
Edqar Allan PO
(ABŞ)

Bu vax ta can For tu na to nun 
min cür haq sız lı ğı na döz-
mü şəm. Ba car dı ğım qə dər 
döz düm, təh qi rə keç mə yə 

cü rət edən də isə qi sas ala ca ğı ma 
and iç dim. La kin siz – mə ni yax şı 
ta nı yan lar, xa siy yə ti mə bə ləd olan-
lar – nə dü şün dü yü mü, ağ lım dan 
nə keç di yi ni, əl bətt  ə ki, təx min edə 
bil məz si niz. Nə ha yət ki, mə nim 
qi sa sım alın ma lıy dı; bu mə sə lə də 
qə ra rım qə ti idi, in tə ha sı qə tiy yə tin 
özü risk fi k ri ni is tis na edir di. Mən 
tək cə cə za lan dır ma lı de yil dim, 
həm də cə za sız şə kil də cə za lan dır-
ma lıy dım. Əgər qi sas çı özü də qi-
sa sın qur ba nı na çev ri lir sə, de mə li, 
qi sas baş tut ma yıb. Yə ni əgər o, şə ri 
tö rə də nə, in ti qa mı məhz özü nün 
al dı ğı nı duy du ra bil mir sə, de mə li, 
qi sas la zı mi şə kil də alın ma yıb.

Hər han sı hə rə kə tim lə, hətt  a bir-
cə sö züm lə be lə For tu na to ya şüb-
hə üçün əsas ver mə miş dim. Gö rü-
şən də üzü nə gü lüm sə mə yə da vam 
edir dim və heç ağ lı na da gəl mir di 
ki, in di bu tə bəs süm onu məhv et-
mək fi k rin dən do ğur.

For tu na to nun bir zəif cə hə ti var-
dı: şə rab dan yax şı baş çı xar ma sıy la 
qür rə lə nir di. Dün ya da az ital yan 
ta pı lar ki, nə yin sə xi ri da rı sa yıl sın. 
On la rın ma ra ğı ək sər hal da, han-
sı sa bri ta ni ya lı, ya xud avst ri ya lı 
mil yon çu nu hə rifl  ə mək üçün mü-
na sib şə raitə, mə lum mə qa ma uy-
ğun la şıb. Rəsm əsər lə ri və ba ha lı 
daş-qa şa gə lin cə, öz həm və tən lə ri 
ki mi, For tu na to da xa lis şar la tan 
idi, an caq mə sə lə köh nə şə rab la ra 
ça tan da tam sə mi mi olur, sax ta kar-
lıq et mir di. Bu mə sə lə də heç özüm 
də on dan da la qal mır dım; yer li ital-
yan şə rab la rı nı ta nı maq da xey li təc-
rü bə top la mış dım və əli mə dü şən 
ilk für sət də cə əməl li-baş lı alış-ve riş 
edir, şan sı qa çır mır dım.

Bir ax şam ha va qa ra lan da, kar-
na va lın qız ğın ça ğın da dos tum la 
rast laş dım. Mə ni ürək dən sa lam-
la dı, de yə sən, yax şı ca gil lət miş di. 
Təl xək pal ta rın da idi: əy nin də zo-
laq lı kost yum var dı, ba şı na da zın-
qı rov lu qal paq qoy muş du.  

- Mə nim əziz For tu na tom, - de-
dim, - nə xoş tə sa düf! Siz bu gün 
qi ya mət gö rü nür sü nüz. Bir çəl lək 
şə rab al mı şam, gu ya amon til ya do-
dur, am ma nə sə, şüb həm var.

- Ne cə?! - de di. - Amon til ya do?! 
Özü də bir çəl lək?! Ola bil məz! 
Kar na va lın bu şı dır ğı vax tın da?!

- Hə, am ma nə sə, şüb həm var. 
Sə feh lik elə dim, si zin lə məs lə hət-
ləş mə dən düz bir çəl lə yin haq qı-
nı ödə dim. Si zi heç yer də tap maq 
müm kün de yil di, qorx dum ki, 
şan sı əlim dən bu ra xam.

- Amon til ya do!
- Elə dir, am ma əmin de yi ləm.

- Amon til ya do!
- Mən bu şüb hə nin axı rı na çıx-

ma lı yam.
- Amon til ya do!
- Am ma bir hal da ki, siz ha ra sa 

də vət li si niz, qoy ge dim Lu ke zi ni 
ax ta rım. Şə rab dan ba şı çı xan bir 
adam var sa – o da Lu ke zi dir. Ba-
xıb mə nə de yər…

- Lu ke zi amon til ya do nu xe res-
dən ayı ra bil mir.

- Nə da nı şır sız?! Am ma bə zi ağ-
zı göy çək lər de yir ki, gu ya onun 
zöv qü si zin ki nin ey ni dir.

- Yax şı, get dik!
- Ha ra?
- Si zin zir zə mi yə.
- Yox, dos tum, mən si zin co-

mərd li yi niz dən sui-is ti fa də et mək 
is tə mi rəm. Gö rü rəm, ha ra sa də-
vət li si niz. Lu ke zi…

- Mən heç ye rə də vət li de yi ləm, 
ge dək!

- Yox, dos tum. Lap də vət li ol ma-
sa nız da, gö rü rəm ki, bərk üşü yür-
sü nüz. Bi zim zir zə mi də dəh şət li nə-
miş lik var. Hər ye ri nə şo ra dö şə nib. 

- Boş şey dir! Ge dək! So yu ğa fi  kir 
ver mə yə dəy məz. Amon til ya do! 
Si zi hə rifl  ə yib lər. 

Mən əy ni mə kip otu ran pla şa 
bü rü nüb qa ra ipək mas ka tax dım, 
onu hə vəs lən di rib im kan ver dim 
ki, mə ni sa ra yı ma apar sın. 

Qul luq çu lar dan heç bi ri ev də 
yox idi, kar na va lı yax şı ca bay ram 
et mək üçün hə rə si bir ye rə get miş-
di. De miş dim, sübh er tə dən tez qa-
yıt ma ya cam, öz lə ri nə də bərk-bərk 
tap şır mış dım ki, ev dən ara lan ma-
sın lar. Yax şı bi lir dim ki, bu gös tə-
riş lər ta ma mi lə ye tər li ola caq: aya-
ğı mı qa pı dan ba yı ra qo yan ki mi, 
ha mı sı ara dan çı xa caq. 

Qən dil dən iki mə şəl çı xa rıb, bi-
ri ni For tu na to ya ver dim və onu 
zir zə mi yə apa ran ota ğın çı xı şı na 
yö nəlt dim. Özüm qa ba ğa dü şüb 
uzun, do la ma pil lə kən lə ge dir dim. 
Ara da ge ri qan rı lıb xa hiş et dim ki, 
eh ti yat lı ol sun. Nə ha yət, axı rın cı 
pil lə yə çat dıq; in di biz Mont re zor 
ailə si nin ka ta kom ba sın da, yaş tor-
pa ğın üs tün də da yan mış dıq. 

Dos tum inam sız ad dım lar la ye ri-
yir di, hər ad dım at dıq ca qal pa ğın-
da kı zın qı ro vun cin gil ti si eşi di lir di. 

- Bəs çəl lək har da dı? - so ruş du.
- İrə li də dir, am ma siz bir di var-

lar da kı ağ na xış la ra fi  kir ve rin, - 
de dim. 

For tu na to mə nə tə rəf dö nüb, 
sər xoş luq dan du man lan mış süz-
gün göz lə ri ilə üzü mə bax dı. 

- Şo ra dır? - so ruş du.
- Şo ra dır, - de dim. - Siz çox dan 

be lə ös kü rür sü nüz?
Ya zıq ös kü rə yin şid də tin dən bir 

ne çə də qi qə ca vab ve rə bil mə di. Han-
dan-ha na özü nü to par la yıb dil lən di: 

- Ey bi yox dur, ke çib ge dər.
- Yox, - qə tiy yət lə bil dir dim, - 

yax şı sı bu dur, ge ri qa yı daq. Si zin 
sağ lam lı ğı nız da ha va cib dir. Siz 
var lı sı nız, qar şı nız da baş əyir lər, 
si zə hör mət edir lər. Si zi ha mı se-
vir; xoş bəxt adam sı nız, bir vaxt-
lar mən də eləy dim. Si zi itir mək 
bö yük it ki olar dı. Mən – baş qa 
mə sə lə. Ge ri qa yı daq, yox sa na-
xoş la yar sı nız. Şəx sən mən be lə bir 
mə su liy yə tin al tı na gi rə bil mə rəm. 
Həm də, axı Lu ke zi…

- Di yax şı, ki fa yət dir! Ös kü rək boş 
şey dir. Qorx ma, mə ni öl dür məz.

- Hə, bax, bu düz dür! O da doğ-
ru dur ki, si zi boş ye rə na ra hat et-
mək niy yə tin də de yil dim. Am ma 
gə rək siz də eh ti yat təd bir lə ri gö-
rəy di niz. Bax bu, bal dan çə ki lib, 
bir cə qur tum ki fa yət dir ki, özü nü-
zü rü tu bət dən qo ru ya sı nız. - Nəm 
tor pa ğın üs tün də sı ray la dü zül-
müş bu tul ka lar dan bi ri nin qa pa ğı-
nı açıb ona uzat dım. - İçin! 

For tu na to mə nə çə pə ki nə zər sa-
lıb, iç ki ni do daq la rı na ya xın laş dır dı. 
Son ra dost ya na ba şı nı yel lə di, bu 
vaxt zınq ro vun cin gil ti si eşi dil di.

- Mən bu nu içi rəm bur da uyu-
yan la rın şə rə fi  nə!

- Mən sə si zə uzun ömür ar zu la-
yı ram! 

Ye nə əlim dən ya pış dı və biz yo-
lu mu za da vam elə yib irə li ye ri dik. 

- Nə həng zir zə mi dir, - For tu na-
to de di.

Ca vab ver dim ki, Mont re zor lar 
bö yük nə sil olub.

- Am ma ger bi ni zi unut mu şam, 
- de di.

- Ma vi fon da diş lə ri ni da ba na 
sanc mış qıv rım ila nı tap da la yan 
ayaq; qı zıl dan tö kül müş nə həng 
in san aya ğı. 

- Bəs de viz?
- «Ne mo te im pu ne la ces sit»1

- Əla dır, - de di.
İç ki göz lə ri ni pa rıl dat dı, ba şın-

da kı qal paq dan asıl mış zın qı rov 
cin gil də di. Elə mə nim dü şün cə lə-
rim də can la nıb dir çəl di: bal ara ğı 
öz tə si ri ni gös tə rir di. İri li-xır da lı 
çəl lək lə rin ara sıy la qa ba ğa addm-
la dıq, sü mük qa laq la rı nın, di var la-
rın ya nın dan ke çib, ka ta kom ba nın 
axı rı na gə lib çat dıq. 

- Ba xın, - de dim, - şo ra get dik cə 
ço xa lır. Biz in di çay la ğın al tın da yıq. 
Sü mük lə rin ara sın dan nə miş lik sı-
zır. Gə lin qa yı daq, nə qə dər gec de-
yil, qa yı daq. Si zin ös kü rə yi niz…

- Ös kü rək boş şey dir, - For tu na-
to de di yin dən dön mə di. - Hay dı, 
get dik, irə li! Am ma əv vəl cə bir 
qur tum da içək. 

Bu də fə Vin de Gra ves bu tul ka sı nı 
gö tür düm, qa pa ğı nı qı rıb ona uzat-
dım. For tu na to bu tul ka nı ba şı na 
çə kib, axı ra can bir nə fə sə iç di. Göz lə-
rin də qı ğıl cım lar pa rıl da dı. Qəh qə-
hə çə kib, bu tul ka nı mə na sı nı an la-
ma dı ğım xü su si jest lə yu xa rı tul la dı.

Ona təəc cüb lə ba xır dım, 
For tu na to isə mə zə li hə-
rə kə ti ni tək rar edir di.

- Siz bu nu ba şa 
düş mür sü nüz? - 
so ruş du.

- Yox, - ca vab 
ver dim.

- Be lə, de mə-
li, siz qar daş lı ğa 
mən sub de yil si-
niz?

- Ne cə?
- So ru şu ram ki, 

ma son de yil si niz?
- Hə, hə, - tez dil-

lən dim, - hə, hə!
- Doğ ru dan? Ola bil-

məz! Siz ma son su nuz?
- Ma so nam, - ca vab ver dim.
- İşa rə! - de di.
- Bu da işa rə! - de yib, pla şı mın al-

tın dan ba la ca bir kü rək çı xart dım. 

- De yə sən, za ra fat edir si niz! - o, bir 
ne çə ad dım ge ri çə kil di. - Yax şı, gös-
tə rin gö rək öz amon til ya do nu zu.

- Ol sun!
Ba la ca kü rə yi pla şın al tı na so-

xub əli mi ona uzat dım. For tu na-
to bü tün ağır lı ğı nı qo lu ma sal dı 
və be lə cə amon til ya do ax ta rı şıy-
la yo lu mu za da vam elə dik. Al-
çaq tağ la rın uzun cər gə si ni ke çib, 
aşa ğı en dik, da ha bir ne çə ad dım 
atıb ye nə aşa ğı düş dük. Də rin sər-
da bə nin ya nı na ça tan da bu ra nın 
na tə miz ha va sın dan mə şəl lə ri miz 
kö zə rib qal mış dı, zor la işıq sa lır dı. 

Sü mük lər dən tə miz lən miş di-
var da də rin li yi dörd, eni üç, hün-
dür lü yü al tı-yed di fut olan da ha 
bir çu xur gör dük. 

Zor la kö zə rən mə şə li ni yu xa rı 
qal dı rıb çu xu run də rin li yi nə bax-
ma ğa ça lı şan For tu na to nun cəhd-
lə ri əbəs idi: zəif işıq qu yu nun di-
bi ni gör mə yə im kan ver mir di.

- Gə lin ge dək, - de dim, - amon-
til ya do, bax bur da dır! O ki qal dı 
Lu ke zi yə…

- Lu ke zi qan ma zın ye kə si dir, - o, 
sö zü mü ya rım çıq kəs di.

Də li yin axı rı na ça tan da qə fi l dən 
di va ra to xu nub çaş qın hal da ayaq 
sax la dı. Di va rın yu xa rı sı na iki də-
mir həl qə bənd ol muş du: bi rin dən 
zən cir sal la nır dı, o bi rin dən as ma 
qı fıl. Zən cı ri For tu na to nun be li-
nə do la yıb həl qə lə rə ke çir mək bir 
ne çə sa ni yə nin işi idi. Ya zıq elə bir 
hey rət için dəy di ki, mü qa vi mət 
gös tər mə yə im kan da tap ma dı. 

- Amon til ya do! - o, hey rət dən xi las 
ol ma ğa ma cal tap ma mış qış qır dı.

- Elə dir, - de dim, - amon til ya do.
Bu nu de yib, sü mük to pa sı na gi-

riş dim; hə rə si ni bir kə na ra tul la yıb 
qum da şı və əhəng məh lu lu nun üs tü-
nü aç dım. Bu ma te rial la rın, həm çi nin 
kü rə yin kö mə yi ilə di var da kı oyu ğun 
gi ri şi ni bağ la ma ğa baş la dım. 

Daş hör gü nün bi rin ci cər gə si ni 
tə zə cə bi tir miş dim ki, gör düm For-
tu na to nun sər xoş lu ğu xey li aza lıb. 
Bu nun ilk əla mə ti çu xu run də rin li-
yin dən ya yı lan bo ğuq, aci za nə qış-
qı rıq ol du: bu, sər xoş ada mın çı ğır-
tı sı de yil di. Son ra uzun, is rar lı bir 
sü kut çök dü. İşi mə da vam elə yib 
da şın ikin ci cər gə si ni düz düm, son ra 
üçün cü, dör dün cü cər gə ni hör düm.

Bu vaxt zən ci rin bərk-bərk sil kə lən-
mə si ni eşit dim. Səs bir ne çə də qi-
qə da vam et di, mən isə onu bö yük 
məm nun luq la din lə mək üçün işi mə 
ara ve rib, sü mük to pa sı nın üs tün də 
otur dum. Nə ha yət, kəs kin cin gil-
ti lər sən gi di, kü rə yi tə zə dən əli mə 
alıb be şin ci, al tın cı və yed din ci cər-
gə ni hör düm. Di var ar tıq si nəm lə 
tən idi. Ye nə işi sax la dım, mə şə li 
daş ti ki li nin üzə ri nə qal dı rıb içə ri də 
məh kum edil miş fi  qu run üzə ri nə 
bir ne çə də fə zəif işıq şüası sal dım. 

Zən cir lən miş ka bu sun bo ğa zın-
dan qə fi l qo pub çı xan güc lü, kəs kin 
qış qı rıq mə ni dəh şət li bir həm lə ilə 
ge ri at dı. Bir an lı ğa tə rəd düd ke çir-
dim – hə yə can içi mı bü rü müş dü. 
Şpa qa nı çı xa rıb də rin li yi yox la ma ğa 
baş la dım, bir də qi qə lik dü şün cə mə-
ni sa kit ləş dir di. Əli mi ka ta kom ba-
nın sərt di va rı nın üs tü nə qo yub əsl 
məm nu niy yət duy dum. Son ra öz ti-
kin ti mə ya xın laş dım və qış qı rıq çı nın 
vay-şi və ni nə ca vab ver dim. Mən xa-
lis əks-sə da ki mi idim – onun ağ zı nı 
əyir dim; mən onu güc də də, hön kür-
tü nün da vam lı lı ğın da da üs tə lə dim. 
Hə, mən bu cür elə dim, onu bu cür 
yen dim; axır da qış qı rıq çı sus du.

Ar tıq ge cə nin ya rı sıy dı, iş so na 
ya xın la şır dı. Sək ki zin ci, doq qu zun-
cu və onun cu cər gə ni hö rüb qur tar-
dım. Son ra on bi rin ci cər gə nin əsas 
his sə si ni və so nun cu cər gə ni tam 
ba şa çat dır dım, qa lır dı yal nız bir 
da şı ye ri nə bər ki dib su va maq. Da şı 
çə tin lik lə qal dır sam da, ye ri nə düz 
oturt dum. An caq bu vaxt qu yu nun 
də rin li yin dən ba şı mın tük lə ri ni 
biz-biz edən dəh şət li bir gü lüş, ar-
dın ca da səs eşi dil di – bu qəm gin 
sə sin For tu na to nun ku ol du ğu na 
inan maq çə tin idi. 

- Xa! xa! xe! xe! Yax şı za ra fat dır, 
doğ ru dan, əla za ra fat dır. Pa lat so ya 
qa yı dan da biz bu na yax şı ca gü lə-
rik. Hə! Hə! Əla şə rab dır! Hə! Hə!

- Amon til ya do! - mən de dim.
- Xe! xe! xe! Hə, amon til ya do! Am-

ma ne cə dü şü nür sü nüz, in di gec 
de yil mi? Bi zi pa lat so da göz lə yir lər. 
Sin yo ra For tu na to in di or da dır, baş-
qa la rı da bi zi göz lə yir. Ge dək!

- Hə, - mən de dim, - ge dək.
- Tan rı eş qi nə, Mont re zor!
- Hə, elə dir, - de dim, - Tan rı eş qi nə!
Əbəs ye rə ca vab göz lə yir dim; 

ca vab gəl mə di. Höv sə ləm tü kən-
miş di, sə bir siz lik bü tün var lı ğı ma 

ha kim kə sil miş di.
Var sə sim lə bərk dən ça-
ğır dım:

- For tu na to! 
Ye nə ca vab gəl-

mə di. Bir də səs lə-
dim:

- For tu na to!
Heç bir ca vab 

gəl mə di. Mə şə lin 
bi ri ni açıq qal mış 
ya rıq dan içə ri sox-
dum və onu çu-

xu run də rin li yi nə 
at dım. Ora dan yal nız 

zın qı ro vun sə si eşi dil di. 
Ürə yim sı xıl dı – ka ta kom-

ba nın ha va sı çox bo ğa naq 
idi. İşi mi ba şa çat dır ma ğa tə ləs-

dim. Axı rın cı da şı ye ri nə bər ki dib 
su va ğı nı vur dum. Tə zə hör gü nün 

qar şı sın da sü mük lə rin köh nə di va-
rı nı ucalt dım. Ya rım əsr keç sə də, bir 

Tan rı bən də si on la rı na ra hat et-
mə di. In pa ce reauies cat!2

1 Mə ni təh qir edən heç 
kəs cə za sız qal maz

2 Yerin rahat olsun (lat.) 
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rin də qı ğıl cım lar pa rıl da dı. Qəh qə-
hə çə kib, bu tul ka nı mə na sı nı an la-
ma dı ğım xü su si jest lə yu xa rı tul la dı.

Ona təəc cüb lə ba xır dım, 
For tu na to isə mə zə li hə-
rə kə ti ni tək rar edir di.

- Siz bu nu ba şa 
düş mür sü nüz? - 

- So ru şu ram ki, 
ma son de yil si niz?

- Hə, hə, - tez dil-

- Doğ ru dan? Ola bil-
məz! Siz ma son su nuz?

- Ma so nam, - ca vab ver dim.

- Bu da işa rə! - de yib, pla şı mın al-
tın dan ba la ca bir kü rək çı xart dım. 

üçün cü, dör dün cü cər gə ni hör düm. Əbəs ye rə ca vab göz lə yir dim; 
ca vab gəl mə di. Höv sə ləm tü kən-
miş di, sə bir siz lik bü tün var lı ğı ma 

ha kim kə sil miş di.
Var sə sim lə bərk dən ça-
ğır dım:

- For tu na to! 

mə di. Bir də səs lə-

dum və onu çu-
xu run də rin li yi nə 

at dım. Ora dan yal nız 
zın qı ro vun sə si eşi dil di. 

Ürə yim sı xıl dı – ka ta kom-
ba nın ha va sı çox bo ğa naq 

idi. İşi mi ba şa çat dır ma ğa tə ləs-
dim. Axı rın cı da şı ye ri nə bər ki dib 

su va ğı nı vur dum. Tə zə hör gü nün 
qar şı sın da sü mük lə rin köh nə di va-
rı nı ucalt dım. Ya rım əsr keç sə də, bir 

Tan rı bən də si on la rı na ra hat et-
mə di. In pa ce reauies cat!

1 Mə ni təh qir edən heç 
kəs cə za sız qal maz

2 Yerin rahat olsun (lat.) 

Tər cü mə edən:
Mahir N.QARAYEV

- Elə dir, am ma əmin de yi ləm. Həm də, axı Lu ke zi… tın dan ba la ca bir kü rək çı xart dım. tın dan ba la ca bir kü rək çı xart dım. rı nı ucalt dım. Ya rım əsr keç sə də, bir 
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