
Ca ni ba rə də hökm iki gün dən son ra ye-
ri nə ye ti ri lə cək. Hə min gün isə Sa sa ki və 
Na ka qa va növ bət çi dir lər. Ölüm hök mü nün 
ye ri nə ye ti ril mə sin də iş ti rak edən lə rə, əla-
və əmək haq qı və is ti ra hət gü nü ve rir lər. Bu, 
cəl be di ci də ol sa, ən təc rü bə li mü ha fi  zə çi 
be lə, hök mün ye ri nə ye ti ril mə sin də iş ti rak 
et mə yi ar zu la mır. Bu, ye ni cə mü ha fi  zə çi iş-
lə yən Na ka qa va üçün xü su si lə dö zül məz dir. 
Am ma onun ək si nə, Xo ri be az qa la öl müş 
ada mı o dün ya ya gön dər mək dən zövq alır.

Edam səh nə si he ka yə nin ən gər gin epi-
zo du dur. Müəl lif hə min gər gin li yi çat dır-
maq üçün əli nə bı çaq gö tür müş cər rah ki mi 
hə rə kət edir. Ha ki miy yət nü ma yən də lə ri 
üçün baş ve rən lər adi mə ra sim dən baş qa 
bir şey de yil. Am ma oxu cu ca ni nin tö rət di yi 
ci na yə tin tə fər rüatın dan xə bər tut ma sa da, 
onun ölüm qa ba ğı əza bı nı ay dın hiss edə bi-
lir. Hə min çox qı sa müd dət ər zin də edam 
iş ti rak çı la rı nın xa rak te ri də da ha ay dın nə-
zə rə çar pır.

Ken zi Ma ru ya ma san ki baş ve rən lə ri kə-
nar dan seyr edir. O, olub-ke çən lər dən hər 
han sı əx la qi nə ti cə çı xar ma ğı oxu cu la rın 
öh də si nə bu ra xır, üs tə lik, bu nu əsl ya pon 
mi ni mal lı ğı – tə fər rüat la rın də qiq li yi və 
ifa də lə rin yığ cam lı ğı ilə ger çək ləş di rir.

K.Ma ru ya ma nın “Qar için də” he ka yə-
si ba la ca Ta daonun bir gü nü nü əks et di-
rir. Hə min gün onun nə nə si və fat edib, 
doğ ma adam la rı nın hə rə si bu it ki ni bir 
cür qə bul edir. He ka yə də in san və tə biətin 
qar şı lıq lı mü na si bət lə ri bir-bi ri nə zidd ça-
lar lar la (ağ-qa ra, uşaq-qo ca, in san-hey van, 
tə ləs kən lik-sa kit lik) təs vir olu nur.

Ta dao ba ba sıy la dov şan ovu na get di yi 
gün nə nə si nin ölü mü ikin ci pla na ke çir, nə-
və ilə ba ba ara sın da kı məh rəm mü na si bət-
lər qa bar dı lır. On lar müx tə lif möv zu lar da 
söh bət edir lər, axır da isə oğ lan ma raq la nır: 
“İn san ölən də ni yə sop so yuq olur?” Yat-
maz dan qa baq isə ba ba sı na ölən dən son ra 
in sa nın hə qi qə tən tən ha olub- ol ma dı ğı ba-
rə də sual ve rir. Ba ba suala si nə sin dən qo-
pan inil ti və çi yin lə ri nin tit rə mə si ilə ca vab 
ve rir. Qa lan hər şey qa lın qa rın al tın da qa-
lıb, ba ha rın in ti za rın da dır.     

İn san la tə biətin qar şı lıq lı mü na si bə ti 
Ken zi Ma ru ya ma nın “İs ti ra hət gü nü müz” 
və “Sə ma da ye nə göy qur şa ğı” he ka yə lə rin-
də də ön pla na çə ki lir. Bi rin ci he ka yə qız-
mar is ti ra hət gü nü nü dost la rı ilə çi mər lik-
də ke çi rən gən cin ya şan tı la rı haq qın da dır. 
Əl bətt  ə, o da bü tün ya şıd la rı ki mi, ki çik və 
da rıx dı rı cı əya lət şə hə rin dən get mək is tə-
yir. Am ma tək cə ar zu la maq la hər şe yə nail 
ol maq müm kün de yil. 

İkin ci he ka yə isə, qə ri bə də ol sa, köh nə fo-
toapa ra tın di li ilə oxu cu la ra çat dı rı lır. Fo toapa-
ra tın ob yek ti vi qar şı sın da iki nə fər – səy yar 
arı çı və onun qa dı nı se vi şir lər. Hər şe yi gö rən 
və qey bət et mə yi se vən ada mın xa ti rə lə ri nə 
bən zər şüur axı nı oxu cu nu öz seh ri nə sa lıb 
apa rır. Söy lə nən lər yay gü nün də kə pə nə-
yin uçu şu ki mi, yün gül, məh rəm və ötə ri dir.

Hə min bir qə dər qə-
ri bə, qey ri-adi uçuş, 
bü tün he ka yə dən 
ke çir, tə biəti nə gö rə 
bu cür in cə not la rı 
du yan oxu cu la rın 
qəl bi nə tə sir edir. 
He ka yə də köh nə 
fo toapa rat – hə yat, 
ölüm, sev gi, göy qur-
şa ğı haq qın da mü la-
hi zə lə ri ni elə in cə və 
də qiq tərz də yü rü-
dür ki, oxu cu nun 
ya zı lan la ra qu laq 
as maq dan və inan-
maq dan baş qa 
yo lu  qal-
m ı r . 

Onun təs vir et di yi ob raz lar isə öz lə ri ni çox 
ger çək apa rır, məişət zid diy yət lə ri ni be-
lə unut mur lar. Bu na gö rə də qa dı nın bir 
o qə dər sə feh, ki şi nin sə gö rün dü yü qə dər 
küt be yin ol ma dı ğı na ina nır san. Həm də he-
ka yə də Qa dın və Ki şi nin yay gün lə rin dən 
duy duq la rı qey ri-adi hey rət ifa də si özu nu 
ay dın gös tə rir. Am ma sev gi li lər me şə də tək 
de yil lər, on la rı bir cüt göz də iz lə yir. Hə min 
göz lər gör dük lə ri ni bü tün tə fər rüat la rı ilə 
öz yad da şı na ya zır.

Ken zi Ma ru ya ma nın nəs ri poetik ov qat-
la kök lə nib. “Ay üçün ağı” (1986) po ves ti 
ya zı çı nın üs lu bu nu, du yu mu nu və ədə bi 
is ti qa mət lə ri ni oxu cu ya çat dır maq ba xı-
mın dan çox ma raq lı dır. Si vi li za si ya nın in-
san qəl bi nə, hiss lə ri nə və mü na si bət lə ri nə 
da ğı dı cı tə si ri ni bu qə dər poetik, ob raz lı 
şə kil də ifa də et mək, şüb hə siz ki, föv qə la də 
is te dad tə ləb edir. Üs tə lik, də yiş kən ədə bi 
dəb lə rə uy ma maq, in san psi xo lo gi ya sı nın 
do lan bac la rın dan bu qə dər gö zəl baş çı xar-

maq Ken zi Ma ru ya ma nın ya zı çı xoş bəxt-
li yi dir.

He ka yə tin çı xış nöq tə si – üzə rin-
də ilin bir fəs li və or ta sın da bi va lı 

(sim li mu si qi alə ti) ra hib təs vir 
edil miş pər də dir. Əh va la tı da-
nı şa nın 40 ya şı var, o, öm rü-
nün ya şan mış il lə ri nə nə zər 
sa lıb özü nü on bir ya şın da 
gö rür: ad ya la bü rü nüb fə-
sil lər, bir də bi va lı ra hib 
təs vir olun muş pər də nin 
qar şı sın da otu rub. Oğ lan 
həm kənd li lə ri nin üz çe-
vir dik lə ri ki şi və onun qı-
zı Yaeko nun xo şa gəl məz 

ta le yi ba rə də dü şü nür. 
Yaeko on il dən son ra 

oğ la nın sev gi li-
si ola caq.

On lar kənd də ya şa yır, al ma ye tiş dir mək lə 
məş ğul olur, məh su lun ya rı sı nı sa tır, ya rı-
sın dan isə öz eh ti yac la rı üçün is ti fa də edir-
lər. Oğ la nın tə xəy yü lün də əzil miş və ruh-
dan düş müş in san la rın pə nah gə tir dik lə ri 
al ma ağa cı nın təs vi ri var.

Pər də də yay yaz la əvəz olu nur: ar tıq oğ-
lan iyir mi ya şın da dır. Onun ya şıd la rı nın 
ək sə riy yə ti kən di və va li deyn lə ri ni atıb 
baş qa hə yat ar xa sın ca şə hə rə ge dir. Am ma 
oğ la nın ata sı qət lə ye tir di yi həm kənd li si nin 
qı zı ilə öz oğ lu nun məh rəm mü na si bət sax-
la ma sın dan ra zı de yil. 

Pər də də pa yız fəs li və ta ma mi lə gör kə mi ni 
də yiş miş ra hib təs vir olu nub. Ötən on il ər zin-
də ev lə rin də rəng li te le vi zor, üç dəst tə zə yor-
ğan-dö şək  pey da olub, bu nun la ya na şı, onun 
ev lən mə si ilə bağ lı söz-söh bət də yı ğış dı rı lıb.

“Qış” pər də si nin qar şı sın da qırx bir il 
doq quz ay ya şa mış yet kin ki şi əy lə şib. 
Onun ata-ana sı dörd il əv vəl dün ya sı nı də-
yi şib. Ki şi ni kənd də yal nız al ma ağac la rı-
na olan sev gi si sax la yır. Ki şi nin hə ya tın da 
Yaeko dan və al ma ağac la rın dan baş qa işıq lı 
xa ti rə yox dur. Al ma ağac la rı yaz dan pa yı-
za dək, in san isə ümid dən o ümi di ta ma mi lə 
iti rə nə dək ya şa yır.

Po vest də gə zər gi ra hib, al ma ağac la rı-
nın ol du ğu kən də gə lən qaç qın, fə sil lə rin 
bir-bi ri ni əvəz et mə lə ri – qəh rə ma nın ger-
çək hə ya tı ilə çul ğa şır. Ge cə lər oğ la nın tə-
xəy yü lün də can la nan mən zə rə lər ən azı 
otuz il əv vəl baş ve rən ha di sə lə ri da ha da 
mə na lan dı rır. Müəl lif san ki poema nın sə tir-
lə ri ki mi, tez-tez nə fə si ni də rir. San ki al ma 
ba ğın dan əsən meh hə min ara lıq lar dan keç-
mə li dir.

“Sə ma nə sə qə fi l dən tu tul du...” – Ken zi 
Ma ru ya ma nın “Ürək dö yün tü sü” ro ma nı bu 
söz lər lə baş la yır və... əsə rin tən ha qəh rə ma-
nı nın son üç il də dur ğun  luq  la da vam edən 
hə ya tı qə fi l dən də yi şir: oğ lan ya yın axır la rın-
da tə lə bə lik çağ la rın dan ta nı dı ğı, on yed di il-
dən bə ri gör mə di yi ta nı şın dan göz lə nil məz 
tək lif alır: S. onun la əmək daş lıq et mək is tə-
yir, və zi fə si də yal nız te le fon la al dı ğı tap şı-
rıq la rı ye ri nə ye tir mək dən iba rət ola caq.

Müəl lif, ro man da in san və yer ad la rın dan 
is ti fa də et mir, ya pon hə ya tı nın ger çək lə ri ni 
qə lə mə al mır. Bu üs lub – kos mo po li tik ab-
ha va, təs vir olu nan ha di sə lə rin dün ya nın 
is tə ni lən gu şə sin də baş ve rə bi lə cə yi ba-
rə də təəs sü rat ya rat maq - Aku ta qa va nın 
ya ra dı cı lı ğın dan da ta nış dır. 

Qəh rə ma nın əvə zi sə xa vət lə ödə nən 
və zi fə si ku rort la rın bi rin də ki vil la da təx-
mi nən öz həm ya şı olan ca van oğ la nın 
məişət qay ğı la rı nı həll et mək, onun sü-
rü cü sü, aş pa zı, həm söh bə ti ol maq dır. O, 
elə əv vəl dən du yur ki, iş ti rak çı sı ol du ğu 
bu iş gə lə cək də xo şa gəl məz ha di sə lə rin 
baş ver mə si nə sə bəb ola caq, am ma mə-
sə lə nin ma hiy yə ti ni də qiq dərk edə bil-
mir. Ro man da kı əh va lat bi rin ci şəx sin 
di lin dən nəql edi lir, bu da təx min lə rin 
təd ri cən ço zü lən yu ma ğı tə si ri ni ba ğış-
la yır. Am ma yu maq açıl mır, ək si nə, da-

ha da do la şır. Ken zi Ma ru ya ma üs lu bu nun 
baş lı ca özü nə məx sus lu ğu da elə bun dan 
iba rət dir. Bu üs lub oxu cu nu hey ran edir, az 
qa la öz əsi ri nə çe vi rir.

Əv vəl cə bi zə elə gə lir ki, qəh rə ma nın 
hi ma yə sin də olan oğ lan öz “sü rü cü-aş-
paz”ının ta ma mi lə ək si dir. Həd dən ar tıq 
hə yat se vər olan qə ri bə oğ lan ye ri nə ye ti rə-
cə yi mü hüm tap şı rıq ərə fə sin də bey nin dən 
çox, bə də niy lə məş ğul olur, sağ lam hə yat 
sü rür, fi  zi ki və ru hi mü va zi nə ti ni hey rə ta-
miz so yuq qan lıq la sax la yır. On la rın giz lin 
mü ba ri zə si ba lıq ovun da baş la yıb ha di sə-
lər ba şa ça ta na dək da vam edir.

S.-nin növ bə ti zən gi ar tıq hə rə kə tə keç-
mək vax tı nın ye tiş di yi ni bil di rir – müəl lif 
oxu cu nun ma ra ğı nı us ta lıq la ar tı ra-ar tı ra 
onu qar şı ya qo yul muş məq sə də doğ ru 
apa rır.  Oxu cu kö nül lü ola raq müəl lif 
oyu nu na qo şu lur, bey ni ni iş lə dir, öz va-
rian tı nı dü şü nüb ta pır. Bu da öz bəh rə si-

ni ve rir – oxu cu əsas mü ka fa tı nı bü tün ha-
di sə ni ay dın laş dı ran fi  na la ala bi lir.
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Ca ni ba rə də hökm iki gün dən son ra ye-

Ya pon ədə biy ya tın dan söh bət dü şən də, ön cə Aku ta qa va Rü nös-
ke nin, Kö be Abe nin, Kend za bu ro Oenin, Yu kio Mi si ma nın, Xa-
ru ki Mu ra ka mi nin... adı nı çə kir lər. Am ma elə ya zı çı lar var ki, 
im za la rı o qə dər məş hur ol ma sa da, oxu cu ya ün van la dıq la rı bə-

dii sö zün siq lə ti nə gö rə hə min ya zar lar la ya na şı dur ma ğa çox dan la yiq-
dir lər. Bən zər siz söz us ta sı Ken zi Ma ru ya ma nın əsər lə ri ni oxu yan da bu 
hə qi qə tə bir da ha ina nır san. 
Ken zi Ma ru ya ma (Ken ji Ma ru ya ma, 1943) Na qa no pre fek tu ra sın da, dağ-
la rın qoy nun da kı ki çik şə hər də do ğu lub, in di yə dək də öz yur dun da ya-
şa yır. Yaz ma ğa er kən yaş la rın da, uni ver si tet də oxu yan da baş la yıb. İyir mi 
üç ya şın da “Yay axa rı” po ves ti nə gö rə Ya po ni ya nın bö yük ədə bi mü ka-
fa tı olan Aku ta qa va mü ka fa tı nın ən gənc laureatı olub. Onun he ka yə, 
po vest və ro man la rı ar tıq çox dan öl kə nin hü dud la rı nı aşıb, dün ya nın bir 
çox dil lə ri nə çev ri lib,  “Ürək dö yün tü sü” (1983), “Pla net lə rin mən bə yi” 
(1986), “Çö lə dü şən ul duz” (1990) ro man la rı  eli tar oxu cu tə bə qə si tə-
rə fin dən rəğ bət lə qar şı la nıb.
K.Ma ru ya ma nın ilk uğur lu əsə ri olan “Yay axa rı” po ves ti dağ la rın ətə yin-
də yer lə şən şə hər ci yin hə ya tın dan bəhs edir. Hə min şə hər cik də həbs-
xa na bi na sı, ora da isə ölü mə məh kum olun muş adam la rın sax lan dı ğı 
kor pus var. He ka yə nin qəh rə ma nı Sa sa ki o kor pus da mü ha fi zə çi iş lə yir. 
Onun gö zəl ailə si – ar va dı, iki oğ lu var, üçün cü öv lad la rı nın dün ya-
ya gəl mə si ni göz lə yir lər. Sa sa ki nin dost la rı da elə iş yol daş la rı 
- əvə ze di ci si Xo ri be və təc rü bə siz Na ka qa va dır.

Ca ni ba rə də hökm iki gün dən son ra ye-
ri nə ye ti ri lə cək. Hə min gün isə Sa sa ki və 
Na ka qa va növ bət çi dir lər. Ölüm hök mü nün 
ye ri nə ye ti ril mə sin də iş ti rak edən lə rə, əla-
və əmək haq qı və is ti ra hət gü nü ve rir lər. Bu, 
cəl be di ci də ol sa, ən təc rü bə li mü ha fi  zə çi 
be lə, hök mün ye ri nə ye ti ril mə sin də iş ti rak 
et mə yi ar zu la mır. Bu, ye ni cə mü ha fi  zə çi iş-
lə yən Na ka qa va üçün xü su si lə dö zül məz dir. 
Am ma onun ək si nə, Xo ri be az qa la öl müş 
ada mı o dün ya ya gön dər mək dən zövq alır.

Edam səh nə si he ka yə nin ən gər gin epi-
zo du dur. Müəl lif hə min gər gin li yi çat dır-
maq üçün əli nə bı çaq gö tür müş cər rah ki mi 
hə rə kət edir. Ha ki miy yət nü ma yən də lə ri 
üçün baş ve rən lər adi mə ra sim dən baş qa 
bir şey de yil. Am ma oxu cu ca ni nin tö rət di yi 
ci na yə tin tə fər rüatın dan xə bər tut ma sa da, 
onun ölüm qa ba ğı əza bı nı ay dın hiss edə bi-
lir. Hə min çox qı sa müd dət ər zin də edam 
iş ti rak çı la rı nın xa rak te ri də da ha ay dın nə-

Ken zi Ma ru ya ma san ki baş ve rən lə ri kə-
nar dan seyr edir. O, olub-ke çən lər dən hər 

doğ ma adam la rı nın hə rə si bu it ki ni bir 
cür qə bul edir. He ka yə də in san və tə biətin 
qar şı lıq lı mü na si bət lə ri bir-bi ri nə zidd ça-
lar lar la (ağ-qa ra, uşaq-qo ca, in san-hey van, 

Ta dao ba ba sıy la dov şan ovu na get di yi 
gün nə nə si nin ölü mü ikin ci pla na ke çir, nə-
və ilə ba ba ara sın da kı məh rəm mü na si bət-
lər qa bar dı lır. On lar müx tə lif möv zu lar da 
söh bət edir lər, axır da isə oğ lan ma raq la nır: 
“İn san ölən də ni yə sop so yuq olur?” Yat-
maz dan qa baq isə ba ba sı na ölən dən son ra 
in sa nın hə qi qə tən tən ha olub- ol ma dı ğı ba-
rə də sual ve rir. Ba ba suala si nə sin dən qo-
pan inil ti və çi yin lə ri nin tit rə mə si ilə ca vab 
ve rir. Qa lan hər şey qa lın qa rın al tın da qa-

İn san la tə biətin qar şı lıq lı mü na si bə ti 
Ken zi Ma ru ya ma nın “İs ti ra hət gü nü müz” 
və “Sə ma da ye nə göy qur şa ğı” he ka yə lə rin-
də də ön pla na çə ki lir. Bi rin ci he ka yə qız-
mar is ti ra hət gü nü nü dost la rı ilə çi mər lik-
də ke çi rən gən cin ya şan tı la rı haq qın da dır. 
Əl bətt  ə, o da bü tün ya şıd la rı ki mi, ki çik və 
da rıx dı rı cı əya lət şə hə rin dən get mək is tə-
yir. Am ma tək cə ar zu la maq la hər şe yə nail 

İkin ci he ka yə isə, qə ri bə də ol sa, köh nə fo-
toapa ra tın di li ilə oxu cu la ra çat dı rı lır. Fo toapa-
ra tın ob yek ti vi qar şı sın da iki nə fər – səy yar 
arı çı və onun qa dı nı se vi şir lər. Hər şe yi gö rən 
və qey bət et mə yi se vən ada mın xa ti rə lə ri nə 
bən zər şüur axı nı oxu cu nu öz seh ri nə sa lıb 
apa rır. Söy lə nən lər yay gü nün də kə pə nə-
yin uçu şu ki mi, yün gül, məh rəm və ötə ri dir.

Hə min bir qə dər qə-
ri bə, qey ri-adi uçuş, 
bü tün he ka yə dən 
ke çir, tə biəti nə gö rə 
bu cür in cə not la rı 
du yan oxu cu la rın 
qəl bi nə tə sir edir. 
He ka yə də köh nə 
fo toapa rat – hə yat, 
ölüm, sev gi, göy qur-
şa ğı haq qın da mü la-
hi zə lə ri ni elə in cə və 
də qiq tərz də yü rü-
dür ki, oxu cu nun 
ya zı lan la ra qu laq 
as maq dan və inan-
maq dan baş qa 
yo lu  qal-
m ı r . 

maq Ken zi Ma ru ya ma nın ya zı çı xoş bəxt-
li yi dir.

He ka yə tin çı xış nöq tə si – üzə rin-
də ilin bir fəs li və or ta sın da bi va lı 

(sim li mu si qi alə ti) ra hib təs vir 
edil miş pər də dir. Əh va la tı da-
nı şa nın 40 ya şı var, o, öm rü-
nün ya şan mış il lə ri nə nə zər 
sa lıb özü nü on bir ya şın da 
gö rür: ad ya la bü rü nüb fə-
sil lər, bir də bi va lı ra hib 
təs vir olun muş pər də nin 
qar şı sın da otu rub. Oğ lan 
həm kənd li lə ri nin üz çe-
vir dik lə ri ki şi və onun qı-
zı Yaeko nun xo şa gəl məz 

ta le yi ba rə də dü şü nür. 
Yaeko on il dən son ra 

oğ la nın sev gi li-
si ola caq.

na olan sev gi si sax la yır. Ki şi nin hə ya tın da 
Yaeko dan və al ma ağac la rın dan baş qa işıq lı 
xa ti rə yox dur. Al ma ağac la rı yaz dan pa yı-
za dək, in san isə ümid dən o ümi di ta ma mi lə 
iti rə nə dək ya şa yır.

Po vest də gə zər gi ra hib, al ma ağac la rı-
nın ol du ğu kən də gə lən qaç qın, fə sil lə rin 
bir-bi ri ni əvəz et mə lə ri – qəh rə ma nın ger-
çək hə ya tı ilə çul ğa şır. Ge cə lər oğ la nın tə-
xəy yü lün də can la nan mən zə rə lər ən azı 
otuz il əv vəl baş ve rən ha di sə lə ri da ha da 
mə na lan dı rır. Müəl lif san ki poema nın sə tir-
lə ri ki mi, tez-tez nə fə si ni də rir. San ki al ma 
ba ğın dan əsən meh hə min ara lıq lar dan keç-
mə li dir.

“Sə ma nə sə qə fi l dən tu tul du...” – Ken zi 
Ma ru ya ma nın “Ürək dö yün tü sü” ro ma nı bu 
söz lər lə baş la yır və... əsə rin tən ha qəh rə ma-
nı nın son üç il də dur ğun  luq  la da vam edən 
hə ya tı qə fi l dən də yi şir: oğ lan ya yın axır la rın-
da tə lə bə lik çağ la rın dan ta nı dı ğı, on yed di il-
dən bə ri gör mə di yi ta nı şın dan göz lə nil məz 
tək lif alır: S. onun la əmək daş lıq et mək is tə-
yir, və zi fə si də yal nız te le fon la al dı ğı tap şı-
rıq la rı ye ri nə ye tir mək dən iba rət ola caq.

Müəl lif, ro man da in san və yer ad la rın dan 
is ti fa də et mir, ya pon hə ya tı nın ger çək lə ri ni 
qə lə mə al mır. Bu üs lub – kos mo po li tik ab-
ha va, təs vir olu nan ha di sə lə rin dün ya nın 
is tə ni lən gu şə sin də baş ve rə bi lə cə yi ba-
rə də təəs sü rat ya rat maq - Aku ta qa va nın 
ya ra dı cı lı ğın dan da ta nış dır. 

Qəh rə ma nın əvə zi sə xa vət lə ödə nən 
və zi fə si ku rort la rın bi rin də ki vil la da təx-
mi nən öz həm ya şı olan ca van oğ la nın 
məişət qay ğı la rı nı həll et mək, onun sü-
rü cü sü, aş pa zı, həm söh bə ti ol maq dır. O, 
elə əv vəl dən du yur ki, iş ti rak çı sı ol du ğu 
bu iş gə lə cək də xo şa gəl məz ha di sə lə rin 
baş ver mə si nə sə bəb ola caq, am ma mə-
sə lə nin ma hiy yə ti ni də qiq dərk edə bil-
mir. Ro man da kı əh va lat bi rin ci şəx sin 
di lin dən nəql edi lir, bu da təx min lə rin 
təd ri cən ço zü lən yu ma ğı tə si ri ni ba ğış-
la yır. Am ma yu maq açıl mır, ək si nə, da-

ha da do la şır. Ken zi Ma ru ya ma üs lu bu nun 
baş lı ca özü nə məx sus lu ğu da elə bun dan 
iba rət dir. Bu üs lub oxu cu nu hey ran edir, az 
qa la öz əsi ri nə çe vi rir.

Əv vəl cə bi zə elə gə lir ki, qəh rə ma nın 
hi ma yə sin də olan oğ lan öz “sü rü cü-aş-
paz”ının ta ma mi lə ək si dir. Həd dən ar tıq 
hə yat se vər olan qə ri bə oğ lan ye ri nə ye ti rə-
cə yi mü hüm tap şı rıq ərə fə sin də bey nin dən 
çox, bə də niy lə məş ğul olur, sağ lam hə yat 
sü rür, fi  zi ki və ru hi mü va zi nə ti ni hey rə ta-
miz so yuq qan lıq la sax la yır. On la rın giz lin 
mü ba ri zə si ba lıq ovun da baş la yıb ha di sə-
lər ba şa ça ta na dək da vam edir.

S.-nin növ bə ti zən gi ar tıq hə rə kə tə keç-
mək vax tı nın ye tiş di yi ni bil di rir – müəl lif 
oxu cu nun ma ra ğı nı us ta lıq la ar tı ra-ar tı ra 
onu qar şı ya qo yul muş məq sə də doğ ru 
apa rır.  Oxu cu kö nül lü ola raq müəl lif 
oyu nu na qo şu lur, bey ni ni iş lə dir, öz va-
rian tı nı dü şü nüb ta pır. Bu da öz bəh rə si-

ni ve rir – oxu cu əsas mü ka fa tı nı bü tün ha-
di sə ni ay dın laş dı ran fi  na la ala bi lir.

Ca ni ba rə də hökm iki gün dən son ra ye- Hə min bir qə dər qə-

Onun gö zəl ailə si – ar va dı, iki oğ lu var, üçün cü öv lad la rı nın dün ya-
ya gəl mə si ni göz lə yir lər. Sa sa ki nin dost la rı da elə iş yol daş la rı 
- əvə ze di ci si Xo ri be və təc rü bə siz Na ka qa va dır.

Kenzi 
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