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Qa lak ti ka la rın sü rət lə 
bir-bi rin dən uzaq laş-
ma sı ilə bağ lı Ed vin 
R.Qubb lun apar dı-

ğı he sab la ma lar fə za ya da ğıl-
maz dan ön cə kainat da kı bü tün 
ma te ri ya nın bir nöq tə də cəm-
ləş mə si nin də qiq ta ri xi ni müəy-
yən ləş dir mə yə im kan ve rir. 

- Əl bətt  ə, ha mı mız bir nöq tə yə 
sı xış mış dıq, - yaş lı QfwfQ ba şı nı 
yel lə di, - ney lə yə bi lər dik? On da 
heç kə sin ağ lı na da gəl məz di ki, 
fə za-fi  lan var. Elə cə də, Za man 
– çəl lək də ki si yə nək ba lıq la rı 
kimi, tər pə nə bil mirl dik sə, Za-
man nə yi mi zə la zım idi? 

«Çəl lək də ki si yə nək ba lıq la rı 
ki mi sı xış mış dıq» de dim, an caq 
bu, gə li şi gö zəl ifa də dir: əs lin də, 
sı xış ma ğa da yer yox idi. Bə də-
ni mi zin bü tün nöq tə lə ri baş qa-
la rı nın bə də nin də ki bü tün nöq-
tə lər lə üst-üs tə dü şür dü. Çün ki 
ha mı mız bir nöq tə də yer ləş miş-
dik. Doğ ru dur, elə bir na ra hat lıq 
hiss et mir dik, an caq hər hal da, 
ada ma ağır gə lir di ki, mə sə lən, 
sen yor Pbert Pberd ki mi ya ra ma-
zın bi ri elə hey əl-aya ğa do la şır. 

Ne çə nə fər idik? Bu nu tə səv-
vür elə mək be lə müm kün de yil. 
Sa yı mı zı bil mək üçün heç ol ma-
sa, bir az ca bir-bi ri miz dən ara-
lan ma lıy dıq. Biz isə bir ye rə qa-
laq lan mış dıq. Si zə elə gə lə bi lər 
ki, bu və ziy yət də ol du ğu mu za 
gö rə çox ada ma yo vu şan, meh-
ri ban in san la ra çev ril miş dik. 
Am ma hər şey tər si nəy di: baş qa 
vaxt lar da qon şu lar bir-bi ri nə qo-
naq ge dir, biz isə o qə dər ya xın 
ya şa yır dıq ki, heç sa lam laş mır-
dıq da.

Ta nış la rı mız çox az idi. On-
lar dan sen yor Ph(i)nko, onun 
dos tu sen yo ra Xueaeu X., 
bir də, Z’ zu -  köç kün ailə si 
və  yu xa rı da de di yim Pbert 
Pber di da ha  yax şı xa tır la yı ram. 

Ora da bir sü pür gə çi qa dın da 
var dı -  ha mı onu «əl buy-
ruq çu su» ki mi ta nı yır dı. 
O, bü tün kos mos da ye ga-
nə qul luq çu idi. Düz dür, 
on da kos mos özü də dır naq 
boy day dı… Sö zün açı ğı, qa dın 
bü tün gü nü heç nəy lə məş ğul 
ol mur du – hətt  a nə yin sə to zu-
nu al maq da la zım de yil di, çün ki 
nöq tə boy da olan mə ka na bir toz 
zər rə ci yi də gi rə bil məz di. Ona 
gö rə də qa dın söz gəz dir mək lə, 
qey bət et mək lə vaxt ke çi rir, elə 
hey öz hə ya tın dan şi ka yət lə nir-
di. 

Yer ləş di yi miz dar mə kan 
üçün bu sa da la dı ğım adam lar 
be lə çox idi; üs tə gəl, bu ra da 
cür bə cür baş qa şey lər də qa-
laq lan mış dı: son ra dan kaina tın 
ti kin ti ma te rialı ki mi is ti fa də 
olun caq bü tün mad də lər sı-
ray la, yan ba yan dü zül müş dü.

Bil mir dik, bun la rın han sın-
dan ast ro no mi ya da (mə sə lən, 
An dro me da du man lı ğı üçün), 
coğ ra fi  ya da (tu ta lım, Vo gez 
üçün) və ya kim ya da (müx tə-
lif izo top la rın ha zır lan ma sın-
da) is ti fa də olu na caq. Bun dan 
baş qa, hər ad dım da qon şu Z’-
zu la rın əş ya la rı na ili şir dik – sə-
bət lər, açı lıb-yı ğı lan çar pa yı lar, 
dö şək lər… Bu Z’ zu la rı öz ba-
şı na qoy say dıq, bö yük ailə ol-
duq la rı nı bə ha nə edib, öz lə ri ni 
elə apa rar dı lar, san ki bu ra da 
on lar dan baş qa ya şa yan yox-
dur: on lar hətt  a bü tün nöq tə nin 
için dən ke çən pal tar ası lan ip 
çək mək fi k ri nə düş müş dü lər.

Doğ ru dur, bə zən Z’ zu lar la heç 
də yax şı dav ran mır dıq: mə sə lən, 
on la rı  «köç kün» ad lan dır maq 
nə yə la zım idi? Bu, o de mək idi 
ki, gu ya biz bu ra da çox dan ya şa-
yı rıq, on lar isə son ra dan gə lib lər. 
Bu nun yan lış qə naət ol du ğu nu 
sü but et mə yə də eh ti yac yox dur: 
on da nə «əv vəl» var idi, nə də 
«son ra», kö çüb məs kun laş maq 
üçün baş qa yer lər də yox idi. Bu-
na bax ma ya raq, bə zi lə ri id dia 
edir di ki, «köç kün lər» ifa də si nin 
mə kan və za man la əla qə si yox-
dur, bu sö zün baş qa, ali mə na-
la rı var. 

Sö zün dü zü, o vaxt lar biz ha-
mı mız dar dü şün cə li, xır da çı 
adam lar idik. Bu nun gü na hı nı 
biz də ax tar maq la zım de yil – ya-
şa dı ğı mız mü hit bi zi be lə for ma-
laş dır mış dı. Fi kir ve rin, biz bu 
na qis lik lər dən qur tu la bil mə dik, 
on lar in di də özü nü bü ru zə ve-
rir – av to bus da ya na ca ğın da, ki-
no da və ya xud diş hə kim lə ri nin 
bey nəl xalq sim po ziumun da gö-
rü şüb keç mi şi xa tır la yan da, san-
ki əv vəl ki adam la ra çev ri li rik.

Biz gö rü şüb, sa-
lam la şı rıq – bə zən kim sə mə ni, ya 
da mən on lar dan ki mi sə ta nı yı-
ram – dər hal hal-əh val tu tub, baş-
qa la rı haq qın da so ru şu ruq (çox 
vaxt bi ri mi zin ded yi adam la rı di-
gə ri miz xa tır la ma saq be lə): o də-
qi qə köh nə de di-qo du lar, in cik-
lik lər, umu-kü sü lər ya da dü şür.

Ta sen yo ra Ph(i)nko nu xa tır la ya-
na can be lə da vam edir (əs lin də, 
bü tün söh bət lə ri mi zin so nun da 
müt ləq onu xa tır la yı rıq): dər-
hal bü tün an la şıl maz lıq lar unu-
du lur, ürək lər riq qə tə gə lir və 
qəlb lə ri min nət dar lıq hiss lə ri 
çul ğa yır. Sen yo ra Ph(i)nko ye ga-
nə adam dır ki, onu ha mı xa tır-
la yır, ha mı onun xiff  ə ti ni çə kir. 
Gö rə sən, o, ha ra yox ol du? Bir 
vaxt lar göz lə rim hər yer də onu 
ax ta rır dı; onun si nə si, be li, çəh-
ra yı ka po tu – yox, onu nə bi zim 
qa lak ti ka da, nə da baş qa la rın da 
bir da ha gör mə yə cə yik. Sö zün 
dü zü, son ge niş lən mə həd di-
nə çat dıq dan son ra kaina tın ye-
ni dən bir nöq tə yə sı xı la ca ğı ilə 
bağ lı nə zə riy yə lər mə nə o qə dər 
də inan dı rı cı gəl mir. Am ma bir 
çox la rı mız məhz bu na ümid edir 
və ye ni dən bir yer də ola ca ğı mız 
vaxt lar üçün plan lar qu ru ruq. 
Ötən ay tin də ki ka fe yə gi rib, nə 
gör səm yax şı dır? Sen yo ra Pbert 
Pberd!

- Nə var, nə yox? Çox dan dır, 
gö rün mür sü nüz!

Sən de mə, han sı sa plast mas 
fi r ma sı nın Pa vi ya da təm sil çi si 
iş lə yir. Heç də yi şil mə miş di – hə-
min ki qı zıl diş, hə min gül lü aşır-
ma.

- Ge ri yə qa yı dan da, - o, qu la-
ğı ma pı çıl da dı, - elə et mə li yik ki, 
bə zi lə ri ora ya düş mə sin… Bi lir-
si niz də, bu Z’ zu lar...

İs tə dim ona de yəm ki, bi zim-
ki lə rin bir ço xu mə nə ey ni söz-
lə ri de yir, am ma axır da əla və 
edir lər: «Bi lir si niz də, bu Pbert 
Pberd...»

Qan qa ra çı lıq ol ma sın de yə, di-
li mi di şi mə sı xıb so ruş dum:

- Bəs sen yo ra Ph(i)nko? Ne cə 
bi lir si niz, onu ta pa ca ğıq?

- Hə… Onu, 
əl bətt  ə… - o, yün gül cə 
qı za rıb, do da ğı nın al-
tın da mı zıl dan dı.

Bi zim ha mı mız üçün 
bir nöq tə yə qa yıt maq, hər 
şey dən əv vəl, sen yo ra Ph(i)nko 
ilə gö rüş mək im ka nı de mək idi. 

Bu, mə nə də aid dir, bax ma ya raq 
ki, onun qa yı da ca ğı na ümi dim 
yox dur. Nə isə, ka fe də otu rub, 
hə mi şə ol du ğu ki mi, onu min nət-
dar lıq his si ilə xa tır la ma ğa baş-
la dıq; bu xa ti rə lər ya vaş-ya vaş 
sen yor Pbert Pber də qar şı kin-kü-
du rə ti mi be lə ar xa pla na ke çir di. 

Sen yo ra Ph(i)nko nun ca zi bə-
si nin sir ri on day dı ki, biz onu 
bir-bi ri mi zə qıs qan mır dıq. Hətt  a 
onun qey bə ti ni də elə mir dik, bax-
ma ya raq ki, sen yor Xuaeau X. ilə, 
ne cə de yər lər, «ya xın mü na si bət»-
də ol du ğu nu bi lir dik. An caq bü-
tün kainat cə mi bir nöq tə dən iba-
rət dir sə, bu nöq tə də yer lə şən lə rin 
ha mı sı bir-bi rin dən nə ya xın, nə 
də uzaq ola bil mir sə, de mə li, ha-
mı mız onun la «ya xın mü na si bət»-
dəy dik. Onun ye ri nə baş qa qa dın 
ol say dı, Al lah bi lir, ar xa sın ca nə-
lər da nı şar dı lar. Qul luq çu qa dın 
onun haq qın da ol ma zın şa yiələr 
uy du rar, yer də qa lan lar isə onun-
la səs-sə sə ve rər di. Mə sə lən, Z’ zu 
ailə si ba rə də elə şey lər da nı şır-
dı lar ki, adam məətt  əl qa lır dı: nə 
ata-ana, nə də qar daş-ba cı lar bu 
if ti ra lar dan ya xa qur ta ra bil mir di. 
Am ma sen yo ra  Ph(i)n ko nun və-
ziy yə ti baş qa cür idi: mən özüm, 
nöq tə ola raq, onun için dəy dim, 
o da bir nöq tə ki mi mə nim içim-
də, mə nim hi ma yəm al tın day dı 
və bu na gö rə iki qat xoş bəxt idim. 
Baş qa la rı da ey ni hiss lə ri ke çi rir di. 
Bun dan bö yük doğ ma lıq və safl  ıq 
(axı is tə ni lən nöq tə öz-öz lü yün də 
qa pa lı dır və içə ri yə heç nə ke çir-
mir) ar zu la maq ol maz dı.

O da ox şar hiss lər ke çi rir di: 
biz ha mı mız onun, o da ha mı-
mı zın da xi lin dəy di və bu na gö rə 
həd siz də rə cə də xoş bəxt idi. O, 
bi zim ha mı mı za ey ni göz lə ba-
xır, ha mı mı zı se vir di. 

Ay dın mə sə lə dir, in sa nın gü-
nü xoş ke çir sə, ar dın ca qey ri-adi 
nə sə baş ver mə li dir. Gün lə rin bir 
gü nü o de di:

- Eh, uşaq lar, ye ri miz bir az ca 
ge niş ol say dı, si zə yax şı əriş tə bi-
şi rər dim!

Bu söz lər ki fa yət idi ki, biz da-
ha ge niş mə kan haq qın da fi  kir-
lə şək: bu mə kan da o, əl-qo lu nu 
sər bəst hə rə kət et di rir; iri döş lə ri 
bö yük mət bəx tax ta sı nın üzə ri nə 
əyi lib – o, ox lov la xə mir ya yır; 
yu mur ta ça lır; qol la rı dir sə yə ki-
mi una və ya ğa bu la şıb. Ar dın ca 
unu və də ni qoy maq üçün yer, 
da ha son ra ta xıl zə mi lə ri ba rə-
də fi  kir ləş mə yə baş la dıq. An caq 
dağ lar dan tor paq sa hə lə ri nə, ot-
laq la ra doğ ru axan su ol ma sa, nə 
ta xıl ye ti şər, nə də ətin dən əriş tə 
üçün bul yon ha zır la dı ğı mız da-
na ye kə lər. Son ra Gü nə şin dövr 
edə bi lə cə yi fə za haq qın da xə-
yal lar qur ma ğa baş la dıq: axı ta-
xı lın ye tiş mə si üçün gün işı ğı na 
da eh ti yac var. Am ma Gü nə şin 
ya ran ma sı üçün ul duz la rın ət ra-
fın da kı qaz bu lud la rı sıx laş ma lı, 
çox lu qa lak ti ka lar, kos mik du-
man lıq lar, hər bir pla net, hər bir 
sə ma cis mi bir-bi ri ilə ümu mi ta-
raz lıq əmə lə gə tir mə li dir. 

Biz fi k rə get di yi miz vaxt, sən 
de mə, sen yo ra Ph(i)nko «Eh, 
uşaq lar, əriş tə…» de di yi an dan 
eti ba rən, bi zim yer ləş di yi miz 
nöq tə ge niş lən mə yə baş la yıb. 
Be lə cə, nöq tə get-ge də bö yü dü, 
ge niş lən di… Nöq tə nin diamet ri 
on min işıq ili, yüz işıq əs ri, mil-
yard işıq mi nil li yi ilə öl çül mə yə 
baş la dı. Biz kaina tın hər tə rə fi  nə 
sə pə lən dik. Sen yor Pbert Pberd 
Pa vi ya ya qə dər ge dib çıx dı. Sen-
yo ra Ph(i)nko isə, han sı sa ener-
ji yə – bəl kə də, işı ğa və hə ra rə tə 
çev ril di. Sen yo ra Ph(i)nko bi zim 
qa pa lı, xır da çı dün ya mız da özü-
nün co mərd li yi, şəf qət duy ğu la-
rı ilə («Eh, uşaq lar, ye ri miz bir 
az ge niş ol say dı, si zə yax şı əriş-
tə bi şi rər dim!») bir cə an da fə za, 
za man və mə kan, ümum dün ya 
ca zi bə qa nu nu ilə hə rə kət edən 
sə ma ci sim lə ri ni hə ya tı mı za gə-
ti rən ye ga nə adam ol du. Be lə cə, 
mil yard lar la gü nəş, pla net, ta xıl 
zə mi lə ri və bü tün pla net lə rin bü-
tün kon ti nent lə rin də una və ya-
ğa bat mış əl lə ri ilə xə mir yo ğu-
ran çox lu sen yo ra Ph(i)nko lar 

ya ran dı. An caq özü bu dün-
ya dan ha ra sa çı xıb get di və 

biz əbə di onun xiff  ə ti ni 
çə kə-çə kə qal dıq.
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ki, bu və ziy yət də ol du ğu mu za 
gö rə çox ada ma yo vu şan, meh-
ri ban in san la ra çev ril miş dik. 
Am ma hər şey tər si nəy di: baş qa 
vaxt lar da qon şu lar bir-bi ri nə qo-
naq ge dir, biz isə o qə dər ya xın 
ya şa yır dıq ki, heç sa lam laş mır-

Ta nış la rı mız çox az idi. On-
lar dan sen yor Ph(i)nko, onun 
dos tu sen yo ra Xueaeu X., 
bir də, Z’ zu -  köç kün ailə si 
və  yu xa rı da de di yim Pbert 
Pber di da ha  yax şı xa tır la yı ram. 

Ora da bir sü pür gə çi qa dın da 
var dı -  ha mı onu «əl buy-

on da kos mos özü də dır naq 
boy day dı… Sö zün açı ğı, qa dın 
bü tün gü nü heç nəy lə məş ğul 
ol mur du – hətt  a nə yin sə to zu-
nu al maq da la zım de yil di, çün ki 
nöq tə boy da olan mə ka na bir toz 
zər rə ci yi də gi rə bil məz di. Ona 
gö rə də qa dın söz gəz dir mək lə, 
qey bət et mək lə vaxt ke çi rir, elə 
hey öz hə ya tın dan şi ka yət lə nir-

Yer ləş di yi miz dar mə kan 
üçün bu sa da la dı ğım adam lar 
be lə çox idi; üs tə gəl, bu ra da 
cür bə cür baş qa şey lər də qa-
laq lan mış dı: son ra dan kaina tın 
ti kin ti ma te rialı ki mi is ti fa də 
olun caq bü tün mad də lər sı-
ray la, yan ba yan dü zül müş dü.

Biz gö rü şüb, sa-
lam la şı rıq – bə zən kim sə mə ni, ya 
da mən on lar dan ki mi sə ta nı yı-
ram – dər hal hal-əh val tu tub, baş-
qa la rı haq qın da so ru şu ruq (çox 
vaxt bi ri mi zin ded yi adam la rı di-
gə ri miz xa tır la ma saq be lə): o də-
qi qə köh nə de di-qo du lar, in cik-
lik lər, umu-kü sü lər ya da dü şür.

- Hə… Onu, 
əl bətt  ə… - o, yün gül cə 
qı za rıb, do da ğı nın al-
tın da mı zıl dan dı.

Bi zim ha mı mız üçün 
bir nöq tə yə qa yıt maq, hər 
şey dən əv vəl, sen yo ra Ph(i)nko 
ilə gö rüş mək im ka nı de mək idi. 

nün co mərd li yi, şəf qət duy ğu la-
rı ilə («Eh, uşaq lar, ye ri miz bir 
az ge niş ol say dı, si zə yax şı əriş-
tə bi şi rər dim!») bir cə an da fə za, 
za man və mə kan, ümum dün ya 
ca zi bə qa nu nu ilə hə rə kət edən 
sə ma ci sim lə ri ni hə ya tı mı za gə-
ti rən ye ga nə adam ol du. Be lə cə, 
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