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İçə ri dən re dak to run qı sa ca va-
bı eşi dil di:
– Bu yu run.
Mən ota ğa da xil ol dum. Ba zar 

er tə si idi. O, ba şı nı qal dı rıb sı na yı-
cı nə zər lər lə mə nə bax dı. Bu nun la 
da ara mız da söh bət, da ha doğ ru-
su, söh bət lər sil si lə si baş lan dı. 

Obeyk tiv ol maq üçün ara mız da-
kı söh bət lə ri, müm kün qə dər, ol-
du ğu ki mi da nış ma ğa ça lı şa ca ğam.

Ba zar er tə si
O: – Bu yu run!
Mən (da xil olub): – Sa lam, yol-

daş re dak tor.
O: – Otu run. He ka yə ni zi oxu dum.
Mən: – Hə, ne cə dir?
O: – Mən cə, məq sə di ni zə əsa sən 

nail ol mu su nuz.
Mən: – Çox şa dam.
O: – Se vin mə yə tə ləs mə yin. Son-

ra se vi nər si niz. Hə lə lik, bu par ça-
nı, bax bu ra nı «… Ma şa gü lüm-
sü nüb…» söz lə rin dən baş la ya raq 
oxu ma ğı nı zı xa hiş edi rəm.

Mən: – Məm nu niy yət lə…
«… Ma şa gü lüm sü nüb de di:
– Ser yo ja, gəl sə nə sa hil bo yu, qa-

ya nın lap qa şı ilə gə zək. Bu, qor xu-
lu ol sa da, ma raq lı dır.

Ser gey təəc cüb lən di:
– Bu nun nə yi qor xu lu dur?
– Bir dən aya ğı mız qa çar, su ya 

yı xı la rıq!..
Ser gey de di:
– Heç nə ol maz, bir tə hər üzüb 

çı xa rıq.
Ma şa ona qı sıl dı. İn di bu zə rif, 

güc süz məx luq özü nün ar xa sız 
ol ma dı ğı nı hiss et di. Ser gey lə bir 
yer də ol maq onun üçün xoş bəxt-
lik idi. Ser ge yin en li kü rə yi, güc lü 
və mər hə mət li əl lə ri Ma şa nı bü tün 
bə la lar dan qo ru ya bi lər di.

– Bi lir sən, mən bu saat nə ba rə də 
dü şü nü rəm? – de yə Ser gey dil lən di.

– Nə ba rə də?
– Dü şü nü rəm ki, bax, o ağ bu lud 

to pa sı ne cə də ağ ayı ya ox şa yır?!
Ma şa hey rət lə əli ni-əli nə vur du:
– Elə mən də o ba rə də dü şü-

nür düm de səm, inan ma ya caq-
san!..»

O: – Sağ olun, ki fa yət dir. Bu 
par ça da nə hiss et di niz?

Mən: – Nə mə na da?
O: – Siz cə, ca van qəh rə man-

la rı nız mə na sız, mət ləb siz, boş-
bo şu na da nış mır lar mı?

Mən (bir az fi  kir ləş dik dən 
son ra): – Ba ğış la yın, siz heç 
sev mi si niz mi?

O: – Yə qin ki, olub.
Mən: – Heç öm rü-

nüz də sev di yi niz qız la 
bu cür söh bət lər et mək ar-
zu sun da ol ma mı sı nız?

O: – Mə sə lə heç də elə de yil. 
Bax, əsə ri ni zin bir ye rin də qəh-
rə man la rı nı zın qa baq cıl adam lar 
ol du ğu nu gös tə rir si niz. Be lə ki, 
Ser gey çi lin gər-qu raş dı rı cı, Ma-
şa isə tibb ba cı sı dır. Axı bu cür 
adam la rın da xi li aləm lə ri zən gin, 
dün ya gö rüş lə ri ge niş, tə lə bat la rı 
yük sək, fi  kir lə ri də rin olur. Hör-
mət li müəl lif, gə lin on la rı mə nən 
da ha da zən gin ləş di rək. İş lə yin. 

Mən si zi ya ra dı cı lıq da cə sa rət li ol-
ma ğa ça ğı rı ram. Mə ni an la dı nız mı?

Mən: – An la dım. Çər şən bə gü-
nü nə ki mi ha zır la ya ram.

Çər şən bə
Mən (da xil olub): – Sa lam! Mən 

ha zı ram. Hə min ye ri oxu ya bi lə-
rəm…

O: – Si zə diq qət lə qu laq ası ram.
Mən: – «… Ma şa gü lüm sü nüb 

de di:
– Ser yo ja, mən bu gün öz işim 

haq qın da fi  kir lə şir dim. Əgər hə qi-
qə ti eti raf et miş ol saq, çə kin mə dən 
de mək la zım dır ki, sto ma to lo gi ya 
bi zim zə ma nə də gə rək siz elm de-
yil: tə ba bə tin bu sa hə si ağız boş lu-
ğu or qan la rı nın, çə nə və ona bi ti şik 
olan sa hə lə rin xəs tə lik lə ri ni öy rə-
nir. Su sur san… Sus maq ra zı lıq əla-
mə ti dir. İn di gəl sa hil bo yu gə zək.

Ser gey de di:
– Ke çən ge cə Tal ma nı yu xu da 

gör düm…
– Han sı Tal ma, Fran sua Jo zef? – 

de yə Ma şa so ruş du.

– Özü dür ki, var.
– Ser yo ja, bir mə sə lə ay dın-

dır ki, o, kim nə de yir-de sin, 
Fran sa nın məş hur fa ciə akt yo-
ru ol muş dur. Özü də on sək ki-
zin ci əs rin so nu, Fran sa bur jua 
in qi la bı döv rün də ge niş ya yıl-
mış klas si sizm cə rə ya nı nın ən 
gör kəm li nü ma yən də si dir.

– Doğ ru dur. An caq sən de-
mə din ki, onun for ma ca sa də 
sə nə tin də cid di lik, emo si ya və 
bir də ecaz kar sə sin qüd rə ti 
vəh dət də idi.

Ma şa Ser ge yə qı sıl dı.
– Bi lir sən, mən bu saat nə ba-

rə də dü şü nü rəm? – de yə Ser-
gey sa kit cə dil lən di.

– Nə ba rə də?

– Ma şa, fi  kir lə şi rəm ki, tem pe ra-
ment in san psi xo lo gi ya sı nın xü su si 
tər zi dir. Öz ti pi nə gö rə onun fi  ziolo ji 
əsa sı ali si nir fəaliy yə ti ilə bağ lı dır. Bu 
hal oyan ma və lən gi mə pro se si nin 
ge di şin də qüv vət li və ya zəif, mü va-
zi nət li və ya mü va zi nət siz, çe vik və 
ya süst lü yü ilə xa rak te ri zə olu nur.

– Hə? – Əs lin də, Ma şa bu söz lər-
də təəəc cüb lü bir şey gör mə di. – 
Elə mən də o ba rə də dü şü nür düm 
de səm, inan ma ya caq san!..»

O: – Ne cə dir? Hiss edir si niz mi ki, 
qəh rə man la rın xa rak ter lə ri nə qə dər 
zən gin lə şib? İn di on lar ağıl lı, dü şün-
mə yi ba ca ran adam lar dır. İs tər iş, is tər 
is ti ra hət saat la rın da on la rın da nış maq 
üçün rən ga rəng möv zu la rı var!

Mən: – Ümu miy yət lə, sa də pe şə 
adam la rı bu tərz də…

O: – Yax şı ya dı ma sal dı nız, qəh-
rə man la rın pe şə lə ri ni də yiş di rib, 
on la rı in tel lek tual aşiq lər ki mi gös-
tər mək ne cə olar?

Mən: – Cü mə gü nü nə ki mi dü-
zəl də rəm.

Cü mə
Mən (da xil olub): – Sa lam! Də-

yiş dim. Əla və lər də et mi şəm. Hə-
min his sə ni oxu yu ram:

«… Ma şa gü lüm sü nüb de di:
– Ser gey Kse no fon to viç, siz bö-

yük alim si niz, bü tün elm lər dən 
xə bər dar sı nız. Mən siz dən xa hiş 
edi rəm, ət ra fı nı za bir nə zər sa lın, 
gö rün bu dü zə sə pə lə nən çi çək lər 
ne cə də gö zəl dir!..

Ser gey Kse no fon to viç ba şı nı tər-
pət di:

– Bə li… Am ma bun lar ba ğa yar-
pa ğı de yil, ço ban yas tı ğı dır. Baş qa 
söz lə de sək, rü tu bə ti ça tış ma yan 
səh ra və ya rım səh ra lar da ya şa yış 
şə raiti nə uy ğun laş ma yan bit ki lər-
dir. 

Ma şa Ser gey Kse no fon to vi çə qı-
sıl dı. Bu zə rif, güc süz məx luq özü-
nü lap bi lik dər ya sı san dı:

– Bi lir si niz mi, mən bu saat nə 
ba rə də dü şü nü rəm? – de yə Ma şa 
so ruş du.

– Nə ba rə də?

– Dü şü nü rəm ki, bu bu lud lay la rı 
su bu xar la rı nın açıq sə ma da sıx laş-
ma sın dan alı nan məh sul dan baş qa 
bir şey de yil dir. On la rın sə ma nın 
aşa ğı qat la rın da, yə ni tro pos fer də 
əmə lə gəl mə si ni bir da ha xa tır lat-
ma ğa kəs kin eh ti yac hiss edi rəm.

Ser gey Kse no fon to viç hey rət lə 
əli ni-əli nə vur du:

– Elə mən də o ba rə də dü şü nür-
düm de səm, inan ma ya caq san!..»

O (bir az fi  kir ləş dik dən son ra): 
– Təb rik edi rəm! Siz doğ ru yol da-
sı nız. An caq təəs süf ki, ya zı nız da 
mə həb bət möv zu su – li ri ka ikin ci 
pla na sı xış dı rı lıb. (Fi kir lə şir). Bir 
də qi qə… İn di bu par ça da Ser gey 
nə çi dir?

Mən: – Elm lər Aka de mi ya sı nın 
hə qi qi üz vü.

O: – De mə li, aka de mik dir. Bəs 
Ma şa nə çi dir?

Mən: – Pro fes sor dur, dok tor dur.
O: – Dok tor çox yu xa rı ol du, na-

mi zə də ox şa yır.
Mən: – Ol sun.

O: – Ağ lı ma əs ra rən giz bir fi -
kir gə lib. Ar tıq biz bi li rik ki, on lar 
ge niş dün ya gö rü şə ma lik cid di 
adam lar dı lar. Qoy qəh rə man la rı-
nız mə na sız, mət ləb siz boş-bo şu na 
da nış sın lar. Bu, yer siz gö rün sə də, 
əsə ri niz oxu naq lı ola caq. Hə, ne cə-
dir?.. Yax şı mı fi  kir dir?...

Mən: – Gö zəl fi  kir dir.
O: – Elə isə, şi rin lik siz də.
Mən (çı xar kən): – Qo no rar dan tu-

tar sı nız. Şən bə gü nü ya nı nız da yam.
Şən bə

Mən (da xil olub): – Sa lam! De-
dik lə ri ni zin ha mı sı na əməl olu-
nub. Oxu yu ram:

«… Ma şa gü lüm sü nüb de di:
– Ser yo ja, aka de mik, gəl sə nə sa-

hil bo yu, qa ya nın lap qa şı ilə gə zək. 
Bu, qor xu lu ol sa da, ma raq lı dır.

Aka de mik çi yin lə ri ni çək di:
– Bu ra da qor xu lu nə var?
– Bəs bir dən su ya yı xıl saq, ne cə 

olar?
– Heç nə ol maz, bir tə hər üzüb 

çı xa rıq.
Elm lər na mi zə di Aka de mi ya-

nın hə qi qi üz vü nə qı sıl dı. Ma-
şa özü nü ar xa sız hiss et mir di. 

Ser ge yin şöh rə ti onu bü tün 
bə la lar dan qo ru ya bi lər di.

– Bi lir sən, mən bu 
saat nə ba rə də dü şü-
nü rəm? – de yə aka de-
mik Ser gey Kse no fon-
to viç sa kit cə dil lən di.

– Nə ba rə də?
– Dü şü nü rəm ki, bax, 

o ağ bu lud to pa sı ne cə 
də ağ ayı ya ox şa yır?!

Ma şa hey rət lə əli ni-əli nə vur du:
– Elə mən də o ba rə də dü şü-

nür düm de səm, inan ma-
ya caq san!..»

O: – Lap da hi ya nə dir! 
Siz ba şa dü şür sü nüz-
mü ki, əbəs ye rə əziy-
yət çək mə mi si niz? Bax 
bu, baş qa mə sə lə, in di 

əsə ri ni zə söz ola bil məz!
Tərcümə edən:

Qərib MEHDİ,
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O: – Mən cə, məq sə di ni zə əsa sən 

O: – Se vin mə yə tə ləs mə yin. Son-
ra se vi nər si niz. Hə lə lik, bu par ça-
nı, bax bu ra nı «… Ma şa gü lüm-
sü nüb…» söz lə rin dən baş la ya raq 
oxu ma ğı nı zı xa hiş edi rəm.

Mən: – Məm nu niy yət lə…
«… Ma şa gü lüm sü nüb de di:
– Ser yo ja, gəl sə nə sa hil bo yu, qa-

ya nın lap qa şı ilə gə zək. Bu, qor xu-

Ser gey təəc cüb lən di:
– Bu nun nə yi qor xu lu dur?
– Bir dən aya ğı mız qa çar, su ya 

– Heç nə ol maz, bir tə hər üzüb 

Ma şa ona qı sıl dı. İn di bu zə rif, 
güc süz məx luq özü nün ar xa sız 
ol ma dı ğı nı hiss et di. Ser gey lə bir 
yer də ol maq onun üçün xoş bəxt-
lik idi. Ser ge yin en li kü rə yi, güc lü 
və mər hə mət li əl lə ri Ma şa nı bü tün 
bə la lar dan qo ru ya bi lər di.

– Bi lir sən, mən bu saat nə ba rə də 
dü şü nü rəm? – de yə Ser gey dil lən di.

– Dü şü nü rəm ki, bax, o ağ bu lud 
to pa sı ne cə də ağ ayı ya ox şa yır?!

Ma şa hey rət lə əli ni-əli nə vur du:
– Elə mən də o ba rə də dü şü-

nür düm de səm, inan ma ya caq-

O: – Sağ olun, ki fa yət dir. Bu 
par ça da nə hiss et di niz?

O: – Siz cə, ca van qəh rə man-
la rı nız mə na sız, mət ləb siz, boş-
bo şu na da nış mır lar mı?

Mən (bir az fi  kir ləş dik dən 
son ra): – Ba ğış la yın, siz heç 

Mən: – Heç öm rü-
nüz də sev di yi niz qız la 
bu cür söh bət lər et mək ar-

O: – Mə sə lə heç də elə de yil. 
Bax, əsə ri ni zin bir ye rin də qəh-
rə man la rı nı zın qa baq cıl adam lar 
ol du ğu nu gös tə rir si niz. Be lə ki, 
Ser gey çi lin gər-qu raş dı rı cı, Ma-
şa isə tibb ba cı sı dır. Axı bu cür 
adam la rın da xi li aləm lə ri zən gin, 
dün ya gö rüş lə ri ge niş, tə lə bat la rı 
yük sək, fi  kir lə ri də rin olur. Hör-
mət li müəl lif, gə lin on la rı mə nən 
da ha da zən gin ləş di rək. İş lə yin. 

– Ser yo ja, bir mə sə lə ay dın-
dır ki, o, kim nə de yir-de sin, 
Fran sa nın məş hur fa ciə akt yo-
ru ol muş dur. Özü də on sək ki-
zin ci əs rin so nu, Fran sa bur jua 
in qi la bı döv rün də ge niş ya yıl-
mış klas si sizm cə rə ya nı nın ən 
gör kəm li nü ma yən də si dir.

– Doğ ru dur. An caq sən de-
mə din ki, onun for ma ca sa də 
sə nə tin də cid di lik, emo si ya və 
bir də ecaz kar sə sin qüd rə ti 
vəh dət də idi.

Ma şa Ser ge yə qı sıl dı.
– Bi lir sən, mən bu saat nə ba-

rə də dü şü nü rəm? – de yə Ser-
gey sa kit cə dil lən di.

– Nə ba rə də?

ge niş dün ya gö rü şə ma lik cid di 
adam lar dı lar. Qoy qəh rə man la rı-
nız mə na sız, mət ləb siz boş-bo şu na 
da nış sın lar. Bu, yer siz gö rün sə də, 
əsə ri niz oxu naq lı ola caq. Hə, ne cə-
dir?.. Yax şı mı fi  kir dir?...

Mən: – Gö zəl fi  kir dir.
O: – Elə isə, şi rin lik siz də.
Mən (çı xar kən): – Qo no rar dan tu-

tar sı nız. Şən bə gü nü ya nı nız da yam.

Mən (da xil olub): – Sa lam! De-
dik lə ri ni zin ha mı sı na əməl olu-
nub. Oxu yu ram:

«… Ma şa gü lüm sü nüb de di:
– Ser yo ja, aka de mik, gəl sə nə sa-

hil bo yu, qa ya nın lap qa şı ilə gə zək. 
Bu, qor xu lu ol sa da, ma raq lı dır.

Aka de mik çi yin lə ri ni çək di:
– Bu ra da qor xu lu nə var?
– Bəs bir dən su ya yı xıl saq, ne cə 

olar?
– Heç nə ol maz, bir tə hər üzüb 

çı xa rıq.
Elm lər na mi zə di Aka de mi ya-

nın hə qi qi üz vü nə qı sıl dı. Ma-
şa özü nü ar xa sız hiss et mir di. 

Ser ge yin şöh rə ti onu bü tün 
bə la lar dan qo ru ya bi lər di.

saat nə ba rə də dü şü-
nü rəm? – de yə aka de-
mik Ser gey Kse no fon-
to viç sa kit cə dil lən di.

o ağ bu lud to pa sı ne cə 
də ağ ayı ya ox şa yır?!

Ma şa hey rət lə əli ni-əli nə vur du:
– Elə mən də o ba rə də dü şü-

nür düm de səm, inan ma-
ya caq san!..»

Siz ba şa dü şür sü nüz-
mü ki, əbəs ye rə əziy-
yət çək mə mi si niz? Bax 
bu, baş qa mə sə lə, in di 

əsə ri ni zə söz ola bil məz!

O: – Ağ lı ma əs ra rən giz bir fi -
kir gə lib. Ar tıq biz bi li rik ki, on lar 

– Özü dür ki, var.
– Ser yo ja, bir mə sə lə ay dın-

O: – Ağ lı ma əs ra rən giz bir fi -
kir gə lib. Ar tıq biz bi li rik ki, on lar 

Bu başqa məsələ
(Hekayə)




