və də niz”, 
“Əcəl zən gi” əsər lə ri ni də re dak-
tə et mi şəm. Am ma iki he ka yə-
sin dən – “Ki li man ca ro qar la rı” 
və “Fren sis Ma kom be rin uzun 
sür mə yən xoş bəxt li yi” – al dı ğım 
ləz zət tam baş qa olub. Tək cə He-
min quey də yox, ümu miy yət lə, 
nəsr tər cü mə lə ri min ara sın da ən 
çox bə yən di yim “Ki li man ca ro 
qar la rı”dır. Rus ca ya zan bir şair 
dos tu muz var dı, Ay dın Əfən di, 
o vaxt mə nə He min queyin dörd-
cild li yi ni ba ğış la mış dı. Son ra dan 
ba xı ram ki, heç de mə, hə lə tə lə bə 
ikən oxu yan da he ka yə nin qı ra-
ğın da öz əlim lə yaz mı şam: “Gə-
lə cək də bu nu tər cü mə et mə li!”

- He min quey ya ra dı cı lı ğı na, ən 
çox da bu he ka yə yə olan xü su si 
sev gi ni zin sə bə bi nə dir?
- Mə nim ya zı çı da, ümu miy-

yət lə, sə nət əsə rin də ən çox 
qiy mət lən dir di yim sə nət kar lıq 
xü su siy yə ti dir. Da ha doğ ru su, 
mə nim üçün əsas olan, ya zı çı-
nın “nə” de mə sin dən çox, “ne-
cə” de mə si dir. Əsə rin məz mu nu 
da va cib dir, am ma sə nət ka rın o 
məz mu nu ne cə, han sı for ma da 
çat dır ma ğı na da ha çox ma raq 
gös tə ri rəm. Bu mə na da, he sab 
edi rəm ki, He min quey ne cə de-
mə yin əsl us ta sı dır. Ola bi lər ki, 
He min queyin han sı sa əsə ri oxu-
cu ya ma raq lı gəl mə sin, am ma 
o “ma raq sız” əsər də ədə biy yat 
ada mı üçün də yər siz de yil. Elə 
he ka yə lə ri var ki, ilk ba xış da 
çox da rıx dı rı cı dır, on la rı özüm 
də oxu cu ki mi oxu yan da, da rı-
xı ram. İn tə ha sı, o he ka yə lər də ki 
sə nət kar lıq xü su siy yət lə ri nə diq-
qət ye ti rən də, He min quey mə-
nim üçün öz çağ daş la rı ara sın da 
ən ma raq lı ya zı çı ya çev ri lir. O 
ki qal dı “Ki li man ca ro qar la rı”na 
– bu əsər Folk ne rin “Emi li üçün 
qı zıl gül” və Çe xo vun “Rot şil din 
sk rip ka sı” ki mi ən çox sev di yim 
üç he ka yə dən bi ri dir. Bu ra da He-
min queyin sə nət kar lı ğı ən yük-
sək həd də ça tır.

- Tər cü mə nin ta rix çə sin dən 
da nı şaq. De mə li, he ka yə ni 
çe vir mə yə tə lə bə lik vax tın-
dan is tə yi niz olub. Bəs konk-
ret ola raq işə nə za man qə rar 
ver di niz və bu na nə qə dər vaxt 
sərf et di niz?
- Sa də cə, gün lə rin bir gü nü fi k-

ri mi qə ti ləş dir dim, he ka yə ni çe vi-
rib bir qı ra ğa qoy dum. Əsər də çox 
çə tin dörd-beş yer var, on la ra gö rə 
tər cü mə yə gi riş mək is tə mir dim. 
Am ma ca nı mı di şi mə tu tub çe vir-
dim. İn di ya dım da de yil, ola bil sin, 
ilk va rian ta bir həf tə vax tım ge dib, 
ya 10-15 gü nə tər cü mə et mi şəm. 

Am ma son ra üzə rin də bir xey li 
iş lə dim. Mən işi tez ça pa ver mi-
rəm, adə tən tər cü mə dən son-
ra ona bir ne çə də fə qa yı dı ram. 
“Ki li man ca ro qar la rı”nın tər cü-
mə sin də ça lış dım ki, bir cə söz 
be lə kə nar da qal ma sın. Tər cü mə 
za ma nı nə əla və, nə də ix ti sar et-
di yim bir cə söz be lə ol-
ma dı. Söz bə söz 
hər şey 
ye rin də-
dir. 

- He ka yə ni oxu cu la ra təq dim 
edək: “Ki li man ca ro qar la-
rı”nda ya zı çı nın is ma rı cı nə dən 
iba rət dir?
- Əli Kə ri min bir şa ha nə mis-

ra sı var: ”Nə xoş bəxt imi şəm bir 
za man, Al lah”. Fi kir lə şi rəm ki, 
dün ya da kı bü tün in san lar gec-
tez gə lib o mis ra dan ke çir. Ki mi si 
30, ki mi si 60, ki mi si də 90 ya şın-
da bu mis ra nı müt ləq özü üçün 
pı çıl da yır. Bu mə na da, mən çə 
bü tün ya zar lar, sə nət adam la-
rı da nə vaxt sa haq qın da da nış-
dı ğı mız he ka yə dən gə lib ke çir. 
He ka yə nin baş qəh rə ma nı Har ri 
ya şa dı ğı hə ya ta öm rü nün so-
nun cu gü nün dən ba xır. Özü də 
göz lə mə di yi, ağ lı na gəl mə di yi, 
qə fi l tə sa düf nə ti cə sin də “pey da 
ol muş” so nun cu gün dən... Har ri 
elə bi lir di ki, hər şey qa baq da-
dır, so na hə lə çox var. O san ki 
ey nən Məş hur Ame ri ka ya zı çı sı 
Fis ce rald ki mi var lı və gö zəl bir 
qa dın la xoş bəxt hə yat sü rür. Hər 
şe yə sa hib lə nib, bir cə yaz maq 
qa lıb. Am ma gü nü-gü nə sa ta raq, 
heç nə yaz mır. Nə ti cə də ömür 
bo şa ge dir, da ha doğ ru su, öm-
rün bo şa get mə si ya zı çı Har ri-
ni qə fi l dən “ya xa la yır”, o, bu nu 
qə fi l dən dərk edir. He min quey 
öz ca van pro to ti pi ni öm rün so-
nun cu gü nü nə gə ti rə rək, ora dan 
keç mi şi nə nə zər sal dı rır. Har ri 
məğ rur, özü nü qa dın qar şı sın da 
sın dır ma yan bi ri ol sa da, keç-
mi şə boy la nan da nə qə dər vaxt 
itir di yi nin, ya zı la sı nə qə dər əsə-
ri yaz ma dı ğı nın fər qi nə va rır və 
bu nun dəh şət li acı sı nı ya şa yır. 

Bu ra da He min quey çox ma raq lı 
bir fən də əl atır: özü nün yaz ma-
dı ğı he ka yə lə ri Har ri nin keç mi-
şi nə aid ya şan tı lar ki mi elə ya-
rım çıq şə kil də də “Ki li man ca ro 
qar la rı”na da xil edir. Bun lar gu-
ya “ya rım çıq” ya zı lar dır, əs lin də 
isə əsl ya zı çı fən di, He min quey 
sə nət kar lı ğı nın bir nü mu nə si dir. 
Hətt  a bir yer də Har ri qa dın dan 
so ru şur: sən ste noq ra fi k üsul-
la ya za bi lir sən mi? “Yox” ca va bı 
alan da, de yir ey bi yox, on suz da 
heç bu cür də çat dır maq ol ma ya-
caq dı. Da ha son ra son çı xış yo lu 
ki mi in di yə cən vax tı ötü rüb yaz-
ma dıq la rı nı və bü tün yaz maq 
is tə dik lə ri ni bir cə ab za sa sı ğış-
dır maq xə ya lı na dü şür. Əs lin də 
bu, He min queyin öz ar zu su idi. 
Da ha doğ ru su, Har ri nin keç mi şə 
boy la nar kən ke çir di yi ya şan tı lar 
He min queyin yaz maq is tə di yi, 
la kin yaz ma dıq la rı nın ağ rı sı-
dır. Sa də cə, izi az dır maq üçün 
öz dos tu Fis ce ral dın adı nı çə kir, 
çün ki Har ri nin aqi bə ti Fis ce ral-
dın ta le yi nə uy ğun dur və He-
min quey öz dos tun dan bir va si tə 
ki mi ya rar la nır, hətt  a onu ələ sal-
maq dan da çə kin mir.

- Məz mun da müəl lif təəs sü fü 
on suz da qa ba rıq şə kil də nə-
zə rə çar pır. Elə də, əla və ola raq 
Fis ce rald dan ədə bi “pr i yom” 
ki mi is ti fa də et mə yə gə rək var 
idi mi? 
- Fis ce rald he ka yə nin ya zıl dı-

ğı ərə fə də çox məş hur idi. Am-
ma ar tıq bir ya zı çı ki mi tü kən-
miş di, çə tin gün lər ya şa yır dı.

O, əya lət dən çıx mış ya zı çı dır, 
şə hər də var lı qa dın la ev lə-

nib ta ma mi lə baş qa, “yad” bir 
mü hi tə düş müş dü. He ka yə nin 

qəh rə ma nı Har ri də var lı qa dın-
la mü na si bət qu ran dan son ra öz 
hə yat tər zi ni də yi şir, bü tün gü-
nü nü eyş-iş rət də ke çi rir. Bu ra da 
He min quey he ka yə nin qəh rə-

ma nı olan ya zı çı Har ri nin 
va si tə si lə Fis ce ral da 

“sa ta şıb”, gös tər-
mək is tə yib ki, 

pu lun qüv və si 
çox dur və Fis-

ce rald pu lun 
qar şı sın da 
du ruş gə-

ti rə bil-
m ə  y i b . 

Fis ce rald, hə qi qə tən də, be lə bir 
aqi bət lə üz ləş miş di, He min queyin 
doğ ru yaz dı ğı nın da, çox gü man ki, 
fər qin də idi, am ma həm də bu acı 
ger çək lik ona bərk to xun muş du. 

- Bə dii ya zı həm də ağ rı lı pro-
ses dir. Bə zən ya zı çı bu ağ rı lar-
dan xi las ol maq üçün qə lə mi 
bir kə na ra atır. Mə gər ya zı çı nın 
yaz ma ma ğa ix ti ya rı yox dur mu 
ki, He min quey Fis ce ral dın tim-
sa lın da bu na riş xənd lə ba xır dı?
- Be lə şey lər müm kün dür. He-

min queyi ən çox ma raq lan dı ran 
öz əsə ri dir – ya zı çı ki mi tü kən-
miş Fis ce ral dı ələ sal maq “ye ri nə 
dü şür sə”, o, dos tu nun in ci yib-in-
ci mə di yi ni ve ci nə al ma dan öz işi-
ni gö rə cək. Ona qal sa, ey ni ədə-
bi nə sil dən olan Folk ner müasir 
Ame ri ka ya zı çı la rı nı sı ra la yar kən 
He min queyi dör dün cü ye rə qoy-
muş du ki, gu ya cə sa rət siz di. Yə ni 
o mə na da ki, He min quey yal nız 
lü ğət də ki söz lər lə iş lə yir, çər çi-
və lər dən kə na ra çıx ma ğa qor xur. 
Vul fu isə bi rin ci ye rə qoy muş du 
ki, bu da He min queyə pis tə sir 
et miş di. Çün ki He min quey nəin-
ki Vulf dan, hətt  a No bel mü ka fa-
tı nı özün dən qa baq al mış Folk-
ner dən də məş hur idi. Sa də cə, 
hər yer də ol du ğu ki mi, ABŞ ya-
zı çı la rı nın bir-bi ri nə mü na si bə-
tin də də müəy yən qıs qanc lıq lar 
olub. Ey ni mü na si bə ti Folk ner lə 
He min quey vax ti lə öz us tad la rı 
Şer vud An der so na da gös tər miş-
di lər. Am ma siz de yən də düz-
dür ki, heç bir ya zı çı baş qa sı na 
yaz ma ma ğı irad tu ta bil məz.

Bu nun la be lə, mən bu mə sə lə-
də He min queyə ən azın dan bir 
fak ta gö rə haqq qa zan dı rı ram: 
He min quey ye ga nə ya zı çı dır ki, 
on da heç bir uy dur ma, heç bir il-
lü zi ya yox dur; o nə ya zıb sa, an-
caq gö zü ilə gör dü yü nü ya zıb. 
Lap də qi qi, gör mə di yi heç nə yi 
yaz ma yıb, gör dü yü nün isə ha-
mı sı nı ya zıb. 

- He ka yə də əx laq sız er mə ni qa-
dı nı ilə bağ lı bir epi zod da var. 
Bu de tal he ka yə yə tə sa dü fən 
dü şüb, yox sa..? 
- Ya dın da dır sa, he ka yə nin lap 

əv və lin də ya zı çı Har ri quş la-
ra diq qət lə göz qo yub hə rə kət-
lə ri ni yad da sax la ma ğa ça lı şır, 
fi  kir lə şir ki, bəl kə, on la rı, han-
sı sa he ka yə yə “dür tə cək”. Bax, 
fa hi şə er mə ni qa dı nı da bu sı-
ra da dır. Bu epi zo dik ob raz çox 
inan dı rı cı alı nib. Heç şüb hə siz, 
He min quey o vəh şi quş lar ki-
mi, hə min qa dı nı da İs tan bul da 
(o vaxt kı Kons tan ti no pol da) gö-
rüb, mü şa hi də edib, ye ri dü şən 
ki mi də “dür tüb” öz he ka yə si nə. 
Sualı nı, da ha doğ ru su, nə eşit-
mək is tə di yi ni ba şa dü şü rəm. 
Am ma yox, elə de yil, bu nu He-
min queyin türk lə rə rəğ bə ti ki mi 
yoz maq düz gün ol maz dı. Be lə 
də qiq de tal lar He min queyin bü-
tün əsər lə rin də var, er mə ni lə çə-
ri də is tis na de yil. Bax, gö rür sən, 
epi zo dik ol sa da, ob raz sə nin ya-
dın da qa lıb, çün ki də qiq ya zı çı 
mü şa hi də si nin məh su lu dur. Biz 
o ob ra zı gö rə bi li rik, çün ki He-
min quey özü gör dü yü nü bi zə 
gös tər mə yi ba ca rır. 

- Bəl kə, bu həm də He min queyin 
jur na list li yin dən, re port yor lu-
ğun dan irə li gə lir...
- Əl bət tə, bu da yox de yil, 

He min quey də, Mar kes də bir 
müd dət re port yor iş lə yib lər. 
Am ma on lar ilk əv vəl ya zı çı idi-
lər; sö zün əsl mə na sın da ya zı çı, 
son ra isə jur na list. Jur na list lik, 
re port yor luq on lar üçün pe şə, 
do lan maq üçün, sa də cə, bir va-
si tə idi. 

- Əsə rin epiq ra fın da Ki li man-
ca ro nun zir və sin də do na raq 
qa xa ca dö nən bə bir dən söh bət 
açı lır. O bə bir nə yin ifa də si dir, 
əsər lə nə ki mi əla qə si var?
- Ki li man ca ro nun ən yük sək 

nöq tə sin də so yuq dan don muş 
bə bi rin o ağ la gəl məz yük sək li-
yə han sı məq səd lə qalx ma sı nın 
sə bə bi ni heç kəs bil mir, am ma 
He min queyin hə ya tı nı diq qət lə 
göz dən ke çi rən də, ara da kı ox-
şar lı ğı sez mə mək də müm kün 
de yil. Şəx sən mə nim çün o bə-
bir ey nən He min queyin özü-
dür. Bi lir sən ne cə? Ne cə ki, mən 
Ler mon to vun ob ra zı nı onun 
“Yel kən” şeirin də ki tən ha qa-
yıq ki mi tə səv vür edir, bu şairi 
xə ya lım da ay rı cür can lan dı ra 
bil mi rəm. Doğ ru dan da, bə bi ri 
ora çə kib gə ti rən nə idi? Ya xud 
Pa ris də əy lən cə lər lə do lu şən 
hə ya tı qo yub, Har ri ni Af ri ka nın 
cən gəl lik lə ri nə çə kən han sı qüv-
və idi? Biz bu nu bil mi rik. Am ma 
He min queyin son da öz öm rü nü 
in ti har la ba şa vur ma sı bi zə mə-
lum dur. Bu in ti har hə qi qə tən mi 
bir tə sa düf, ya xud əsəb sar sın tı sı 
idi? Əs la! Şəx sən mən be lə dü-
şün mü rəm...
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- Ma hir müəl lim, dün ya ədə biy-

“Ay dın yol” qə ze ti nin 
“Ən çox bə yən di yim tər-
cü məm” rub ri ka sı nın 
növ bə ti mü sa hi bi tər cü-
mə çi Ma hir N.Qa ra yev-
dir. Bi zim lə söh bət də o, 
Er nest He min queyin “Ki-
li man ca ro qar la rı” he-
ka yə si nin tər cü mə si ilə 
bağ lı fi kir lə ri ni bö lü şür:

Am ma son ra üzə rin də bir xey li 
iş lə dim. Mən işi tez ça pa ver mi-
rəm, adə tən tər cü mə dən son-
ra ona bir ne çə də fə qa yı dı ram. 
“Ki li man ca ro qar la rı”nın tər cü-
mə sin də ça lış dım ki, bir cə söz 
be lə kə nar da qal ma sın. Tər cü mə 
za ma nı nə əla və, nə də ix ti sar et-
di yim bir cə söz be lə ol-
ma dı. Söz bə söz 
hər şey 
ye rin də-
dir. 

O, əya lət dən çıx mış ya zı çı dır, 
şə hər də var lı qa dın la ev lə-

nib ta ma mi lə baş qa, “yad” bir 
mü hi tə düş müş dü. He ka yə nin 

qəh rə ma nı Har ri də var lı qa dın-
la mü na si bət qu ran dan son ra öz 
hə yat tər zi ni də yi şir, bü tün gü-
nü nü eyş-iş rət də ke çi rir. Bu ra da 
He min quey he ka yə nin qəh rə-

ma nı olan ya zı çı Har ri nin 
va si tə si lə Fis ce ral da 

“sa ta şıb”, gös tər-
mək is tə yib ki, 

pu lun qüv və si 
çox dur və Fis-

ce rald pu lun 
qar şı sın da 
du ruş gə-

ti rə bil-
m ə  y i b . 

- He ka yə ni oxu cu la ra təq dim Bu ra da He min quey çox ma raq lı 
Fis ce rald, hə qi qə tən də, be lə bir 

““Kilimancaro qarları” 
ən çox sevdiyim

üç hekayədən biridir”


