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Yax şı rəs sam olan ştut-
qart lı gənc qa dı nın 
ilk sər gi sin də heç bir 
pis niy yə ti ol ma yan, 

sa də cə, onu ürək lən dir mək is-
tə yən bir tən qid çi de di:

- İs te dad la, zövq lə iş lə mi siz, 
am ma hə lə siz də də rin lik ça tış-
mır.

Ca van qa dın tən qid çi nin nə-
yi nə zər də tut du ğu nu bil mə di, 
tez lik lə onun ira dı nı unut du. 
Am ma bir gün son ra qə zet də 
elə hə min tən qid çi nin re sen-
zi ya sı çap olun du. Mə qa lə də 
de yi lir di: “Gənc rəs sam çox is-
te dad lı dı, əsər lə ri də ilk ba xış-
dan ki fa yət qə dər cəl be di ci dir, 
am ma, təəs süf ki, o əsər lər də 
də rin lik ça tış mır”. Be lə olan da 
gənc qa dın dü şün cə lə rə dal dı. 
O, öz rəsm lə ri nə ye ni dən diq-
qət lə nə zər ye tir mə-
yə, köh nə qov-
l u q  l a r  d a 
e ş ə  l ə n -
m ə  y ə 
baş la dı.

Qa dın bü tün rəsm lə ri nə, in di ki 
mə qam da çək dik lə ri nə tə zə dən 
bax dı. Son ra tuş ban ka la rı nın 
ağ zı nı bağ la dı, pe ro la rı sil di, tə-
miz ha va al ma ğa çıx dı.

Hə min ax şam onu qo naq də-
vət et miş di lər. Adam lar, de-
yə sən, tən qid çi nin de dik lə ri ni 
əz bər lə miş di lər, ye ri gəl di-gəl-
mə di, rəs sa mın bö yük is te da-
dın dan, onun tab lo la rı nın dər hal 
gö zə də yən ca zi bə sin dən da nı-
şır dı lar. Am ma gənc qa dın ar xa 
plan da kı pı çıl tı ya, ar xa sı ona sa rı 
du ran la ra diq qət lə qu laq as say-
dı, bu söz lə ri də ayırd elə yər di:

- On da də rin lik yox dur. Bax, 
mə sə lə bun da dı. İs te da dı ol ma-
ğı na var, am ma də rin li yi, təəs-
süf ki, yox dur.

Bü tün son ra kı həf tə ni gənc 
qa dın heç bir şey çək mə di. O, 
din məz cə çar pa yı sın da otu-
rub özü ba rə də dü şün cə lə rə 
dal mış dı. Ba şın da də rin sual tı 
bu rul ğan ki mi, bü tün baş qa fi -
kir lə ri ni udan bir fi  kir on dan əl 
çək mə dən fır la nır dı: “Mən də 
ni yə də rin lik yox du?”

İkin ci həf tə qa dın tə zə dən 
çək mə yə cəhd elə di, am ma yön-
dəm siz ciz gi lər dən baş qa, bir 
şey alın ma dı. Bə zən, hətt  a xır da 
ciz gi ni də çə kə bil mir di. On da 
ağ la ma ğa baş la yıb qış qır dı:

- Bə li, düz dür, 
mən də də rin lik 

yox dur!

Üçün cü həf tə in-
cə sə nə tə dair cild lə-

ri nə zər dən ke çir mə yə, 
baş qa rəs sam la rın əsər-

lə ri ni öy rən mə yə, 
cidd-cəhd lə qa le-

re ya la ra, mu-
zey lə rə get-

m ə  y ə 
baş la dı.

O, təs vi ri sə nə tin nə zə riy yə si-
nə dair ki tab la rı da oxu ma ğa 
baş la dı. Ki tab ma ğa za sı na ge-
dib sa tı cı dan rəfl  ə rin də olan ən 
də rin mə na lı ki ta bı so ruş du və 
ta nı ma dı ğı Vit genş tey nin əsə ri-
ni al dı, am ma on dan heç cür bir 
şey an la ya bil mə di.

Şə hər mu ze yin də ki “Av ro pa 
rəs mi nin 500 il li yi” sər gi sin-
də o, bə dii tər bi yə müəl li mi nin 
zal lar da gəz dir di yi si nif uşaq-
la rı na qo şul du. Göz lə nil mə dən 
Leonar do da Vin çi nin rəsm lə-
rin dən bi ri nin qa ba ğın da irə li 
çı xıb so ruş du:

- Ba ğış la yın, mə nə de yə bi lər-
si niz mi, bu rəsm də də rin lik var, 
ya yox?

Müəl lim is teh zay la gü lüb de-
di:

- Hör mət li xa nım, əgər mə-
nim lə za ra fat elə mək is tə yir si-
niz sə, sə hər tez dən qalx ma lı sı-
nız. 

Uşaq lar da ürək dən qəh qə hə 
çə kib gül dü lər. Gənc qa dın sa 
evə ge dib acı-acı ağ la dı.

Hə min vaxt dan gənc qa dın 
get-ge də da ha da qə ri bə olur-
du. O öz emalat xa na sın dan, 
de mək olar, çıx mır dı, am ma 
bu nun la be lə, iş lə yə bil mir di. 
Güm rah qal maq üçün həb lər-
dən is ti fa də elə yir di, am ma 
güm rah lı ğın ona nə dən öt rü 
la zım ol du ğu nu bil mir di. Yo-
ru lan da öz stu lun da ca ya tır-
dı, çün ki çar pa yı ya uzan ma ğa 

qor xur du. O həm də iç-
mə yə baş la dı, bü tün 

ge cə ni də işı ğı ya nı-
lı qo yur du. Qa dın 

da ha şə kil çək-
mir di. Ber lin dən 
bi ri zəng vu rub 

onun üçün bir ne-
çə es kiz çək mə yi 
xa hiş elə yən də 
qış qır dı:

- Mə ni ra hat 
bu ra xın! Mən də 
də rin lik yox dur!

Ara da bir plas-
ti lin dən nə sə 

dü zəl dir di, am-
ma bun lar qey ri-
müəy yən, mə na sız 
şey lər idi. O, yal nız 

bar maq la rı nın ucu nu 
plas ti li nə ba tı rır, ya da on dan 
xır da ca kü rə cik lər dü zəl dir di. 
Za hi ri gör kə mi get-ge də pin ti-
lə şir di. Da ha ge yi mi nə də fi  kir 
ver mir, mən zi li ni yı ğış dır mır-
dı.

Qa dı nın dost la rı na ra hat ol-
du lar. On lar de yir di lər: “Ona 
kö mək elə mək la zım dı, in-
di böh ran zo la ğı na dü şüb. Bu 
böh ran ya şəx si, ya ya ra dı cı-
lıq, ya da ma liy yə böh ra nı dı.

Bi rin ci hal da biz lik heç nə yox-
du, ikin ci hal da böh ran dan özü 
çıx ma lı dı, üçün cü hal da biz 
onun üçün və sait yı ğıl ma sı nı 
təş kil elə yə bi lə rik, am ma bu, 
şüb hə siz, onun xo şu na gəl mə-
yə cək.

Be lə lik lə, dost la rı onu na ha ra, 
ya xud zi ya fət lə rə də vət et mə yə 
baş la dı lar. Qa dın hər də fə iş lə-
ri nin ba şın dan aş dı ğı nı bə ha nə 
gə ti rib im ti na elə yir di. Ye nə iş-
lə mir di, yal nız ota ğın da otu rur, 
göz lə ri ni ye rə di kir, plas ti li ni 
əziş di rir di.

Bir də fə qa dın öz-öz lü yün də 
elə ümid siz li yə qa pıl mış dı ki, 
nə ha yət, bir də və ti qə bul elə di. 
Xo şu na gə lən bir ca van oğ lan 
idi. Son ra oğ lan mə lum məq-
səd lə ya nın da qal maq üçün onu 
evə apar maq is tə di. Qa dın de di, 
şüb hə siz, bu nu elə yə bi lər, çün-
ki oğ lan xo şu na gə lir; am ma, 
oğ lan on da də rin li yin ça tış ma-
dı ğı na ha zır ol ma lı dı. Ca van 
oğ lan bu nu eşi dib öz niy yə tin-
dən əl çək mək qə ra rı na gəl di. 
Bir vaxt lar çox yax şı rəsm çə kən 
ca van qa dın in di gün lər lə yox, 
saat lar la sü qut elə yir di. O, da-
ha heç ye rə çıx mır dı, da ha heç 
kə si qə bul elə mir di, hə rə kət siz-
lik dən kö kəl miş di, al ko qol dan, 
həb lər dən qey ri-adi sü rət lə qo-
ca lır dı. Mən zi li çü rü mə yə baş-
la mış dı, özün dən kif iyi gə lir di.

Bir vaxt lar ona otuz min mar-
ka mi ras qal mış dı. Hə min pu la 
üç il ya şa dı. Bir də fə Neapo la 
sə ya hət elə di, ne cə sə ya hət elə-
di yi kim sə yə mə lum de yil.

Pul tü kə nən də qa dın bü tün 
rəsm lə ri ni doğ ram-doğ ram et-
di, te le vi zi ya qül lə si nə qal xıb 
139 metr hün dür lük dən aşa ğı 
atıl dı. Am ma hə min gün güc-
lü kü lək əs di yin dən, qül lə nin 
di bin də ki as falt mey dan ça ya 
düş mə di, kü lək onu çəl tik tar-
la sın dan ke çi rib me şə nin lap 
kə na rı na apar dı və kük nar 
ağac la rı nın ba şı na at dı. 
Bu na bax ma ya raq, qa-
dın dər hal ke çin di.

Bul var mət-
buatı hə min 
h a  d i  s ə  n i 
m i n  n ə t -
dar lıq la 
qa mar-
l a  d ı .

Bu cür ölüm, uçu şun ma raq-
lı tra yek to ri ya sı, söh bə tin bir 
vaxt lar bö yük ümid lər ve rən, 
üs tə lik, ya ra şıq lı gör kə mi olan 
rəs sam qa dın ba rə də get mə si - 
bü tün bun lar yük sək mə lu mat 
də yər li yi nə ma li ki idi. Onun 
mən zi li elə fa ciəli və ziy yət dəy-
di ki, fo toq rafl  ar ora da hətt  a bə-
dii fo to lar da çə kə bil di lər: min-
lər lə boş şü şə, hər yer də da ğın tı 
iz lə ri, cı rıq-cı rıq edil miş tab lo-
lar, di var lar da plas ti lin yum ru-
la rı, hətt  a künc lər də çü rün tü lər. 
Qə zet lər da ha bir qo şa sə hi fə 
ver di lər, üçün cü sə hi fə də ye ni 
mə lu mat dərc elə di lər.

Ədə biy yat əla və sin də əv-
vəl xa tır lat dı ğı mız tən qid çi nin 
qeyd lə ri yer ləş di ril miş di. Hə-
min qeyd lər də o, ca van qa dı nın 
bu cür dəh şət li üsul la in ti har 
elə mə si nə gö rə çox kə dər lən di-
yi ni ya zır dı. “Bir da ha, - o qeyd 
elə yir di, - biz gənc, is te dad lı in-
sa nın özü nü təs diq elə yə bil mə-
mə si nin şa hi di olu ruq. Söh bət 
ilk növ bə də hi ma yə dar lıq dan, 
ağıl lı ya ra dı cı yar dım dan ge dən-
də tək cə döv lə tin kö mə yi, şəx si 
tə şəb büs ye tər li de yil. Düz dü, 
de mək la zım dı ki, bu hal da be-
lə fa ciəli son lu ğun rü şeym lə ri 
hər şey dən əv vəl fər diy yət də di. 
Çün ki onun ilk, hə lə sa də lövh 
gö rü nən əsər lə rin dən ar tıq, bu 
cür eff  ek tin əl də edil mə si nə, 
ton la rın qa rış dı rıl ma sı tex ni ka sı-
na yö nəl dil miş, hə min da xi lə is-
ti qa mət lən miş, ca nı na iş lə miş o 
qor xun c iki ləş mə, ey ni za man da 
son həd də cən duy ğu lar la do lu, 
am ma ya ra dı cı ada mın öz şəx si 
qa ran lıq “mən”inə qar şı açıq-ay-
dın eti raz gö zü mü zə gö rün mür-
mü? Hə min tab lo lar da az qa-
la, məh ve di ci, də rin li yə bu cür 
aman sız mey li gör mü rük mü?”
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