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Bataqlıq

Bu əh va lat bir ya ğış lı 
gün də, na har dan 
son ra ol muş du. 
Şə kil qa le re ya sı 

zal la rı nın bi rin də yağ lı bo yay la iş-
lən miş bir şə kil tap dım. «Tap dım» 
- de mək, bəl kə də, bir az bö yük çı-
xır, çün ki məhz be lə de mə yə əsas 
yox du; axı ya rı qa ran lıq künc də an-
caq bu şə kil asıl mış dı, yal nız o idi 
dəh şət li də rə cə də ka sıb çər çi və yə 
sa lı nan; elə bil asan ki mi də unut-
muş du lar. Şə kil «Ba taq lıq» ad la nır-
dı, müəl li fi  ta nın mış adam de yil di. 
Şə kil də vur-tut lil li su, nəm tor paq, 
bir də bu tor paq da sıx bit miş ot və 
ağac lar təs vir olun muş du; bu ra da 
adi ta ma şa çı nın nə zə ri ni cəlb edə si, 
de mək olar, heç bir şey yox idi.

Qə ri bəy di, be lə ağac lıq çək miş 
rəs sam qə tiy yən ya şıl rəng lər dən 
is ti fa də elə mə miş di. Qa mış lıq, qo-
vaq lar, ən cir ağac la rı – ha mı sı bu-
la nıq sa rı rəng dəy di. Ada mı əzən 
sa rı rəng də, çiy gil rən gin də. Doğ-
ru dan mı rəs sam ya şıl lı ğı bu rəng-
də gör müş dü? Yox sa nə üçün sə bu 
rəng onun xo şu na gə lir miş və qəs-
dən onu gö zə çarp dır maq is tə miş-
di? Sar sıl mış hal da şək lin qar şı sın-
da da yan mış dım, bu sual mə nə 
əzab ve rir di və nə qə dər çox bax-
dıq ca, şək lin özün də ne cə bö yük 
mə na giz lət di yi ni o qə dər ay dın 
ba şa dü şür düm. Xü su si lə də ön 
plan da kı tor paq, - tor paq o qə dər 
inan dı rı cı çə kil miş di ki, ad dı mı nı 
ona ne cə qoy du ğu nu, to pu ğu na-
dək ha mar, tit rək leh mə yə ne cə 
bat dı ğı nı ay dın ca hiss elə yir din. 
Yağ lı bo yay la çə kil miş çox da iri 
ol ma yan bu şə kil də, tə biətin məğ-
zi ni müm kün qə dər kəs kin ver mə-
yə ça lı şan bəd bəxt rəs sa mı gö rür-
düm. Bu sa rı ba taq lıq mə nə hər bir 
sə nət in ci si qə dər sar sı dı cı, də rin 
tə sir edir di. Qa le re ya nı dol du ran 
iri li-xır da lı şə kil lə rin ara sın da öz 
gü cü nə gö rə bu əsə rə bə ra bər ikin-
ci bir şə kil ta pıl maz dı.

- Siz, de yə sən, mat qa lıb sı nız? 
– kim sə əli ni çiy ni mə şap pıl dat-
dı, elə bil mə ni qa na caq sız ca sı na 
yu xu dan oyat dı lar, hə min hiss lə 
çev ril dim. – Hə, bu na 
ne cə ba xır san?

O, tə zə cə qır xıl mış çə nə si ni 
say maz ya na şək lə tə rəf uzat dı. 
Mo da lı qəh və yi pen cək, qıv raq 
bə dən, özün dən ra zı gö rü nüş – 
qə zet lə rin bi ri nin ədə bi tən qid-
çi siy di. Ya dı ma düş dü ki, ar tıq 
ilk də fə de yil, məhz bu tən qid çi 
mən də xo şa gəl məz hiss lər oya dır 
və çox kö nül süz ca vab ver dim:

- Şe devr di!
- Şe devr?! Qə ri bə di! – Tən qid çi 

qar nı atı la-atı la gül dü.
Ya xın da da yan mış bir ne çə 

ta ma şa çı, söz lə şib lər miş ki mi, 
onun gü lü şü nə ey ni vaxt da dö-
nüb bi zə sa rı bax dı lar. Mən özü-
mü lap na qo lay hiss elə dim.

- Qə ri bə di! Ye ri gəl miş kən, bi lir si-
niz mi ki, rəs sam heç də sər gi ni təş kil 
elə yən lər dən de yil, di gəl, hə mi şə bu 
rəs mi gös tər mə yə can at mış dı de yə, 
mər hu mun ailə si mün sifl  ər he yə ti ni 
yal var-ya xar la ra zı sal dı, axır ki, onu 
gö tü rüb bu kün cə dürt dü lər.

- Mər hu mun ailə si? De mə li, 
şək lin müəl li fi  ölüb?

- Hə, ölüb. An caq elə sağ lı ğın-
da da ölüy dü.

- Bu nu ne cə ba şa dü şək?
- Ar tıq çox dan dı özü nü bil mir di.
- Bu nu da o vaxt çə kib?
- Əl bətt  ə! Han sı ağıl lı adam bu 

rəng də şə kil çə kər. Siz sə hə lə hey-
ran da olub su nuz, qə ri bə de yil mi!

Tən qid çi ye nə ra zı-ra zı gül dü. 
O, şüb hə siz, mə nim öz na dan lı-
ğım dan uta na ca ğı mı yə qin ləş dir-
miş di, həm də, gö rü nür, öz üs tün-
lü yü nü hiss elət dir mək is tə yir di.

Təəs süf ki, onun ümi di ni qır-
dım. Onu din lə dik cə, məğ rur lu-
ğa bən zər bir hiss get-ge də mə ni 
hə yə can lan dı rır dı. Hə min hə yə-
can la tək rar-tək rar şək lin sey ri nə 
dal dım. Və bu ba la ca kə ta na bax-
dıq ca mən ye nə dəh şət li sə bir siz-
lik dən, hə yə can dan iz ti rab çə kən 
bəd bəxt rəs sa mı gör düm.

- Hə, gö rü nür, is tə di yi heç cür 
alın ma yıb, alın ma yıb de yə, ba şı na 
ha va gə lib. Bü tün mə sə lə bun da dı!

Və ey ni açıl mış tən qid çi, de mək 
olar ki, se vin cək gü lüm sə di. Öz hə-
ya tı nı qur ban ve rən ad sız-san sız sə-
nət ka rın adam lar dan, cə miy yət dən 
al dı ğı ye ga nə mü ka fat, bax bu idi.

Bə də nim dən güc lü bir tit rə yiş 
keç di; mən ye nə, ar tıq üçün cü də-
fə ba xış la rı mı kə dər li kə ta na zil lə-
dim. Ora da qəm li sə may la qəm li 
su ara sın da son də rə cə bö yük 
qüv və ba ha sı na – tə biət biz özü-
mü zük – çiy gil rən gin də qa mış-
lar, qo vaq, ən cir ağa cı ya şa yır dı.

- Şe devr di!
Mən bu sö zü qü rur la, inam la 

tən qid çi nin düz gö zü nün içi nə 
ba xa-ba xa tək rar 

elə dim.

Hörümçək toru
Bir də fə Bud da cən nət gö lü nün 

sa hi lin də tək-tən ha gə zi şir di. 
Gö lün üzü nü mir va ri ki mi 

ağap paq şa na gül lə lər ört müş dü, 
on la rın qı zı lı özə yi ət ra fa məs te-
di ci şi rin ətir sa çır dı.

O vaxt cən nət də sə hər idi.
Bud da fi  kir li-fi  kir li da yan dı və 

bir dən şa na gül lə lə rin iri yar paq-
la rı ara sın dan bərq vu ran su da 
Şa na gül lə lər gö lü nün də rin li yin-
də nə lər baş ver di yi ni gör dü.

Cən nət gö lü cə hən nə min di bi-
nə qə dər uza nıb ge dir di.

Onun bül lur su la rı için dən İy-
nə li dağ, Sand zu ça yı elə ay dın 
gö rü nür dü ki, san ki əli ni uzat san 
ça tar dı.

Cə hən nə min də rin lik lə rin də 
say sız-he sab sız gü nah kar qay na-
şır dı. Və iş elə gə tir di ki, Bud da-
nın nə zə ri ni Kan da ta ad lı bir gü-
nah kar cəlb elə di.

Kan da ta qa ni çən bir qul dur 
idi. Çox lu ci na yət lər et miş di: öl-
dür müş dü, soy muş du, yan dır-
mış dı, an caq onun da he sa bın da 
bir xe yir xah iş ta pıl dı.

Bir də fə sıx me şə lik lə ge dən də 
cı ğı rın kə na rıy la bap ba la ca hö-
rüm çə yin qaç dı ğı nı gö rür. Kan-
da ta az qa la, aya ğıy la onu ba-
sıb əzə cək di ki, öz-özü nə de yir: 
«Yox, o, çox ba la ca ol sa da, hər 
hal da, can lı məx luq du. He yif di 
onu na haq ye rə öl dür mək».

Və hö rüm çə yə rəhm elə yir.
Bud da cə hən nə mi seyr elə yən-

də qul dur Kan da ta nın bir də fə 
hö rüm çə yə hə yat ba ğış la dı ğı nı 
xa tır la dı və ürə yin dən keç di ki, 
bir cə xe yir xah işin əvə zin də bu 
qul du ru cə hən nə min də rin li yin-
dən xi las elə sin. Xoş bəxt lik dən 
Bud da nın gö zü nə bir cən nət hö-
rüm çə yi sa taş dı. O, gü mü şü qə-
şəng li fi  bir şa na gül lə nin nef ri tə 
ox şa yan ya şıl yar pa ğın dan as dı.

Bud da bu in cə hö rüm çək li fi  ni 
eh ti yat la əli nə gö tü rüb, onun ucu-
nu mir va ri ki mi ağ şa na gül lə lə rin 
ara sın dan su ya sal la dı. Hö rüm-
çək li fi  cə hən nə min uzaq də rin lik-
lə ri nə ça tın ca düm düz aşa ğı en di.
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Kan da ta cə hən nə min di bin də 

baş qa gü nah kar lar la bir yer də 
Qan gö lü nün bu rul ğa nın da gah 
ba tıb, gah çı xa raq it əza bı çə kir di.

Hər yan da zül mət hökm sü-
rür dü. Yal nız ara bir nə sə tut qun-
tut qun işıl da yır dı. Qan qa ral dan 
dəh şət li mən zə rə ni təs vir et mə yə 
söz də aciz di. Ət raf mə zar ki mi 
sa kit lik idi. Hər dən gü nah-
kar la rın bo ğuq ahı 
eşi di lir di. 

Cə hən nə min lap di bi nə atıl mış 
gü nah kar la rın çək dik lə ri əzab-
lar dan son ra ağ la ma ğa be lə hey-
lə ri qal ma mış dı.

Elə bu na gö rə, hətt  a qul dur 
Kan da ta be lə, Qan gö lün də qan 
uda-uda can ve rən qur ba ğa ki mi 
qıv rı lır dı.

Bir dən Kan da ta ba şı nı qal dı rıb 
Qan gö lü nün üs tü nü tut muş qa ran-
lı ğa bax ma ğa baş la dı. Bu boş qa ran-
lıq dan, lap uzaq sə ma dan şüa ki mi 
pa rıl da ya raq ya vaş-ya vaş, elə bil 
baş qa gü nah kar la rın gö zü nə gö rü-
nə cə yin dən qor xa-qor xa gü mü şü 
hö rüm çək li fi  düz ona tə rəf enir di.

Kan da ta se vinc dən çə pik çal dı. 
Ona yal nız bu lif dən ya pı şıb yu-
xa rı dar tın maq qa lır dı. On da, bəl-
kə, cə hən nəm dən si vi şib çı xar dı.

Əgər bəx ti gə tir sə, lap yax şı, 
dü şər cən nə tə. Da ha onu İy nə li 
da ğın zir və si nə qo vub, ora dan 
bir də Qan gö lü nə tul la maz lar. 

Kan da ta bu ümid dən ruh la na-
raq hö rüm çək to run dan ikiəl li 
bərk-bərk ya pı şıb, bü tün gü cüy lə 
yu xa rı dır maş ma ğa baş la dı.

Əl bətt  ə, təc rü bə li oğ ru üçün bu 
adi işiy di.

An caq cə hən nəm dən cən nət 
iqa mət ga hı na ki mi on min lər lə 
ri1 mə sa fə var idi. Nə qə dər ça-
lış sa da, da ğın zir və si nə qalx maq 
elə də asan de yil di. Kan da ta yu-
xa rı dır maş dı, dır maş dı, an caq 
onun ki mi güc lü ada ma da, nə-
ha yət, yor ğun luq üs tün gəl di. 
Sə ma ya bir nə fə sə ça ta bil mə di.

Ça rə yox idi, gə rək da ya nıb 
nə fəs alay dı. Ya rı yol da da ya nıb 
hö rüm çək to run dan sal la na-sal-
la na din cəl di yi yer də qə fi l aşa ğı, 
də rin uçu ru ma bax dı.

Kan da ta bu na zik lifl  ə na haq 
ye rə be lə inad la yu xa rı dır maş-
ma mış dı. Bir az əv vəl min əzab 
çək di yi Qan gö lü zül mət də it-
miş di. Cə hən nəm zül mə tin də 
tut qun-tut qun işa ran qor xunc İy-
nə li da ğın zir və si isə ar tıq onun 
bir ad dım lı ğın da idi. Əgər ye nə 
be lə cəld dır maş sa, çox gü man 
cə hən nəm dən əki lə bi lə cək di.

Kan da ta hö rüm çək li fi n dən möh-
kəm ya pı şıb, uzun il lər dən son ra in-
san sə siy lə qəh qə hə çə kib qış qır dı:

- Qur tul dum! Qur tul dum!
An caq bu za man bir dən gör dü 

ki, say sız-he sab sız baş qa gü nah-
kar lar da lif dən ya pı şıb, qa rış qa 
dəs tə si ki mi onun ar dın ca yu xa rı 
dır ma şır lar.

Kan da ta qor xu dan və hey rət-
dən sə feh-sə feh ağ zı nı açıb bir 
müd dət göz lə ri ni döy dü.

Bu na zik hö rüm çək li fi  tək 
onun özü nü güc lə sax la yır, bəs 
bu qə dər ada ma ne cə tab gə tir sin!

Əgər lif qı rıl sa onun özü də, - gör 
ha, o da! – bu qə dər yu xa rı qalx dı ğı 
yer dən kəl lə ma yal laq cə hən nə mə 
uça caq. Əl vi da, azad lıq ümi di!

Bun la rı fi  kir ləş di yi vaxt gü-
nah kar lar dəs təy lə Qan gö lü nün 
qa ran lıq də rin li yin dən sü rü nüb 
çı xır dı lar. Yüz lər lə, min lər lə gü-
nah kar zən cir ki mi dü zü lüb tə-
lə sə-tə lə sə, şüa tə ki pa rıl da yan 
na zik hö rüm çək li fi y lə yu xa rı 
dır ma şır dı. Tə ci li nə sə elə mək la-
zı mıy dı, yox sa lif hök mən qı rı la-
caq, o da uçu ru ma yu var la na caq.

Kan da ta var gü cüy lə çı ğır dı:
- Ey, gü nah kar lar! Bu, mə nim 

li fi m di! Kim si zə ix ti yar ve rib ona 
dır maş ma ğa? Di tez dü şün. Dü-
şün aşa ğı!

Elə bu vaxt gör bir nə baş ver di!
Bu vax ta qə dər bü töv olan lif 

bir dən Kan da ta nın tut du ğu yer-
dən qı rıl dı.

Ah çək mə yə də ma cal tap ma dı, 
fır la na-fır la na, kü lək lə ri vı yıl tıy la 
ya ra-ya ra kəl lə ma yal laq aşa ğı ya, 
zül mə tin lap də rin li yi nə düş dü.

Tək cə qı rıq hö rüm çək li fi  cə-
hən nə min ay sız, ul duz suz gö-
yün də şüa ki mi pa rıl da ya raq hə-
lə də sal la nıb qa lır dı…
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Şa na gül lə gö lü nün sa hi lin də 

da yan mış Bud da əv vəl dən-axı ra 
qə dər hər şe yi gör müş dü. Və Kan-
da ta atıl mış daş ki mi Qan gö lü nün 
di bi nə ba tan da, Bud da kə dər li-kə-
dər li ye nə gə ziş mə yə baş la dı.

Kan da ta nın ürə yi mər hə mət-
dən, rəhm dən uzaq idi, yal nız 
fi  kir lə şir di ki, nə yol la özü nü cə-
hən nəm dən qur tar sın və bu na 
gö rə də haq lı cə za sı nı al mış dı: ye-
ni dən cə hən nə min gir da bı na atıl-
mış dı. Bud da nın nə zə rin də bu, 
rüs vay çı və mis kin bir ta ma şay dı!

An caq cən nə tin Şa na gül lə gö-
lün də ki şa na gül lə lər bu na bi ga-
nə qal mış dı lar.

On la rın mir va ri ki mi ağ gül lə ri 
Bud da nın ayaq la rı ya nın da as ta-
as ta yır ğa la nır dı.

Və onun hər ad dı mın da şa na-
gül lə lə rin qı zı lı özək lə ri ət ra fa 
məs te di ci şi rin ətir sa çır dı.

Cən nət də gü nor ta ya az qa lır dı.

1 Ri – uzunluq ölçüsü, 654 metr
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ci bir şə kil ta pıl maz dı.
- Siz, de yə sən, mat qa lıb sı nız? 

– kim sə əli ni çiy ni mə şap pıl dat-
dı, elə bil mə ni qa na caq sız ca sı na 
yu xu dan oyat dı lar, hə min hiss lə 
çev ril dim. – Hə, bu na 
ne cə ba xır san?

lar, qo vaq, ən cir ağa cı ya şa yır dı.
- Şe devr di!
Mən bu sö zü qü rur la, inam la 

tən qid çi nin düz gö zü nün içi nə 
ba xa-ba xa tək rar 

elə dim.

tut qun işıl da yır dı. Qan qa ral dan 
dəh şət li mən zə rə ni təs vir et mə yə 
söz də aciz di. Ət raf mə zar ki mi 
sa kit lik idi. Hər dən gü nah-
kar la rın bo ğuq ahı 
eşi di lir di. 

Kan da ta qor xu dan və hey rət-
dən sə feh-sə feh ağ zı nı açıb bir 
müd dət göz lə ri ni döy dü.

Saday BUDAQLI

Bataqlıq və hörümçək toru
(İki hekayə)


