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Frans Kafka
Orijinal əsərin adı: “Milenaya məktublar”
Qələmə aldı: Göycəyeva Lamiyə

Sevimli Tıq-tıq xanım, şıq-şıq xanım, mənim gözəl yoldaşım,
mənim ciyərim, canım.
Mən çöl heyvanı idim, indi evlərə dadanmışam, çirkli bir
kahada uzandığım vaxtlar da olub (əlbəttə, yalnız mənim burda
məskunlaşdığıma görə çirkli olan) - və birdən orda, açıqlıqda
səni gördüm, möcüzələr möcüzəsi və özümü, hər şeyi unutdum,
qalxdım, yaxına gəldim, - hələ bu yeni, doğma azadlıqdan
qorxa-qorxa, quyruğuma bal çəkdim, sonra yağ çəkdim, yenə də
yaxınlaşdım, sənə lap yaxın, sənsə mehriban idin, yumaq kimi
yığıldım, üzümü ovuclarında gizlətdim, guya buna icazəm var idi,
elə xoşbəxt, elə qürurlu, elə azad, elə qüdrətli idim ki, sanki isti ev
tapmışdım - bu fikir yaxamdan əl çəkmirdi - ev tapmışdım, - ancaq
heyvan olaraq qalırdım, evi yalnız və yalnız çöl olan heyvan, bu
açıqlıqda təkcə sənin mərhəmətinə görə yaşayırdım, özüm də dərk
etmədən taleyimi gözlərində oxuyurdum.
...
Hiss edirdim ki, sürünərək geriyə, öz qaranlığıma getməliyəm.
Gün işığına dözə bilmirdim, ümidsizlik içində idim, azmış heyvan
kimi gücüm yetənə qədər yüyürürdüm və əl çəkməyən fikir: “Onu
da özümlə xanın toy məclisinə götürüm!” - və tam buna zidd olan
başqa bir fikir: “Məgər o olan yerdə qaranlıq ola bilər?”
Soruşursan necə yaşayıram; bax belə yaşayıram.
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İldiko von Kürti
Orijinal əsərin adı: “Ay işığına tarif”
Qələmə aldı: Göycəyeva Lamiyə

Orda bir ilə yaxın işləmişdim və hər gün öz-özümdən soruşurdum
– niyə? Qərara gəldim, çıxıram. Çətin qərarların müzakirəsini
həmişə saç ustamın yanına aparıram. Məni görən kimi isə o dedi:
“Canım-gözüm, Tıq-tıq xanım, nə olub, olub, heç vecimə də
deyil, sənə lazım olan şey yeni saç düzümüdür“. Yeri gəlmişkən,
mənim yaxşı xasiyyətim və tüklü bədənim var. İndiki dövrdə
yaxşı xasiyyətlə yaxşı heç nə əldə etmək olmaz, elə tüklü budlarla
da. Axırıncı lazer epilyasiyası və intizam məsələsidir. Qıvrım
tellərimə, anoreksiyama, qara dərimə görə tez-tez hirslənirəm.
Əvvəlki günlə müqayisədə heç olmasa bir balaca ağarıb, tük
tökmüşəmsə, həmin günü uğurlu hesab edirəm. Gördüyüm hər
həşərata içimdən bu şüarı deyirəm: “Sür-sümük, tüklü və qaradır –
bizlərdəndir!“
Yığdığım bütün nəcisi əməliyyatlara yatızdırıb, Maykl Cekson
kimi ağarmaq istəyirdim. Ancaq məsələni sıfır nömrəli kirşanla
həll etdik. Uzun sözün qısası, özümə maya qoydum ki, ali
məqsədə çatmağımda - həyat yoldaşı tapmaqda bu maya köməyim
olsun.
...
Siyahıdakı birinci qurban hər səhər yolumun üstündə qoyun otaran
çoban idi. Bir az danışdıqdan sonra onu siyahımdan çıxarmağa
məcbur oldum. Səbəb aşağıdakı xüsusiyyət: çoban
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tənqidi öz əzəmətinə təhqir hesab edirdi. Bundan əlavə rəqs edə
bilirdi. Rəqs edə bilən çoban cazibədar deyil. Həmçinin hisslərini
nümayiş etdirməyə meylli, qoyunlarının ad günlərini yadda
saxlayan və yaxşı tütək çala bilən çobanlar. Belələri heç xoşuma
gəlmir. Belələrini tərbiyələndirmək, düzəltmək, danlamaq olmur,
özünə hörməti geri qaytarmaq üçün onlara nifrət edə bilmirsən.
...
Növbəti qurban işimizin yanındakı çayxanada bütün günü
oturub “National Geographic”ə baxan tülkü oldu. Adətən qəlyan
çəkən tülkülər darıxdırıcı heyvanlardır. Onlar tamamilə haqlı
olmadıqları halda da haqlı olmağa öyrəşiblər. Bunun üçün heç
nəyə baxmayaraq haqlı olduqlarını göstərən görünüş alırlar. Buna
da bir quş.
...
Və birdən heç gözləmədiyim bir anda qarşıma o çıxdı. Hər şey
ani baş verdi, ilk baxışdan məhəbbət, görüşlər, tələsik evlilik və
xoşbəxt həyat. Ta ki pendirimiz qurtarana kimi. Maddi cəhətdən
korluq çəkən Siçan bəy hər gün gözümdə əvvəlki əzəmətini
itirirdi. Bunu o da görürdü. Və bir gün mənə dedi ki, Xan evində
təşkil olunan toya oğurluğa gedəcək. Onu yola saldıqdan sonra
gölün ətrafında gəzməyə getdim, suda öz əksimə baxırdım ki,
birdən şeytan məni aldatdı düşdüm ora. Akvafobiyadan əziyyət
çəkdiyim bütün zooloqlara məlumdur. Qışqırığımı, Xan evində

oğurluqda olan Siçan bəyi köməyə çağırmağımı yoldan keçən
iki polis eşitdi, tez ora gedib Siçan bəyin quyruğunu tələyə salıb
zindana atdılar. Orda olanda isə Siçan bəy özünə söz vermişdi ki,
çıxan kimi Qara qızı öldürəcəm.
...
İki il sonra çıxdı. Amma mənə duyduğu məhəbbət o qədər güclü
idi ki, öldürə bilmədi, başıma daş saldı. Məcazi mənada. İndi də
vicdan əzabı çəkirəm.
Ancaq heç nəyi dəyişmək olmaz.
Bu mənim həyatımdır.
Bu Piksarın cizgi filmləri deyil.
Onsuz hər şey kifayət qədər pisdir.
...
Tamaşaçısız aktrisa. Güzgüsüz bəzənirəm. Dinləyicisiz oxuyuram.
Musiqisiz rəqs edirəm.
Sevincsiz gülürəm.
Alqışsız baş əyirəm.
Siçansız dozanqurduyam.
Bədbəxtəm.
Qarayam.
Tüklüyəm.
Əlacım nədir ki?
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Jan Pol Sartr
Orijinal əsərin adı: “Sözlər”
Qələmə aldı: Göycəyeva Lamiyə

Tıq-tıq bütün tırtıllığını yuvada keçirdi. Ona darıxmağı, düz
sürünməyi və nəcis eşməyi öyrətdilər. Tıq-tıq xanımın qabiliyyəti
vardı – abır üzündən onları gizli saxladılar; o, görkəmcə yaraşıqlı
idi – bunu ondan gizlətməyə çalışırdılar.
Gözəllik onların növünə və görkəminə yaraşmır. Onlar gözəlliyi
parabüzənlərə və işıldaquşlara güzəştə gedirdilər.
İyirmi ildən sonra ailə albomuna baxanda Tıq-tıq xanım gözəl
olduğunu gördü.
Tıq-tıq xanım o şəkillərdə qaraşın, qıvrımsaç, arıq, çəlimsiz
çıxmışdı, baxışlarında müəyyənləşdirilmiş dünya qaydalarına
mehriban hörmət, nazik dodaqlarında gizli həyasızlıq var idi.
Tıq-tıqı hər şeyi inkar edən vüqarı, qəbul eləməmək eqoizmi yeyib
tükədirdi. O, kimsəylə münasibət saxlamırdı – birinci yerə çatmaq
üçün həddən artıq yekəxana, ikinci yerlə kifayətlənmək üçün
həddən artıq şöhrətpərəstiydi. «Özünüzü elə yerə qoymağı bacarın
ki, sizi axtarsınlar».

ARTUR QOLDEN
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Stefani Mayer
Orijinal əsərin adı: “Alatoranlıq”
Qələmə aldı: Göycəyeva Lamiyə

- Ağlı başında olan dozanqurdu mənə heç yaxın da gəlməzdi.
- Görürəm səndə artıq mənim intellektual səviyyəmə qarşı
şübhələr formalaşıb.
- Deməli, siçan pıspısaya aşiq olub.
- Necə də axmaq pıspısadır…
- Siçan isə mazoxistin biridir.
- Bir gəmiriciyə görə sən vicdansızcasına vicdanlısan.

			
***
- Saçı uzun Suray xanım, əlini mənə bəstərəcik…
Reaksiya sıfır.
- Boyu uzun Buray xanım, əlini mənə bəstərəcik!
Sükut.
Yaxşı, deməli, monoloq olacaq.
- Deməli, küstərəcik? Küstərəcik, hə? Küstərəcik, ha, küstərəcik,
bir dişlək bədənindən götürəcik!

			
***
Tıq-tıq xanım fikrə daldı: “Ağrı okeanı. Deməli, o belə olur. Digər
sahil elə uzaqdadır ki, dalğalanan suların arxasında. Onu görmək
cəhənnəm, heç xəyalımda canlandıra da bilmirdim. Heyif, nağılım
sona yetdi və mən artıq baş qəhrəman deyiləm”.
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Herman Hesse
Orijinal əsərin adı: “Yalquzaq”
Qələmə aldı: Göycəyeva Lamiyə

Çobanın baxışı deyirdi: «Bax gör bir necə həşəratsan!». Və
həmin anda adına şan-şöhrət deyilən hər şey, bütün idraki və
mənəvi zəfərlər, təkamül və kamilliyə canatmalar, bəşəri ucalıq və
əbədiyyət bir heçə döndü, gülünc bir dozanqurdu hoqqabazlığına
çevrildi…
...
Hiss etdim ki, – bəli, hiss etdim ki, o, oğrudur – özü də nəsə ya
Xan evlərinə gedir, ya da buna bənzər başqa bir azara tutulub və
mən sağlam bir pıspısa instinkti ilə geri çəkildim. Ancaq zaman
keçdikcə bu çəkingənlik məhəbbətə çevrildi və səbəbi də o oldu
ki, gözümün qabağındaca günbəgün yalqızlaşan, daxilən ölən
bu əbədi əzabkeşə yazığım gəldi. Həmin vaxt ərzində tam əmin
oldum ki, bu əzabkeşin oğurluq xəstəliyi təbiətində nəyinsə
çatışmazlığı ilə bağlı deyil, əksinə, ona bəxş olunmuş istedadı ilə
bacarığının ümumi dil tapa bilməməsindən irəli gəlir.
...
Siçan dəliyindəki bu sakitlik, səliqə-sahman, təmizlik, ləyaqət,
mütilik ətrini qoxlamaqdan xoşum gəlir, meşşanlığa nifrət etsəm
də, bunlar qəlbimi riqqətə gətirir, qapımın astanasına çatan kimi
hər şey qurtarır, buradan o yana nəcis qırıntıları, qoz və soğan
qabıqları, səliqəsizlik, pintilik, baxımsızlıq başlayır, hər şey –
dozanqurdu olmaq probleminin, mənasını itirmiş həşərat həyatına
yeni bir məna vermək həsrətinin dumanına bürünür.
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Conatan Svift
Orijinal əsərin adı: “Qulliverin sərgüzəştləri”
Qələmə aldı: Məmmədova Aysel

Birinci hissə: Tıq-tıq səyahət etməyə qərar vermişdi. Bu həm
onun ailəsinə maddi yardım etmək istəyi ilə əlaqədar və həm də
səyahətə olan sonsuz marağından irəli gəlirdi. Amma səyahətə
çıxdığı ilk gün uğursuzluqla nəticələndi. Tıq-tıq dağın yamacından
keçərkən qayadan yuvarlanan daşlardan biri onun başına dəyir.
Huşu özünə gələndə isə, Tıq-tıq xanım özünü qeyri-adi “Çoban
və Qoyunlar” ölkəsində tapır. Qəribə də olsa, çoban Tıq-tıqla
eyni boyda, qoyunları isə ondan da kiçik idi. Ölçülərinin bu qədər
kiçik olmasına baxmayaraq, çoban özünü çox böyük və əzəmətli
sayırdı. Heç bir qoyun onun bir sözünü iki etmirdi. Onun elə
böyük şəxsiyyəti var idi ki, heç çoban itlərinə ehtiyac duyulmurdu.
Çobanın Tıq-tıq xanıma bircə “qal” deməsi kifayət idi ki, Tıq-tıq
onun sözündən çıxmasın. Əvvəlcə, Tıq-tıq elə bilirdi ki, Çobanın
xarizması onun yaxşılıq və mərhəmətindən irəli gəlir. Sonrakı
hadisələr, kiçik dozanqurdunu çox məyus etdi. Getdikcə çobanın
nə qədər qəddar olduğunu Tıq-tıq öz dərisində hiss etdi. Tıq-tıq
üçün bu ölkədə həyat çox çətin idi, Tıq-tıq günün bütün saatlarını
qoyunların yunundan kolları, yarpaqları və birələri təmizləməklə
məşğul idi. Çoban qonşu otlaqda öz qoyunlarını otaran digər
çobanla kimin-qoyunu-daha-təmizdir yarışmasına girmişdi. Tıq-tıq
bu rəqabətdən irəli gələn nəhəng iş yükündən bezərək çobandan
qaçmaq qərarına gəlir. Fürsət tez ələ düşür. Belə ki, təmizlik
rəqabətində qalib gələn çoban Tıq-tıq xanımı uduzmuş çobana bir
günlük qoyun təmizləməyə bağışlayır. Digər çoban isə, Tıq-tıq
xanımın qaçmasına şərait yaradaraq rəqibindən qisas alır.
İkinci hissə: Tıq-tıq evə qaçır. Lakin dozanlar arasında həyat ona
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darıxdırıcı gəlir və yenə səyahətə çıxmağa qərar verir. Bu dəfə,
özü ilə bir neçə dozandostlarını da götürür. Bir neçə gün sonra
dozanlar böyük meşəliyə gəlib çatırlar. Meşəlikdə onların qarşısına
nəhəng, kərpici rəngli xəzli bir tülkü çıxır. Tıq-tıqın dostları həmin
an onu tək qoyub aradan çıxırlar. Tək qalan Tıq-tıq udqunaraq,
çarəsiz, Tülküyə tərəf addımlayır. Tülkü bütün tülkülüyü ilə özünü
ən səmimi şəkildə Tıq-tıqa təqdim edir, ona dostluq təklif edir.
Tıq-tıq xanımın bu gözlənilməz və xilaskar təklifdən gözləri dolur.
Lakin tülkülərin adətən hiyləgər olmasını xatırlayan Tıq-tıq onun
səmimiyyətini sınağa çəkmək istəyir və Tülkünü bərk acıqlandırır.
Əsəblərinə sahib çıxa bilməyən Tülkü Tıq-tıqı qorxutmaq üçün
tutub yemək istəyir. Sonra “zarafat edirdim” deyərək üstündən
keçir. Tülkünün bu hərəkətini ciddi qəbul edən Tıq-tıq xəyanət və
hiylənin nə olduğunu öyrəndikdən sonra yenidən evə qayıtmağı
qərara alır.
Üçüncü hissə: Tıq-tıq qəddarlıq, xəyanət və hiylə kimi
xüsusiyyətlərdən dərs alsa da, onun sevgi hissinə olan ehtiyacı
daha güclü idi. O, yenidən səyahətə çıxır. Bu səfərinə Tıq-tıq
xüsusilə hazırlaşır, geynir-keçinir, sürmə çəkir və axtarışa çıxır.
Üç günlük yorğun səyahətdən sonra bir gölün sahilində oturur
və dincəlir. Elə bu an o, ilk dəfə Siçan bəyi görür. Siçan bəy
dozan olmasa da, Tıq-tıq onun yaraşıqlı olduğunu hesab edir...
Siçan bəy “Pişiklər və Siçanlar” ölkəsi barədə Tıq-tıqa uzun
söhbətlər edir, ədalətsizlikdən, səfalətdən gileylənir, pişiklərin
özbaşınalığı onu özündən çıxarır. Tıq-tıq Siçan bəyin savadına
və dünya görüşünə heyran olur və onunla qalmaq qərarını verir.

Lakin Siçan bəyin ədalət və siyasət hissi vaxtaşırı onun Tıq-tıq
xanıma olan eşqindən daha güclü olur və o, günlərlə pişik xanlara
qarşı təxribat qurmaqla məşğul olur. Günlərin birində, pişik xanın
evində toy məclisi olduğunu, düyü oğurluğuna getdiyini, “oğrudan
oğruya halaldır”, “ac siçanlara ədalət”, “pişiklərin sonu yaxındır”
şüarlarını Tıq-tıq xanıma yedirtdikdən sonra Siçan bəy yola düşür.
“Hətta, dozanların da beyni var”, “O, məni axmaq bir dozanqurdu
sayır”, “Nəfs və siyasət eşqi məhv edir” kimi fikirləri beynində
fırladan Tıq-tıq son sözlərini öz gündəliyinə yazır və Siçanla tanış
olduğu həmin göldə özünə intihar edir.
Siçan bəy Tıq-tıq xanımın intiharından toya gələn pişiklərin
söhbətindən xəbər tutur, tez gölə tərəf özünü yetirir və gölün
yanında bir dəftər tapır. Dəftəri vərəqləyir, Tıq-tıqın gündəlik
tutduğunu anlayır, son səhifəni açır və oxuyur:
“Həyatımda dozanlar da daxil olmaqla rastlaşdığım bütün
varlıqlar qəddar, xəyanətkar, hiyləgər, həris və hissiyyatsız olublar.
Mənim mizan-dozan (misantrope) həddinə gəlməyimə səbəbkar
onlardır. Əlvida, bəlkə ölüm ədalətdir?”
P.S Siçan bəydən xahiş edirəm, bu dəftəri “Tıq-tıq xanımın
sərgüzəştləri” adı ilə çap etdirsin.

19

Ceyn Osten
Orijinal əsərin adı: “İnandırma”
Qələmə aldı: Məmmədova Aysel

Öz həyatının ilk on beş ilini kifir hesab edilən dozanqurdunun
birdən-birə göyçək görünmə sevinci beşikdən gözəl olanın
bütün sevinclərindən daha çox hiss edilir. Gənc dozanqurdunun
qismətində əsərin qəhrəmanına çevrilmək imkanı varsa,
qonşuluqda yaşayan qırx ailənin diqqətsizliyinə baxmayaraq, o
qəhrəman olacaq.
...
Səkkiz il əvvəl öz qətiyyətsizliyi üzündən Tıq-tıq xanım Siçan
bəyin evlənmə təklifini rədd etmişdir. Lakin onun Siçan bəyə
olan sevgisi heç vaxt solmamışdır. Tıq-tıq xanım tez-tez keçmişi
xatırlayırdı. Aşiq olmaq üçün onlara cazibənin tam yarısı kifayət
etmişdi, çünki Siçan bəyin o zaman başını qatmağa işi yox idi,
Tıq-tıq xanımın isə sevməyə kimsəsi...Kimin o birində daha
çox mükəmməllik gördüyünü və ya kimin daha çox xoşbəxt
olduğunu demək çətin idi: Tıq-tıq xanımın ondan sevgi etirafları
və təkliflərini eşitməsində, yoxsa Siçan bəyin hisslərinin qarşılıqlı
olmasında...
Tıq-tıq xanım keçmişə təəssüflə baxırdı. Düzdür, ona bu illərdə
evlilik təklifi gəlmişdir, lakin Tıq-tıq xanım razı olmamışdır.
Hərçənd yumşaqürəkli, çoban bəy çox kobud və qaba idi. Onu
ancaq ov maraqlandırırdı.
...
Onun Siçan bəyi illər sonrası yenidən görməsi onun keçmiş
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hisslərinin oyanmasına səbəb olmuşdu. Tıq-tıq xanım hesab
edirdi ki, o artıq utanmaq və qızarmaq dövrünü çoxdan keçib:
lakin əlbəttə ki, o, hələ hiss-həyəcan dövrünü keçməsi qədər yaşlı
deyildi. Siçan bəyi digər yaraşıqlı dozanqurduların əhatəsində
görmək ona əzab verirdi. Bir zamanlar onlar bir-birləri üçün hər
şey idilər! indi isə, heç nə!
Həmin vaxtlar idi ki, Tıq-tıq xanım Tülkü bəylə də tanış olmuşdu.
Tülkü bəy ağıllı, dərrakəli, ehtiyyatlı idi, lakin o açıq deyildi.
Onun heç vaxt hisslərini büruzə verdiyini, başqalarının yaxşı və
ya pis olması haqqında öz hiddətini və ya heyrətini bildirməsini
müşahidə etmək mümkün deyildi. Tıq-tıq xanım üçün bu, qeyrimükəmməllik idi… O, insanlarda səmimilik, səxavət və canlı
xarakterə üstünlük verirdi.
Siçan bəy hər dəfə Tülkü bəyi Tıq-tıq xanımın yanında görəndə
həyəcanını, hirsini saxlaya bilmirdi. Dözməyib, qələm və vərəq
götürüb Tıq-tıq xanıma aşağıdakı məktubu yazmışdı. Tıq-tıq
məktubu əlləri əsə-əsə oxuyurdu...
Daha sakitcə sizi dinləyə bilmirəm. Necə olursa olsun sizinlə
mütləq danışmalıyam. Siz mənim qəlbimi qırırsınız. Mən yarı
ölüm, yarı ümid içindəyəm. Deməyin ki, mən gecikmişəm və bu
cür əziz, dəyərli hisslər həmişəlik yox olub. Səkkiz il əvvəl, siz
suya düşəndə mən sizə yalvarırdım: “Əlinizi mənə verin, əlinizi
mənə verin” Amma siz məndən küsmüşdünüz. Siz elə bilirdiniz ki,

mən bilərəkdən gecikmişəm, amma mən ailəmizin gələcəyi üçün
çabalayırdım, toy evindən öz toyumuz üçün azuqə yığırdım. Axı
mən hardan bilərdim ki, siz sulara qərq olacaqsınız? Yalnız sizə
görə mən bura gəlmişəm. Mənim bütün fikirlərim və gələcəyim
yalnız sizinlə bağlıdır. Axı siz bunu görmürsünüz? Bəlkə mənim
istəyimi başa düşmürsünüz? Mən getməliyəm, öz bəxtimdən
xəbərsiz. Sizi həmin gölün yanında gözləyəcəm. Bir söz, bir baxış
mənə kifayət edəcək.
...
Sonra nələrin olduğuna şübhələnmək asandır. İki gənc beyinlərinə
evlənmək istəyini qoyduqda onlara bu fikri həyata keçirməyə heç
kim mane olmayacaq.
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Çarlz Dikkenz
Orijinal əsərin adı: “Böyük ümidlər”
Qələmə aldı: Məmmədova Aysel

Özümü dərk edəndən bəri ətrafımı təsvir etmək üçün bir söz
yetərdi: miskinlik! Axı niyə mən dozanqurdu doğulmuşam. Öz
soyumdan bu qədər utanmağım mənə ağır gəlirdi. Amma mənim
kimi kiçik, qara böcəyin nəyə ümidi ola bilərdi? Səfalət dolu
günlərimin birində, bataqlığın yanında qarşımda qorxunc bir
mənzərə göründü. Qoca, saçları iyrənc boz, tükləri didilmiş bir
siçan əlimdən dartıb silkələməyə başladı. “Yemək, yemək, su”
deyə bağırırdı. Qorxumdan rəngim qaçdı. Siçan məni buraxıb
qışqırdı: “Get, mənə yemək gətir, yoxsa səni öldürərəm, bir kəsə
desən, məndən qurtula bilməyəcəksən!”. Bərk həyəcan içində
evə gəldim, bir ovuc buğda, bir az kəpək və su götürüb qayıtdım
həmin yerə. Siçan məni qoyduğu yerdə gözləyirdi, gözləri ilə
məni elə nişan almışdı ki, elə bil bu saat silahı çıxarıb alnımdan
vuracaq. Əllərim əsə-əsə yeməyi ona verdim. Sonra baş götürüb
oradan qaçdım, geriyə heç baxmadım. Qoca siçan mənim uşaqlıq
kabusuma dönmüşdü...
...
Bu hadisədən bir neçə il keçmişdi ki, taleyimdə yeni bir səhifə
açıldı. Dozanqurdunun böyük ümidləri...Bir qoca və zəngin
tülkü özünə qulluqçu axtarırdı. Ailəm kasıb olduğundan məni
onun yanına işləməyə göndərdilər. Tülkünün dişləri tökülmüşdü,
hərçənd tez-tez məni ağzında qalmış bircə dişin altına salıb
əzişdirəcəyi ilə hədələyirdi. Tülkünün məndən istəyi də qəribə idi,
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bütün günü oturub qəlyan çəkirdi. Sonra ağzından çıxan tüstünü
bulud formasında üstümə üfürürdü və məndən tüstü halqasıyla
oynamağı tələb edirdi. Bu əcaibliyə dözməyimin yeganə səbəbi,
qoca tülkünün mənim gələcəyimə dair perspektivləri idi. Lakin
bir gün Tülkü mənə 25 funt pul verib, bir də gəlməyəcəyimi
vurğulayıb məni evə yola saldı...
...
Bir gün evimizə bir it gəldi. Qapını döyüb məni çağırdı, söylədi
ki, bəxtim açılıb, nəhayət ki, mənə böyük ümid vəd edən bir dost
tapılıb.
Amma o, öz adını bildirmək istəmir və səni çobanın yanında dərs
almaq üçün təlimatlandırır. O, üzə çıxanadək çobanın yanında
maariflənməliydim. İt bu işdə mənə kömək edəcəkdi. Heyhat! Bu
nə iş idi? Çobanın tütəyinə oynamaq, qoyunların tökülən yunlarını
bir-bir yığıb sap əyirmək. Hələ qoyunların yununun nə qədər kirli
olduğunu demirəm. Bu idi böyük ümid? Bu idi həyat? Həyatımdan
o qədər bezmişdim ki, çobandan qaçmağa qərar verdim. Lakin bir
anda hər şey dəyişdi.
Qaçmağa ehtiyac qalmadi, it mənə xəbər verdi ki, mənim gizli
dostum yanıma gəlib, gölün yanında məni gözləyir. Tələsik
qaçdım oraya, bəlkə hər şey dəyişəcək, bəlkə həyat üzümə
güləcək, bəlkə dostum həyatıma rəng və işıq verəcək? Tez üzgözümə kirşan, sürmə çəkib, ən qəşəng libasımı gəldim deyilən
yerə.

Nə görsəm yaxşıdı? Kabusuma çevrilmiş siçan, o iyrənc məxluq!
O, mənə yaxınlaşıb əllərimdən tutdu, mən isə geri çəkildim.
“Nə istəyirsən?” kobudcasına soruşdum. “Sənin gizli dostun
mənəm, çobandan da səni işə götürməsini istəyən mən olmuşam.
O gün, yadındadır? O gün, sən məni yedirdin. Mənə heç kim bu
qədər xeyirxahlıq etməyib, ömrüm boyu. O gündən özümə söz
vermişdim ki,səni tapıb, sənə kömək edəcəm. Bütün qazandığım
sənindir...” Gözlərim qaraldı, az qala suya yıxılım. Mən zənn
edirdim ki, mənim gizli dostum tülküdür və məhz o mənə
kömək edirdi. Necə də yanılmışam! Sən demə, siçan imiş. Bütün
vicdanımla ona nə qədər minnətdarlıq ifadə etmək istəsəm də
alınmırdı, ona baxarkən həyat daha qaranlıq, miskin görünürdü.
Bir çıxış yolu var idi, mən də onu seçdim. Özümü suya atıb, məhv
olmaq, yox olmaq. Amma cəld tərpənməliydim, siçan məni xilas
edə bilərdi. Gözlənilmədən suya tullandım və sakitcə ölümümü
gözlədim. Siçan mənim gözlərimdən seçimimi anladı, üzünü
çevirdi və getdi...
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Erix Maria Remark
Orijinal əsərin adı: “Zəfər tağı”
Qələmə aldı: Məmmədova Sevinc

- Əlini mənə, bəstərəcik!
- Sənə… yaxşı… olmadım… – Tıq-tıq xanım pıçıldadı.
- Əlini mənə, bəstərəcik!
- Ti amo! – deyə pıçıldadı.
- Əlini mənə, bəstərəcik!
- Yox, mən səndən küstərəcik... Sono stata… perduta… senza di
te…
- Küstərəcik, ha küstərəcik, bir daş üstündən endərəcik.
			
***
- Sən lap dozanqurdu imişsən!
- Nə? Nə dedin?
- Dozanqurdusan! - Siçan dedi. - Mən də pişiyəm ki, sənə
inandım!

			
***
- Bu çöllərdə yalqızam, mənə dost lazımdır. - Tıq-tıq xanım dedi.
- Deyirsən, dost olaq? Sel aparmış gül bağçasının yerində balaca
bir bostan əkək? Yox, bacarmarıq… Məhəbbəti dostluq ilə
ləkələmək olmaz! Ayrılıq ayrılıqdır!
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Samuel Bekket
Orijinal əsərin adı: “Qodotun intizarında”
Qələmə aldı: Məmmədova Sevinc

Gölün sahili. Bir az kənarda tək ağac var. Axşamdır.
Tıq-tıq xanım daşın üstündə oturub. Fındıq qabığından çarıqlarını
çıxarıb tərsinə qoyub ki,qurusun. Balaca bir şüşəyə baxır, gözünün
axmış sürməsini silir. Səhnəyə siçan daxil olur.
Tıq-tıq xanım - (dayanır, siçana baxır) hər şey qurtardı (sürməni
silməyə davam edir).
Siçan - Mən də elə düşünürəm (ağacın altında oturur).
T. - Yenə də, geri qayıtmağına sevindim. Elə bildim həmişəlik
getmisən.
S. - Mən də.
T. - Məni suda boğula-boğula qoyub getməyini unutmayacam
(çəkməsini geyinməyə çalışır, çəkmə çat verir).
S. - Çox hirsli idim, sən də küstərəcik dedikcə lap əsəbiləşdim.
T. - Mən beləyəm. Ya o saat küsürəm, ya da heç vaxt küsmürəm.
S. - Hərdən mənə elə gəlir ki, ayrılsaq yaxşı olar.
T. - Çox uzağa gedə bilməzdin.
S. - Özün də görürsən ki, mən burda olanda pis olursan. Mən də
özümü tək olanda daha yaxşı hiss edirəm.
T. - (xətrinə dəyilmiş tərzdə) Onda nəyə gəlmisən?
S. - (Ayağa durur, nəsə demək istəyir, ah çəkir) Gəl gedək evə,
istəsən sabah yenə gölün kənarına gəlib onu gözləyərik.
T. - (Təəccüblə) Sabah? Yenə?
S. - Hə, yadındadır dünən də kirpi ilə xəbər göndərdi ki, sabah
gələcəm.
T. - Bəs birdən biz getdik o gəldi?
S. - Gəlməz. Gedək?
T. - Gedək.
Heç biri yerindən tərpənmir.
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Xulio Kortazar
Orijinal əsərin adı: “Xana-xana oyunu”
Qələmə aldı: Məmmədova Sevinc

Biz küçələri veyillənərək bir-birimizi axtarmasaq da, dəqiq bilirdik
ki, görüşmək üçün avaralanırıq. Ah, Tıq-tıq, sənə oxşayan hər bir
pıspısada, doğrudan da, qulaqbatırıcı sakitlik, şiddətli, lakin cansız
sükut var.
Sənin gözəlləşmə həvəsin, fındıq qabığından olan ayaqqabıların
və daim mümkün olanı qəbul etməmək istəyin məni bir az
əsəbiləşdirirdi.
Özümü Tıq-tıq xanıma antoqonistcəsinə yaxın hiss edirdim,
bizim sevgimiz dialektik sevgiydi, yağ və suyu, bal və turşunu
birləşdirən sevgi kimi.

			
***
– Əvvəlcə çobandan başla.
– Hə, – Tıq-tıq düz onun gözlərinə baxaraq dedi. – Əvvəlcə çoban,
sonra isə tülkü.
– Əlbəttə ki, sonra tülkü.
– Bir də Novruz bayramında gecə tindəki üç nəfər.
– Başlanğıc üçün, – Siçan dedi.
– Bir də çöldə ağlayan pıspısa.
– Bu da varmış.
– Bir də ki, sən.
– Axırda mənim də siyahıya salınmağım qaranlıq fikirlərimi
təsdiq edir. Amma siyahının tam olması üçün gərək Kirpini də ora
salaydın.
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Deniel Kiz
Orijinal əsərin adı: “Elcernon üçün güllər”
Qələmə aldı: Məmmədova Sevinc

Adım Siçandır. Laboratoriyada məni Elcernon deyə çağırırlar.
Əvvəllər adi siçan idim, yazıb-oxumağı bacarmırdım. Sonra
həkimlər bir təcrübə apardılar, əlbəttə ki, bunu insanların yox,
əvvəlcə biz siçanların üzərində yoxlamalı idilər. Beləliklə,
beynimdə əməliyyat etdilər və mən dünyanın ən dahi siçanına
çevrildim. İxtiyari labirintdən çıxa bilirəm. Mənim elmə belə bir
tofhəmdən sonra, Çarli adında bir ağıldankəmi də analoji olaraq
(bəli, siçan olsam da, artıq terminlərlə danışa bilirəm) əməliyyat
etdilər. İlk vaxtlar labirintlərdə onunla yarışardım. Udurdum da.
Sonra Çarli də sürətlə ağıllanmağa başladı, həkimlərlə dalaşdı,
məni də cibinə qoyub laboratoriyadan çıxıb getdi. O vaxtdan xoş,
firavan ömür sürürəm. Mənimçün yuva və labirint tikib, pendir,
yağla, balla təmin edir.
16 may
Bugün Tıq-tıq adlı dozanqurdu ilə tanış oldum. Özünə dost
axtardığını dedi. Görəsən, onu yuvama dəvət eləsəm Çarli
əsəbiləşməz ki? Son vaxtlar Çarlidə qəribə dəyişikliklər,
aqressivlik hiss edirəm. Əməliyyatın əks effekləridir deyəsən.
Bunların məndə də olacağından qorxuram.
2 iyun
Tıq-tıq xanımı evimə dəvət etdim. Çox bəyəndi. Birlikdə
yaşamağa qərar verdik. Keçmişində çoxlu uğursuzluqları olub.
Heyvanları yaxşı tanıya bilmir, ümumiyyətlə intellekt göstəricisi
çox aşağıdır. Labirintdə qaçmağıma da gülür, deyir pendir onsuz
da boldur, bir də çıxış axtarıb yorulmağımın nə mənası var. O,
məni adi şüursuz heyvan hesab edir. Belə, bir pıspısada hər şey ola
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bilməz. Poliqamiyanın xeyrinə ciddi arqumentdir.
7 iyun
Bugün mənim antiintellektuallığım tutub. Labirintdə nə qədər
fırlandım, çıxış yolu tapa bilmədim. Hirsləndim ki, ömrüm belə
təcrübələrdə keçir, heç yerə çıxmıram, antisosial olub getmişəm.
Qaçdım çölə, eşitdim Xan evində qonaqlıq var. Tıq-tıqı özümlə
aparmadım. Tək qalmaq istəyirdim. Məclisin gözəl vaxtında
vicdan əzabı çəkməyə başladım. Dünya və keçmiş uzaq və təhrif
olunmuş kimi göründü, sanki zaman və məkan tanınmaz şəkildə
dartılıb, dolaşıb, əyilmişdi. Bu zaman hiss etdim ki, Tıq-tıqın
başına nəsə pis iş gəlib. Qaçdım yuvaya. Yolda gölün yanından
keçəndə onun səsini eşitdim. Suya düşmüşdü, boğulurdu. Dedi
kömək etməyimi istəmir. Qolundan tutub sudan çıxartdım.
Sonra ona hər şeyi olduğu kimi danışdım. Onu sevdiyimi və
get-gedə ağlımı itirdiyimi dedim. Barışdıq. Tıq-tıq mən xahiş
edəndə getməyə razıdır. Bunu düşünmək ağırdır, amma bizim
əldə etdiyimiz bəşəriyyətin çox hissəsinin bütün həyatı boyu əldə
etdiklərindən artıqdır.

kkoworld.com

