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VİKTOR HÜQONUIN HƏYATI
Dünya ədabiyyatırun en görkemli simalarından olan Viktor Hüqo 1802-ci il
tevralın 26-da Fransanm gözəl Bezanson şəhərindo Napolcon ordusunun
batalyon komandiri Leopold Sijisberin ailosindo anadan olmuşdur.
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Abel ve Ejenden sonra ailənin üçüncü övladının adı Hüqolar ocağının ya- xın
dostu general Viktor Laqoritin şərəfine Viktor qoyulmuşdur. Yaxşı savada və
dünyagörüşüne malik Hüqonun anası Sofı uşaqlann tərbiyəsilə məşğul ulur.
Sonralar gcncral rütbosino qodor yüksələn Sijisberin işi ilo olaqədar ailo də teztez yaşayış yerini dəyijməli olur. Əlbotta, bu seyahetlər gəlecək sə- nətkann
heyatına güclü tesir edir.
Hüqo 1817-ci ildə Lui Po Qran liseyinə daxil olur. Hemin dövrden edıb əsl
yaradıcılıq yoluna qedem qoyur. Bu vaxta qeder ədəbi aləmdə şeirləri ilə
lanınan Hüqo bİT il sonra ilk böyük osorinı - “Büq Jarqal” povestini yazır, Əssri
edabiyyat aləminə nəhəng bir simanm geldiyini xəber verirdi.
1822- ci
ilde Hüqonun “Medhiyyelər ve ınüxtelif şeirlər” adlı ilk kitabı
çapdan çıxır. Həmin ildə ədibin həyatında mühüm hadise baş verir. 0, helə
uşaqlıqdan tanıdığı Adei Fuşe ile aile qurur. Onu da xatırlatmaq lazımdır ki, bu
izdivacdan yazıçının bcş övladı dünyaya golir.
1823- eü
ildə oğlu Leopold (o, hemin ilde de vsfat edir), 1824-cü ildə
Fransua Viktor, 1830-cu ilde qızı Adelina anadan oluı. Leopoldina da, Şari da,
Fransua Viktor da Hüqonun sağlığında dünyasını deyişirler. Ancaq bir itki
qızı Leopoldinanm 1843-cü il sentyabnn 4-də Sena çayında boğulması
ona daha ağır tesir edir...
Hüqo yaradıcılığını tədqiq edən alimler onu esasen 3 merheləyə ayınrlar:
1ci
mərhele. Sürgünden əvvəl (ilkin yaradıcılıqdan 1850-ci ilə qedər
olan dövr).
2-

ei

mərhələ. Sürgün dövrü (1850-1870).

3-

cü

mərhələ. Sürgiındon sonrakı dövr (1870-1885).

Hüqo yaradmhğmm bİrinci merheləsinde “Odalar”, “Balladalar”, “Şərq
motıvləri”, “Payız yarpaqları”, “Şüalar və kölgələr” şeir kitablan ilə yanaşı,
“Kn»mver (1827), ‘‘Heraari” (1830), “Şahzadə əylənir” (1832), "Mari Tıidor",
“Lükres Borjıya” (1833), “Rü Bla” (1838) dram əserlərini, “İslandiyalı Qan”
(1823) romanını, “Klod Kyo” (1834) povcstini, moşhur “Paris Notrdam kilsosi”, “Edama məlıkumun son günıi” (1829), “Klod Ge” (! 834) romanını yazır,
Həyatının 1850—ci ile qeder olan dövründə Hüqo bir sıra səyahətlərde olur, bir
neçe əzizlərini itirir anası Sofiıu, qızlarmı ve 1850-ci ildo böyük dostu Balzakı

3

itirir. Dörd dəfo Fransa Akademiyasına seçkilərdə iştirak çdir, üç dəfö
moğlubiyyətden sonra, nəhayot dördüncü dəfə - 1841-ci ilde bu möhteşom elm
ocağına üzv seçilir.
Hüqo yaradıcılığının ikinci dovrü 1850-1870-ci illəri əhata edir. Bu İHƏT
erzində edibin “Lntıqam” (1852), “Tamaşalar” (1856), “Qərinələr əfsanesi”
(1858), “Küçələr ve meşələr” şeir kitablan, “Mentana” poeması nəşr olunur.
Hüqo yaradıcılığının bu dövrdə yaratdığı en böyük əser, şübhəsiz ki, dahi
Tolstoyun “Fransız odəbiyyatının un yaxşı romanı” adlandırdığı “Sefıller”
(1852)
romamdır. Bununla yanaşı müellif 1869-cu ıldə “Gülan adam”
roma- nım, 1866-cı ilde “Deniz zehmetkeşləri” romanuıı yazır.
Hüqo yaradıcılığmın 3-cü - sürgündən sonrakı dövni 1870-1885-ci illeri əhate
edir. 1870-ci ıl Fransa-Prussiya müharibəsi başlanır, Fransa meğlub olur.
Prussiya qoşunları Fransanın böyük bir hissosini işğal edİT. Vatənpərver
Hüqonun sesi ucalır və bu səs bütün Fransa xalqını vetəni müdafieyə qalxmağa çağırırdı: “Nəyin bahasına olursa-olsun vəteni müdafıə etmək lazım- dır”.
Həmin illərde Hüqo “Dəhşətli il” (1872), “Qərinolər əfsatıəsı” kitabmın II cildi
(1877), “Baba olmuşam” (1877) kitabını, “Dörd ruh küloyi” (1881), “Qərinələr
əfsanəsi” (1883) şeirlər kitablanm, 1874-cü ilda isə “Doxsan üçüncü il”
romamnı nəşr etdirir, eyni zamanda 1871-ci ildə Milh Moclisə seçkiiər zanıanı
Parisden deputat seçilir. Bu illerdə o, oğlu Fransua Viktoru (1873) itirir. Ancaq
həmin vaxtların belke ən yaddaqalan hadisələrindən biri olur; 1881-ci il fevral
ayında tentənoli bir şeraitdo Viktor Hüqonun yubıleyi keçirilir. Yazıçı nəvolari
Jorj və Jannanı qucaqlayaraq açıq pəncərənin yanın- da dayanır. Şairin 80 İllik
yubileyı münasibətile altı saat davam eden bu mə- mimdö saysız-hesabsız insan
axrnı pəncəronin qarşısmdan keçir, Hüqonu teb- rik edir.
Viktor Hüqo 1885-ci il may ayımn 22-də 83 yaşında vəfat etmişdır. Sə- nətkann
ölüm günü Fransada milli matem elan olunmuşdu.
Fransız tenqidçilərindən biri V.Hüqo haqqmda belo deyirdi: “Viktor Hüqo
anadan olanda XIX osrin ikicə yaşı var idi, Şair öləndə isə esrin cəmi 15
illİkömrii qalmışdı, Bütün bunlara baxmayaraq esr Hüqodan əwəl qocaldı”.
Əsri özündən əwəl qocaldan Hüqo həmişə lazım geldikde koskin çıxış- lar
edirdi - ister senatda, ister Akademiyada, yubileylərde, mohkəmelərdə, hetta
dostlarınm mozarlan başında da. M.Qorki Hüqo haqqında demişdi: "Bu tribun
şair dünyanın başı üzərinde bır tufan kimi gurlayıb, insanın ruhunda olan bütün
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gözəlliklərə həyat verdi, can verdi... 0, bütün insanlara həyatı, gözelliyi,
hoqiqəti ve Fransanı sevməyi öyrətdi”,
Hüqonu səciyyələndirən cəhətlor çoxdur. Onlardaıı birini xüsıısi qeyd etmək
lazım gelir: dostluğa sadıqlik. O, dostlan haqqında o qədər ağızdolusu, o qodər
iirəklə, soxavəüe danışırdı ki... Onun öz müasirlori Balzak, Diima, Jorj Sand vo
digər fransız ədibləri haqqında fikirləri bunu təsdıq edir.
Məsələn, 1850-ci il avqustun 20-də Balzakın dəftıi zamanj o demişdi: “Bal- zak
XIX nsr yazıçılarının Napoleondan sonra gelmiş neslinə mensub idi.
Bizim günlərimizdə istedadlı adamın itkisi cəmiyyətin geniş dairələrini
kodərləndirir, dahmin itkisi bütün miliəti kodərləndirir. Balzakın adı açıq şüa ilə
işin elə zolağına axır ki, onu bizim era özündan sonraya saxlayır.
Cənab de Balzak dahilər arasında ən birinci, seçilənler arasında ƏTİ yax- şısı
idi”.
1870-ci ildə Aleksandr Düma vefat edorkən sürgiində olan Hüqo dostu- nun
oğluna yazır: “Bilmirəm bu kədərli mərasimdə danışmağa qadir ola biləcəyəmmi, qelbimi kəskin birheyəcan büröyür... İcaza verin demək istədiyimi
size yazım”.
Sonra Hüqo ürekdolusu, geniş qəlblə qoləm dostu haqqında fıkrini davam
etdirir; “Aleksandr Düma adamı meftun edir, valeh edir, əylondirir, öyrədir.
Onun bu qədər çoxlu və müxtəlif, bu qədər canlı, valehedici və qüdrətli olan
əserləri bütün Fransaya xas olan nur saçır...
Aleksandr Dürna ilə mon - eyni bir zamanda genc idik. Men onu sevir- dim, o
da məni. Aleksandr Dümanm ağh qədər ürəyi de böyük idi, O, nəcib və
mehriban insan idi...”
1876-cı il iyunun 8-də Joıj Sond vəfat edərkən onun tabutu başıııda Hüqo kədər
içərisində böyük səxavətlə öz dostu haqqmda deyir: “Mon onu sevirdim, ona
valeh idim, onun qarşısında pərəstiş edirdim. Haribaldinin möcüzələr törətdiyi
bir dövrdə o, şah əserlər yaradırdı. İndi bu qədər adamm Fransanı
şərəfləndirdikləri bir zamanda, veteni ucaldan insaniara daha böyük ehtiyac
var...”
Fransada Floberi “Madam Bovari” romanı üstündə təqib etdikleri və höku- mət
orqanlan yazıçını “dini vo əxlaqı tehqır etdiyinə” göro polis mehkəmo- sinə cəlb
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etdikləri zaman Hüqo Floberə yazırdı: “Siz bütün küləklərin silkə- lediyi, lakin
sarsıda bilmədiyi dağ zirvelərine mensubsmuz. Bütün qəlbimlə sizinleyəm”.
1857-ci ildə Hüqo dostu Şarl Bolderin “Şer çiçəklori” kitabma verdiyi roydə
yazmışdı: “Mən sizin nəcıb mektubunuzu ve gözol kitabınızı aldım. Sənət səma
zırvəsinə oxşayır, onun hüdudu yoxdur, siz də elə indicə bunu sübut etdiniz.
“Şər çiçəkləri” bu səmada ulduzlar kimi yatur, bu çiçəkler ada- mın gözünü
qamaşdınr. Sizin cesur zokanızı ürekdən alqışlayıram”. Halbuki Hüqonun
“Sofıllər” romam nəşr olunarkon, bu nehəng əsərə keskin hücumlar oldu.
Onlann arasında, çox toəssüf ki, yazıçının inandığı, dərin hörmət bəs- lediyi
“şeir pərisi” Lamartin kimi dostlan da vardı. Ancaq zaman öz sözünü dedi.
Hüqonun əsərləri dünyanm, demək olar bütün dillərinə tərcüme olundu və
dünya ədəbiyyatında müellifınin yerini müəyyən etdi. ”Sefıllor”i, “Büq Jarqal”ı,
“Paris Notrdam kilsəsi”, “Gülon adam”. “Dəniz zəhmətkeşleri”, “93'CÜ il”
romanlan, elecə də pocziyası dünya oxuculannın stolüstü kitabına çevriidi, dram
əserləri nıüxtelıf Ölkələrin teatrlannm repertuannda özüne möhkom yer tutdu.
*

**

Avropada Şərqə maraq çoxdan vardı. Tədqiqatçı alimlorin qeyd eldiyi kimi,
XVIII əsrin sununda b\HÖv bir elm, şərqşünaslıq elmi yarandı.
XVIII əsr Şorqi Avropaya tamdaraq xüsusən iki mühüm hadisə ilə: “Min bir
geca” nağıllannın və “Avesta,,nın tercümələrilo öz iayiqli borcunu yerinə
yetirdi. Ancaq bu dövrdə Avropada Şərq mövzusunda yazılmış əserieri də qeyd
ctmemek olmaz. Müxtəlif əsrlerdə hemin ölkəlardo Şərq mövzulu əsərlərden
bəhs edon tedqiqatçı L.M.Kessel yazırdı: “Bu edebi faktlar gös- terir ki, Qərb
odəbiyyatı esrdən -usre Şerq obraztan ilə zanginləşırdi”.
Bəs bu sahe XIX əsr Avropa ədebiyyatmda özünü necə əks etdırirdi?
Öncə onu qeyd etmek. lazundır ki, ogar XVIII əsrdə Qarbde Şerq ınöv- zulan ile
bağlı ən güclü əserler esasan Fransada yaramrdısa, XIX əsrdə bu baxımdan
qüwətli senet inciləri ayn-ayrı ölkelərdə meydana çıxdı. Bunlar- dan iki əsərin
adını xüsusi qeyd etmek lazun gəlir: ingiüs şairi Bayronun “Şerq poemalan”
(1813-1816), alnıan şairi Getenin “Qərb və Şərq divanı” (1819). Ancaq bununla
yanaşı Avropa ədəbiyyatında T.Mur, V.Kott, T.Hop, H.Heyne, C.Morie va
dİgər senetkarlar Şerq mövzulu və yaxud Şərqlə bağlı əaərlərini yaratdılar. Bes
bu dövrdə fransız edebiyyatında veziyyət neca idi?
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XIX əsrdə fransız edebiyyatında Şərqə maraq, Şarq mövzulanna miöra- ciet
daha geniş vüsət aldı. Bu yüzillikde əkser fransız yazıçı və şairleri Şerq
aləmiylə bağlı əsərlərini yaratdılar: Şatobrian, Jül Vem, Lamartın, Qotye, Joıj
Sand, Balzak. Etinıf etmək lazımdır ki, bu dövrdə Şərq mövzusunda yaranmış
əsərlərin, demak olar, heç biri nə “Fars mektublan”, nə “Zadiq”, nə de “Zair”
qədər diqqəti celb etmadı.
XIX osr fransız ədəbiyyatında bu mövzuya müraciət edən sənətkarlardan biri
görkəmli edib Viktor Hüqo idi. Dünya ədəbiyyatmın korifeylerindəa olan Hüqo
1826-28-ci illərdə həmin silsiloye aıd yazdığı şeirləri 1829-cu il yan- vann 14de “Şərq motivləri” adı altında kitab şəklinde neşr etdirdı.
Azərbaycan oxuculannın romanlar müəllifi kimi tanıdıqlan Viktor Hüqo hem də
böyük şairdir. Qn üç yaşmda iken ilk şeirlerini yazıb, 18 yaşında artıq ”şeir
magistri” adlandınlan şair “Odalar” (1822), “Payız yarpaqları” (1831), “Şüalar
və kölgələr” (1840), “Daxilden gelen səslər” (1837), “tntiqam”
(1853)
, “Tamaşalar” (1856), “Dəhşətli il” (1871), nehayet, 1859-1870-ci
iller arasında dördcildlik “Əsrin əfsanesi” poetik əsərlərinı yazmışdır. Müqayisə üçün demək lazımdır ki, Hüqo 20 cildlik romanlarla yanaşı, 26 cildlik də
şeir kitablannın müəllifıdir.
Bəs jairin Şərq mövzusıma müraciət ctraəsüıe səbəb ne idi?
Türklərə qarşı “qezeb” hissi ülan bir çox tedqiqatçılar “Şərq motivləri”- nin
yaranmasının əsas sebəbini mehz bu dövrdo geden Türk-Yıman müharibəsındö (1821-1829) görürlər. Ve yaxud şairin bu əserindon söhbət açar- ken,
ele təqdim etmeyo çalışırlar ki, guya kitab Türk-Yunan nıüharibosınə həsr
olunmuş şeirlərdən, daha doğrusu, tiirklorə qarşı yönəlmiş şcirlərdən iba- rətdir.
Əlbəttə, bu “kinli fikir” yeru deyildi. Bu, uzun əsriər boyıu 1096 - 1270-ci illər
Səlib müharibəlon dövrü, xüsusilə 1453-cü il Bizans imperiyasınm sü- qutu,
Osmanlı imperiyasının yaranmasından sonra türklərə qarşı yönəldilmış fıkrin
davamı idi.
Helə XII əsrdə Roma papası sağa-sola emrler verir, “dmsiz” türklərə qarşı
“müqoddəs müharibe”yn çağınrdı.
Orta esrin bir sıra osərlərində türklər ancaq döyüşde təsvir olunur. Bəzi Qərb
menbelərindən belli olur ki, Avropada uzun müddət tüıklər ‘Vəhşi” kimi
qəlomə verilmişdir. Lakin Avropanm böyük şəxsiyyətləri səhv fikirləro qarşı
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özlərinin keskin münasibetlerini bildirirdilor. Volterin flkri bu cəhetdən
seciyyevidİT. “Türkler xristianlaıla heç də hemışə, bizim düşimdüyümiiz,
tesəwür etdiyimiz tək vəhşi kimi reftar ctmırdiler. Türkler bütün yunanlara kilse
tikmeyə icazə verirdilər ki, bu kilselerin əksariyyəti kollegial idi”.
Türklər tutduqlan erazilənn oe əhalisi ilə, nə de tarixi abidələıi ile sert
davraıımamışlar.
Hetta Konstantinopolu zəbt edənden sonra suttan II Mohəmməd özüııü yunan
kilsesinin müdafioçisi elan etmişdir.
Türklerin göstərdiyi somimi münasibet noticesində yunanlar onları Roma
papasmdan üstün tuturdular.
Macanstanda Sultan Selimə qoyulan abide tosdiq edir ki, türklor Avro- paya öz
yürüşləri ile hom de modəniyyət gətirmişlor.
Demək lazımdır ki, Türk-Yunan müharibəsi Hüqo yaradıcılığından da kənarda
qala bilməzdi. Çünki bu müharibe bütün Avropa ölkelərinin diqqət merkəzində
idi. Xüsusen 1824-cü il aprelin I9-da Bayronım Yunamstanın Missolonjı
şehorinde vəfat etməsi, sanki müharibonin yeni mərhelesini baş- ladı ve Qerb
ölkələrinds türklarə qarşı yaranmış əks-qığılcımı daha da alov- landırdı.
Hüqonun qeyd etdiyi kimi, Bayronun ölümü bütün Avropa ölke- lerində ümumi
kedər, bədbextlik və milli matəm kimi qarşılandı.
Bu menada Hüqonun Türk-Yunan müharibəsile bağlı şeirlər yazması da
təsadfıfi deyildi. Fransız ədibleri Delfina Qe, Lamartin, Kazimir Delavin də
Yunamstanın mübarizəsi ilo bağlı şeirlər yazmışdılar.
Ancaq Hüqonun ‘'Şərq motivlori”nin yaranmasınm başlıca sobəbinin TürkYunan müharibəsi oiduğu ideyası tamamilə yanlış ve qərozli fıkirdon başqa bir
şey deyildir. Çünki müharibe başlamazdan əwəl hələ XIX əsrdə Şərq
mövzuswıda xeyli əsərler yaraıunışdır (Bayron, Gete).
Bəs bu silsilənin yaranmasına səbəb nə idi?
Hemin suala Hüqonun özü çox gözel cavab verir: "Bu dövrdə misli görünmomiş
dərəcədə Şərqlə məşğul olurlar. Şorqin öyrənilməsi heç vaxt bu dərəcodə
inkişaf etməmişdir. Əger XIV Lüdovikin dövründə (1643-1715-ci illər- Ə.Z.)
onlar eltinist idilərsə, indi de şərqşünasdırlar”.
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Getenin “Qərb-Şerq divanı”ndan danışan məşhur alim Braginski XIX əsr
Avropa şairlərinin bu mövzulara müraciet etme soboblərine öz münasibətini
bildirərok yazırdı: “Orientalizm” Şərq efczotikasına bağlı olduğu kimi romantiklərin bədii priyomlarından idi”.
Görkemli Iransız yazıçısı Andre Moruanın dilile desok, Şərq bu dövrdə “dəbdə”
idi.
Bəs Hüqo “Şərq motivlori”ni yaradarken hansı mənbəlerdən istifadə et- mı'şdir?
A.Morua qeyd edir ki, Şerq mövzusunda yaratmaq üçün kifayet qeder mənbe
var ıdi: Bibliya, şerqşünas Emest Fuine, Bayronun poemalan.
Bəzi tədqiqatçılar Hüqonun Bayron və Getedən öyrendiyini gösterirlər.
Hüqonun “Şərq motivləri”inde ele şeirler var ki, oniar tipik Şərq mövzu- sudur.
Onun "Cialər” şeri belə mövzulardandır.
Şərq nıifologiyasının, daha doğrusu, orəb mifologiyasının mehsulu olan cin
mefhumu sonralar islamı qəbul edon özge xalqlar arasında da yayılmışdiT.
Şifahi xalq ədəbiyyatı abidelerində (“Min bir gecə” nağıllan) özüne kök saLmış bu surət getdikcə fransız yazılı edebiyyatma da daxiL olmuşdur. Hüqo ise
onu fransız poeziyasına gətirmişdir.
“Şərq motivlori”ndə maraqb cehotlordən biri odur ki, şair hər şerin mezmununa uyğun cpiqraf seçmişdİr. Meselen, “Cinler” şcrində Hüqo Dantcnin
“İlahi” komediyasından, “Dumalar havada öz uzun qatannı düzeldən kımi öz
hezin iniltili nəğmelərini oxuyacaqlar, belelikle mən bu tufandan qopub, diqqəti calb edən kölgelerdə uzamb gedən iniltini gördüm” - sözlorini epiqraf
götürmüşdür.
Şere “Ilahi” komediyasından epiqraf getirilməsi tesadüfı deyildir. Çünki bu
esərlər nıhən bir-birile çox yaxmdır.
Hüqo yaradıcılığında Şorq motivlerinin bir qolu da Türk-Yunan müharibəsidir.
Hüqo yaşayan dövrde Fransanm özü də ağır vəziyyətda idi. Burbonlar
sülaləsine (1814 - 1830) qarşı iğtişaşlar bütün ölkeni bürümüşdü və bu sülale
hökmranlığınm son illerini yaşayırdı. Bir azdan nazirlor məlıkeme qarşısmda
eyləşəcəkdilər. Ancaq Hüqo Fransanm daxilinde gedən mübarizeleri, hercmərcliyi, çekişməlori bir terefn qoyaraq, Türk-Yunan müharibosinə aid, daha
doğrusu, türklərin əleyhinə şeirlər yazırdı.
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Hüqo böyük sənətkardır, nehong yaradıcılığa malikdi. Dünya odəbiyyatı- mn
nadir simalanndan bıridir. Ancaq her halda Avropanm oğlu idi. Avropanın
türklorə qarşı yönelmiş “səlib yürüşü” gənc şairi də öz təsiri altına almışdı.
Hüqonun bu mövzuda yazdığı esorler içərisində “Uşaq" şeri xüsusi yer tutur.
Onun Şckspirin “Maqbet” eserindən epiqraf götürdüyü 'Oh, dəhşət, dəhşət” şeirdə təsvir olunacaq dəhşəti qabaqcadan xəbər verir.
Türklor oradan keçib. O yerlər indi xaraba ve matəm içorisindədir. Bura
şerab adası Xiosdur. Öz təbii gözəlliyi ilö insanı valeh eden bu ada boşdur. Yox,
dcyəsen tam boş deyil. Qaralmı^ divarın dibində başı aşağı əyilmiş mavi gözlü
bir yunan uşağı eyloşibdi. O, elindo silah vətənİni müdafıo etmek əz- mindədir:
Ayaqyalın, gözüyaşlı u^ağın üreyindDn tıelər keçir?
Ne dağıdar bu saat qəlbindəki kedəri?
N» istəyirüən? Meyvo? Quş? Bahar çiçəkləri Yox, - deye cavab vcrdi, o gənc
oğlan çox məğnır. istediyim bantdır menirn, bir do gülledir.
(Tərcüme MSeyidzadonindir)
Xatırladaq ki, Yunamstanm tərefini saxlayan bu adaya türklərin verdiyi “dəre”
Avropada güclü əks-seda doğurmuş, hotta məşhur fransız rəssamı, Hüqonnn
dostu E.Delakrua 1823-24-cü illərde “Xİos qırğım'* tablosunu ya- ratmışdı. Şair
də mühüm hadisəye çevrilmiş bu mövzudan kənarda qala bil- momişdi.
Şairin Türk-Yunan müharibosindən behs edən poctik esərlərindən biri “Dərviş”
şeridir. Əsərde hökmdar zulmkarhğına qarşı bir dərvişin açıq çıxı- şmdan
damşılır.
Şeirle Nizaminin “Siriər xezinəsi” əsərindəki ‘LZalım padşahla Zahidin
dastanı” hekayəti arasmda bir yaxınhq duyulur. Hər iki osərdə qoca dərviş vo
zahid ölümü gözünün altına alaraq zalım hökmdarlara həqiqəti olduğu kimi
söyləyir, daha doğmsu, qəddarlıqlanm üzlerinə çırpır.
Hüqo Türk-Yunan müharibəsiyle bağlı Bayronun ölümü ilə məşhur- laşmış
Missolonjiyə aid bir şeir həsr etmişdir. Şairin “Türk marşı”, “Herəm- xana
başları”, “Naverən” şeirləri də Türk-Yunan müharibəsinden bohs edir. Hüqonun
bu silsilə şeirlorinin bir qayəsi var: Yunanıstanm azad cdilməsi.
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Hüqonun ‘'Şərq motivləri”nın bir qolu da İspaniya ilo bağlıdır, Şair yazır lci,
Şərq Çiııdon başlayaraq Misirə qedər davam edir. Ancaq o hemin coğrafi
hüdudla qalmayıb, vaxtilə ereb İspaniyası adı ilə tanınmış bu ölkeni də öziüıün
Şerq məcmuesino daxil etmişdi. Ərəb medeniyyətİQİ özündə çox gözəl
təcəssüm etdirən ispaniya “Şərq motivləri”ndə təsvir edilen yerlər içerisində
şairin olduğu yeganə ölkə idi. 18II -ci iMo Hüqonun atası general Sijisberin
berbi xidmeti ile əlaqədar olaraq bir il orada yaşamışdı.
Şairin “Qrenada”, “Peyğombər çiçekləri”, “Mavr romansı", “Kölge” və diger
şeirleri tspaniya hoyatı ilə bağhdır.
“Qrenada” şerinde şair Şerq medenivyetinın kök saldığı ispan şəhori
Qrenadanm gözəUiklərini vesf edir və mavrlann bu ölkədekı tarixi-medeni
yadigarı - Əihəmra (Qırmızı Qala) sarayını xatırlayır.
Qrenada o yerdir ki, Şarqdo ərəb xilafetinin ve tspaniyamn şimal hissə- sinde
mavrlann (sarasinlorin - Ə.Z.) hakimiyyətinə son qoyulduğu halda, bu- rada
əmirlik hələ iki yüz il davam edir ve medoniyyotlorini inkişaf etdirirlər.
İspaniyada güclü mədəniyyətə maiik mavrlann uzun müddet hakimiyyetde
olması təbii olaraq bu ölkenin yerli ohaltsinə qüwətli təsir göstərmişdı. Mavr
romanslarının təsıri altında ispan romansları yaranmış və tosadüfi deyiJ ki, uzun
esrlər boyu (hətta mavrlar) İspaniyadan tamamilə qovulduqdan sonra hər iki
xalqa məxsus romanslar yanaşı surotdə istifadə olunaraq geniş yayıl- mışdı.
İspan romanslarmı ilk dəfə ftansız dilino 1821-cı ilde şairin qardaşL Abel Hüqo
tercüme eləmişdi. Ancaq şair mavr romanslanm oxuduqdan sonra onların daha
qüwətli olduğunu qeyd etmişdi. Görünür, Hüqo bu romanslar- dan tesirlənerek
özünün “Mavr romansı”m yaratmışdı. Şair “Uduzulmuş dÖ- yüş” şerini do
“Ümumi Romansero’’nun (ispan və mavr romanslarının) təsiri altında yazmışdı.
Hüqonun “Şerq motivleri” holə kitab şəklinde çıxmazdan müasirlorini hey- ran
etmiş və haqqında yazılar yazılmışdı: “Viktor bizə eşidilməmiş, tamamilə
e^idilmemiş “Şorq motivləri”ni oxudu... Bir dəno de olsun zeif şeir yoxdur”
(Viktor Pavi). Ancaq yazıçı Andre Morua güman şəklındə olsa da, öz baxış vo
dünyagörüşünə uyğıuı olaraqhəmin şcirləri fərqləndirirdi. O qeyd edir ki, “bəlkə
bu şeirlerden (“Şərq motivləri”ndən - Ə.Z.) ən yaxşısı Şərqdon də, Qeıbdən de,
zamandan da, məkandan da təcrid edilerek yaradjlmış “Ekstaz” şeridir. Şair
Apokalipsisden “Bəs mən güclü bır səs eşıtdim” sözlorini epiqraf gətirir.
Bır ulduzlu gecadə tənha idim sahildə,
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Ne deniz tutqun idi, nə buluü vardı göydə.
Gozlorim dikilmişdi hududsuz uzaqlara,
Meşolər, həm de dağlar, bir də bütfin tobiət.
Sanki sual verirdi, asta-asta, ancaq pərt Dsmizdə, dalğada, semada ulduzlara.
Derdsiz, qəmsiz, kedersiz aləm. Romantiklərin en çox sevdiyi an və məkan:
ulduzlu gecə, bir də doniz və onu hüdudlandıran sahil. Görən sahildə dayanmış
tenha indi ne düşünür? Xəyal onu haralara apannışdı? “Hüdudsuz uzaqlara
dikilmiş gözlər hansı fikrin iistünde köklenmişdi?”
Hüqo “Şərq motivlori”nin müqoddiməsində yazırdı: “Şair serbestdir, qoy o öz
yolunu seçsin. Onun fantaziyasını məhdudlaşdirmağa heç kesin haqqı ycıxdur”.
Bu fıkir 27 yaşlı genc Hüqonun bir növ gəlocək dahi Hüqoya göstərdiyi yol idi.
Onun nə fantaziyası, nə də bu fantaziyadan doğan yaradıcılığı heç vaxt heç nə
ilə mehdudlaşmadı - şeirler, dram əsərləri, romanlar, felsəfı əsorlər. Bu
məhdudlaşmayan yaradıcılıq ise Hüqonu fransız edəbi mühitinden dünya
ədəbiyyatı mövqeyinə gətırib çıxardı.
Məlum olduğu kimi, “Şerq motivleri” yalnız Şerqle əlaqəli deyildir. Hüqonun
“Mazepa” şeri də belo əsərlərdendir. Ancaq əslində bu eserin Şerqlə heç bir
əlaqesi yoxdur.
Hüqonun “Şərq motivlen”nin hem Avropada bu mövzuda yazıltnış əsər- lor
içərisinde, hem də ədibin ümumi yaradıcılığında özüııeməxsus yeri vardır.
Demek lazımdır ki, holə şairin sağlığında bu esər dofəlerlə nəşr olunmuşdu.
“Şərq motivləri” hemişe fransız edəbiyyatşünaslan tərəfindən yüksək qiymetlendirilmişdir. Hüqonun ölümünden sonra akademiyada şairin yerinə
seçilmiş Lekont de Lil “Şerq motivləri”ni özünün akademik çıxışmda “bütün
sonrakı nesillər üçün müstesna poeziya keşfı” adlandırmışdı.
Hemin mecmuə dünyamn bir çox dillerinə tərcüme edilmişdi. Hələ 1876-cı ildə
Hüqo yazırdı: “Türkiyə sultanı V Sultan (Əbdülhəmid) “Şerq Tnotivlərv’ni türk
dilinə tərcüme etdirir”.
Şair “Şərq motivleri” ile kifayətlenməmiş, ayrı-ayn şeİrlərlə yenidən Şerq
mövzulanna müraciət etmı^dı. Onun “tran hökmdan'’, “Mon heç zaman
Firdovsini görməmişdim” şeirleri bu baxımdan səciyyovidir.
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Birinci şeirdə Hüqo lran şahlarını yayda Tiflise, qışda İsfaiıana gönderir
qızılgül bağlanna, onlann ətir saçan kölgesinə. Əlbəttə, bunlar yalnız
şaırin romantik aləminin və xülyasının məhsulu idi.
Yaxud “Men hcç zamaıı Firdovsini görməmişdim” şerində Hüqo iki dəfə
xəyalen özündən səkkiz əsr ewel yaşamış böyük İran şairi Firdovsi ilə göriişür.
Birinci görüşde fars sonətkan qırmızı paltar geyinmişdi. Əmmaməsi par- par
panldayırdı. İkincı görüşde şair qara arxalıq geymişdi. Sebebini sonış- duqda
“Bilirsən, mən sönürem” - deyə cavab verir, Həyatm müxtəlif çağlan
-

qaynar və tərki-dünyalıq anlan. Ve şairin heyata romantik baxışı.

*

**

...Hüqo 83 il yaşamışdır. llk baxışda elə göriine biler ki, şair qayğıstz, şen ömür
keçirmişdir. Ancaq Hüqonun həyatına yaxından bələd olan yazıçının nə qədər
kederli hoyat keçirdiyiniü şahıdi olar. O, 20 ilo yaxın sürgünda olmuş- dur
(1852-1870). Şair atasını, anasmı, heyat yoldaşmı, iki oğlunu ve qızını itirmişdı.
Əlbətte, bura omın yaxm qohumlannı və dostlannı da əlave etmek olar xüsusile qələm dostlan Balzak və Dümam. Ancaq bir ıtki xüsusila ona ağır təsir
etmiş vo demek olar ki, ömür boyu onu tork etməmişdir, Bu, şairin qızı
Leopoldınanm faciəli ölümü idi. Altı ay əwol - 1843-cü it fevral aymın 15-də
Leopoldina aıləliklə tamdıqlan Şarl Vakeri ile ailo qurmuşdu. Həmin
münasıbətlə Hüqo bir şeir de yazmışdı.
Ancaq bu sevinc uzun çəkmir. Həmin sevincin ömrii cəmi 6 ay 19 gün çekir.
...Şarl Vakeri yenice ailə qurduğu 19 yaşlı Lcopoldina ilə gəzməyo çıx- mışdı.
Sentyabr ayının 4-ii idi. Onlar Sena çayında gozinti üçün qayığa minirler, Külək
esir. Bir neçe dəqiqəden sonra gözlənitməden külek qayığı çevirir. Lcopoldina
qayıqdan yapışıb batır. Yaxşı üzgüçü olan Şarl sevgilisini xilas etmək isteyir.
Ancaq Lcopoldina qayıqdan möhkem tutmuşdu. Buna göro də Şarl onu xilas
edə bilmir və hər ikisi suda boğulurlar...
Gecədən xeyli keçmiş Şarlın ortancıl qardaşı Ogüst tacieni Hüqonon xanı- mma
xəbar verir. Onlann her ikisini bir tabutda dəfn cdir ve şəherin balaca bir
qəbiristanlığmda torpağa tapşınrlar.
...Xeyli müddüt idi ki, Hüqo Pireney ve Alp dağlan boyunca səyahətdə idi.
Sentyabr ayının 8-də Hüqo Olıran adasında idi... O, homin gün yazırdı: “Ela bil
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nıhum ölmüşdür. Bu axşam mənim üçün hər şey matem kımidir. Mənə clə gəlir
ki, bu balaca ada dənizdu böyük bir tabuta oxşayır”.
Qızının ölümündan dörd gün keçırdi. Şaırin həlo xeberi olmasa da, nə ise
bədboxt bir hadisonin baş verdiyini onun sümüyü daymuşdu.
...Leopoldinanın ölümünün 5-ci günü - sentyabnn 9-u— Hüqo təngnefes olduğu
adadan tez qaçmaq istayir. Dilicanın (arabanın) yola düşmesini gözləyərkan o,
bir kafeyə daxil olıır ve pivu isteyir. BiTdən gözlori bir qəzetə sataşır. Bir nefər
gözlənilmədon şairin ronginin saraldığım, sanki əli ılə üre- yini tutmasını və
qalxıb dəli kimi səndoləye-səndələye qala divarmdan ya- pışıb addımlamasını
görÜT. Qəzetdə Viyekiyeda baş verən qəzadan dam- şıhrdı. O, Sübizi
şehərindəki kafeden müsibat içerisinde heyat yoldaşına yazırdr. “Yazıq
qadımm, ağlama! Taleyin hökmünə tabe olmalıyıq... Bır az iradeli olmaq
lazımdır... İndi men gelirəm, bu bedboxt ezizlərimizi biriikde ağlayaq”.
Hüqo Pariso gəlerken hele yolda derdlə dolu ürəyini ağ vəroqlerə boşaltmağa
başlayır...
Hüqonun kederi hcç bir ölçüyə sığmır. Heyat yoldaşı isə bütün günü
Leopoldinanın saçmı əlinde tutub ağlayır. Hara baxırsan - dıvarda da, masa- nın
üstündə de nakam qızının portreti.
Hüqo özünü ələ ala bilmir. Hüqo özünə gelə bilmir. Qələm dostları da onun
kədərinin dərinliyini və böyüklüyünü yaxşı duyur, hiss edir. Onore de Balzak.
Qanskayaya yazırdı; “Hüqo birdən-birə on il qocaldı”.
Şair tez-tez Viyekiyeyə qızuıın, üzerine qızılgüllor əkilmiş qəbri üstə gedirdi. O,
qızı haqqında yazırdı: “Mon bu bədbəxt körpəni c> qəder istəyir- dim ki, onu
dille ifade etməkdə çətınlik çokirəm”. Uzun müddot şairin qələ- mi susdu.
Ancaq zaman keçdikcə müxtəlif illordə şair sentyabr ayının 4-ne
-

qıztnın ölümünə şeirler hesr etməyə başladı.

1844- cü
U sentyabnn 4-ü - Leopoldinanuı ölümünün birinci ildönümü...
Xəyal onu 1834-cü ilə apanr. Onlann Furkedə ailəlikcə istirahət etdiyi günlero...
Şair öz alemindəki yaş fənqini nezerdə tulur. Həqiqətdə Leopoldina
1824- cü ildə anadan olmuşdu. O, 10 yaşında olanda, Hüqonun 32 yaşı vardı.
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Romantik Hüqo qızını da öz romatıtik dünyasına aparaxaq bu ruhda bəsleyirdi.
Engels yazırdı ki, ele bil dünən idi, Homer özünün “lliada” vo “Odis- seya”
əsərini yaradırdı. Əgər bu nəhəng sima 2700-2800 il əwəli dünen adlandınrea,
bəs Hüqo 10 il owəli nece adlandırsın, hansı vaxtla ölçsün:
Yanrnıa golondə sevitıtək idi,
Səmitni fıkirlo mehriban məlok.
O

gürtler necə do chmalca kcçdi Ya bir xeyal kimi, ya heztn külək.

1845- ci
il... Leopoldinanın vofatırun ikinci ildönümü... Hüqo qızına növbeti şerini hosr edir. Sentyabrın 4-ü günü.
-

Nə dəbşotlı düşüncə?

Yaxşı, ya pis bu yazı Alnımıza yazılıb?
Allah, buna yox pozu?
1846- cı
il. Leopoldinanın faciəli ölümünün 3-cü ildönümü. Sentyabr ayının 4-ü... Şair qızı ilə olan günlorini yada sahr. Kövrək xatirolər şairi kədərləndirir:
O yerdo yaşadıq biı vaxt, daxil ol Ürak, xoj keçmişe, gör bir var nəler
Dııyardım poncemın altında yüz yol Sakitcə oynardı o saher-səhər.
Bu anda uşaqlan üçün Hüqodan güclü nə böyük alim vardı, ne də şair. Ve buna
görə ıışaqlannın fikrini ifadə eden şair — “mən Aristoteldim, hem də ki,
Homer” - deye yazırdı.
1846- cı ildə Hüqo qızının ölümiinə, əwəlki illərden ferqli olaraq bir neçə
şeirhəsr edir. Nndənsə onun Tnüxtəlif illordə yazdığı bu silsile şeirlərmə “3 il
sonra” adı ilo ümuxni başlıq qoyulmuşdur.
Şair hemin il oktyabnn 12-də ve noyabr ayınm 10-da qızının cilümüno yeni
şeirlər həsr edir. Görünür, şairin kederi onun sinəsinə sığmır, onu sılkə- ləyir,
narahal edir və bu kədər şairin özünün belə xəbəri olmadan artıq şeTə çcvrilir
və onu bir az ovundurur. Artıq üç ildı ki, Hüqonun qem üstündə kök- lənmiş
ilhamı indi sanki rişə atmış, güclonmiş va qövr etmişdir. Buna göre de o homin
sılsilodən ardıcıl ularaq bir neçə şeir yazır.
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1883-cü ilde şairin anadan olmasının 80 illiyi münasıbətılə bayram keçirilendən
soııra, Hüqo xahis edir ki, onun yubileyinda daha bayram ctməsinlər. O deyir:
“Həyatımda o qəder matəm vardır ki, mənim üçün daha bayram ola bilmüz”.
Şair həmin fikri həlo təxminən 40 il əwal buna uyğun şəkildə poctik dillə belə
ifadə etmişdi:
-

Ancaq fikirləşin no edirsüıiz?

Mələyin siması gözsldir, hcyhat Moni bayramlara çağıranda siz Rolko də
soyuqdur qəbri o saat.
Şairo elə gəlir ki, o, qızının qəbri üsto getse, onun soyuq mozart da isinəcok:
-

Olar ki, göyanniş, rəngi də solmuş Ensiz çarpayıda, o deyer hu an:

-

Mogor atam meni bclə ıınutmuş O, yamtnda yoxdur, soyuqdur yaman

1847- ci il sentyabr ayınıtı 3-ü...
Leopoldİnamn faciəli ölümünün 4-cü ildönümiinə bir gün qalır. Hüqo suhər
tezden qızmtn qəbri üstüne gül-çiçeklərlo perişan, qüssəli halda yola düzəlir.
Çünki qızı atasının onun qobri üste gec gəlməsindon "şikayətlonir”.
-

Sohər tezdan sübh çağı. Kəndde ağaranda dan

Yola düşəcəyem bax. Bilirem gözləyirsən.
Meşelərdon kcçəcam, dağUr aşacam man.
Ta yaşaya bilmirəm səndən aynlıqda mon.
“Dərdli adamlar yol getdikleri zaman heç vaxt geriyə dönüb baxmırlar, çünki
onlar öz qara talelərinin, dallannca gəldiklərini çox gözəl bilirlər”. On altı ildən
sonra deyəcəyi bu sözlər indi Hüqonun özünə aid idi:
Ele addımlayıram. Dalğm, fıkra gedərek Eşitmirəm ne səs-küy, gömıürem
şeytan, nə cin.
Əllerim qabar-qabar, bel ayilıb, qerib tək.
Gıindüzüm gece kimi monə olacaq qenıgin.
Hüqo bu şeirls kifayətlenmir, səhərisi gün, yəni sentyabnn 4-de ildö- nümü
münasibətilə böyük biı şeir yazır.
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Şair Parisin tüstü-dumanındaıı, səs-kiiyündən kenara çəkilib, ağacın kölgəsınde oturub iizü göylərə özünün keder aləmine dalıb. Gözünün önündən
düzənliklor, meşələr, vadiler, çiçəklər gəlib keçir. Onlarm arasmda o qızını da
görür... Dərd, kədər şaire hücum edib, onu amansızcasma içəriden qurd kimi
didib dağıdaraq oldən salmış, özünün dedıyi kimi, “bu gün elə zeifəm, necə bir
qadm kimi”. Göz yaşlan, ağlamaq yorub əlden saldığına göre o taqetden
düşmüşdü. Ancaq bununla yanaşı, o, göz yaşlannın kesilmosini de istəmir:
Heyhat! Bebəklorinıden qoyun axsm göz yaşını Bozon ds bunun üçün
yaranıb bəlkə adam.
Qoyun msni əyüim üstə bu soyuq daşın Ujağıma demeye: hiss edirsən,
burdayam?
Bir gün ÖWƏI “Yaşaya bilməyirəm daha aynlıqda men” — deyən şaiT bıı gün
yenə həmrn tikre qayıdır. Hüqo üçün Leopoldinasız həyatın dadı, lezzəti
qaçmışdı:
Heyhat! Ötan anJara baxıram qibtə ilə Onsuz təsolli vermir mocə bu dünya,
hoyat.
Önırümün bu aııına her vaxt baxanda belo tndi uçub gcdocak gorüıəm açmış
qanad.
1852-ci il sentyabnn 4-ü...
Hüqonun itirdiyi əzizlerinin xatirəsino şeirler yazdığı sonuncu 4 sentyabr günü.
Bir gündə iki şeir: şeirlərdən biri kürekəninin adı ilə “Şarl Vakeri” adlanır.
Hüqo özünü Şarl Vakeriyə borclu sayır və bu şcri ilə sanki ona olan borcunıı az
da olsa Ödemək istəyir... Şarl üzməyi bacardığı üçün xilas ola bilərdi, ancaq
sevgilisinə qarşı olan güclü məhobbət buna imkan vermədi, qucaqlaşaraq, hər
ikisi çayda boğuldular:
Ruhları danışır, s»s-kiiylü dalğa altda,
Ne cdirsen? - deyirdi. - “ölürsen?” - sorur o da Lazımdır men də ö1»m.
Qucaqlaşaraq qollar, sanlıb şan sr-arvad Kölgəde yox olaraq gözden itdi bu saat
Çay da ağlayır bu dom.
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Şair Şarlın, qızının yolunda öldüyünü dönə-döno minnetdarlıq hıssi ilə yad edir:
“Mənim göyərçinimə heyatını verdin sən: “Xilas edəmmədi onu, özü ölmək
istodi”.
Aylar, illur keçir... Nə vadilər, ne Viyekıye, nə sətalı, göz oxşayan yerlor, nö də
cəsur qağayılar bu nakam aşiqin sesini eşitmir ve bir daha eşitməyəcok.
Sena yenə öz gözəlliyində, kulek də əsməyindədir.
Bütün serin vadılər. Viyekiye, Kudabok, daha eşitməyəcakdir qışqınğı- nızı,
gedok!
Sena nece gözəldir, həzince əsir külok. Bu möcüzəli ycrlər, yaman qəm- gin
olubdıır. Cəsur qağayılar ta deməyəcok: “Bu odur”.
Çiçeklər də - “bu odur” söyləməyocek daha.
Şair romantik arzuıan ile onlara xeyir-dua verir: “Mozarda xoşbəxt olun, u
yerdə yatırsmız”, “yat, sən ey əziz oğlum, yanında əziz qızım”, yaxud “yaşaym siz, sevin siz, obedi xoşbəxt olun, oh, dalğın moloklorim, uğurlar olsun
Sİ7A)”.
Şair ikinci şerinde “Ah! İlk zamanlarda mən, sanki ohnuşdum doli. Ağlayacaqdım üç gün kədər içində, bəli” - deyə faciodən xəber tutduğu ilk anları
hadisaııin ona nece dərin təsir etdiyini xatırlayır. O, qızınıtı vofasma inanır,
vəfasına inandığı üçün de ölümüne inanmır.
-

O heç vaxt bacaroıazdı bcle terk etsin mənı,

Eşidərd.m mer qonşu otaqda gülmayini...
Dofalariə söylfKİiın "sakit”, osa danışır Eurax! Buüur alində açar o ses-küy
salır.
Gözləyiniz! O gelir! Man ejidim qoyun siz Çünki o haradasa, bu evdədir,
şübhasiz.
Birincı şeri -“Iki atlı meşədo nə düşünürdü”nü 1853-cü ıluı oktyabnnda, ikinci
şeri - “Yüyən ağızlığı”nı 1854-cü ılin mart ayında yazır. Şair 1843-cü ildən
başlayıb 12 il müddətıno davam edən kodor dastanını 1854-cü ildə yaz- dığı
həmin şeir ilə tamamlayır.
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Bezən düşünmeli olursan... Nə üçün Hüqo 45 il bir yerdə hoyat sürdüyü, 1867ci il avqustun 27-de vəfat eden Adel Hüqoya şeirlər həsr ctmedi, ancaq qızına
həsr ctdi?
Səbəb na idi ki, o yalnız Leopoldinaya kodarli şeirlər həsr etdi? Bəlkə o, şairin
ılk övladı idi, ona görə?
Şair ilk nəvəsini həsrotle gözləyırdı, ancaq tale onu bu qismetdən məh- nım
etmişdi. “Dünyada köıpə qığıltısından gözel himn yoxdur”. Bu sözlər do
Hüqoya məxsus idi. Çoxdan idi şairin evi belə “hinm”i eşitmirdi. Bəlkə bu
şeirlorin yazılnıasında eşidilməyən qığıltınm da payı vardı.
Bu sirlər yenə də az-çox şairin özünə belli olardı...
Bu kodər od, alov, atəş olub şairi yandınb-yaxmışdı. Həmin od, aluvun
içarismden Hüqonun qızı vo kürekəninə həsr etdiyi “1843-cü il, 4 sentyabr”
silsile şcirleri vulkan kimi püskürüb çıxmışdı. Bu şcirlər Viktor Hüqo kimi
nohəng sənetkann onlara yaratdığı əzətnetli, əvazsiz bır abido idi.
Hər xoşagəlməz hadisonm bir yaxşı cohətı de olur. Bir yerdə itirilənde, haradasa
qazanılrr. Bəli, Hüqo çox ıtkiye məruz qaldı ve bu itki onun səh- hətinə də,
heyattna da, ömrünə də tesir ctdı. Ancaq dünya ədəbiyyatmı tex- minən min
misralıq şeir-abide zonginlsşdirdi.
*

**

...Həyatın burulğanlan içindo çırpınan Fantina yaşamaq üçiitl yol tapa bil- mır.
Ancaq o yaşamaq istəyir, heç olmasa bircə körpəsinin xatirəsi üçün. Döv- ran
onu elə bir vəziyyətə salmışdır ki, o, artıq dostu ilə düşmənini seço bılmir...
Haradan gəlirsen? - Küçədən.
Haraya gedirsen? - Küçeyo.
TenardyeloT yalnız qızlanna validcynlik edirlər. Onların oğlu Parisdə sefil bir
heyat keçirir, küçədə böyüyür. Qavroş küçedə' qalmış iki ac uşağı yedirdir,
onlan gətirib yanında yatırdır. Yıxılmış qadını qaldırır, sonra əvvolki kımi
yoluna siirətle davam edir. 0> hətta döyüş meydanında güllolərlə zarafat da
etməyi bacanr. Biitün bu torbıyəni o, küçədə almışdı.
...On yaşh uşağı dəniz konannda qoyub gedirlər. O ise qarşısına çıxan ayaq ızilə
iroiıləyir. Yolda ölmüş ananm qucağından uşağı götürüb, eynindəki tək bır
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penuəyini ona büküb yoluna davam cdir. Və qarşısına çıxan şohərin sonuncu
evindən aldığı cavab: “Çıx get burdan, hamı xoşbəxt ııla bilmez”, Ne qədər
sərrast ifadə’ Müdrik adamlardan biri deyir ki, bfltün xoşbext talelər bir-birinə
oxşasalar da, bütün bədbext talelər bir-birindən fərqlənirler. Fanti- na, Kozetta
suretlərində Hüqo ne qodər realistdirsə, Jan Valjan surətində bir
o
qəder romantikdir. Hüqonun bodbəxt surətlerini düşdükləri faciələrdən
qurtarmaq üçün gəldiyi son nəticə ve çıxış yolu beledir: “tki hədbəxtlik birləşib
bır xoşbəxtlik amələ gotirir”: Madlen ata - Fantina, Madlen ata - Kozetta,
Madlen ata - Foşlevan baba, Jan Valjan - Marius, Marius - Kozetta, sahile atılan
oğlan VB təsadiif olunan qıy uşağı. Ancaq bu səfıllər bozən üsyan etməyi do
bacanr, cemiyyetin yetirdiyi “üst təbəqə”ni qorxuya da sala bilir. Həmin yüksək
təbeqənin adamları lazım gəldikdə öz hiyləgerliklərindər əl çəkmirlər.
İnsanlığın namine tikditn hu qalaian,
Ancaq sən qışqınrsaıı, hey qalxırsan yuxan.
İnsanlıq namine tikilmiş qalalar, həbsxanalar nə böyük səxavetdir. “O qala,
həbsxanalar ki, orada azadlıq yolunda baş qaldırmış saysız-hesabstz in- sanlar
çürümiiş, başlan gilyotinlərin alhnda üzülmüşdür. Inqilablar beşiyi Fransa iiçün
bu, xarakterik bir hal idi.
Sefillər dünyasımn kədəri, bu kədərin son heddə çatıb, çevrildiyi qezəb bəzən
hökmdarları - Lanterıaklan öz taxtından tullayır, qovur. Cemiyyətin ən yüksək
silki - hökmdar kral, cəmiyyetin ən aşağt silkinin - dilənçinin hima- yəsində
yaşayır. Bir az diqqət yetirilsə, aydın olur ki, hökmdar ovvəl də işlə- mırdi, indi
də. Demeli, dilençidən do aşağı mərtebədə yaşayır. “Qoca dün- ya”nın kədorli
və ziddiyyətli monzeresi.
Viktor Hüqo ölüm erəfosində öz yaradıcılığına yekun vuraraq özü haq- qında
belə demişdir: “Mım öz kitablarımda, dram, nəsr əsərlərimdo kiçik ve bədbəxt
adamlan müdafıə etmişəm, ...tolxeyin, nökerin, məhbusun və fahi- şonin də
insan hüququ olduğunu göstərmişem”. Və bu cehetden də onun kəder aləmi,
səfıllər dünyası olduqca rəngarəngdir.
Hüqonun ümmanlara bənzəyən, sahili goriinməyən keder dünyaii qarşt- smda
acizliyimizi etiraf edib, edibin ümumi kəderinin ayrılmaz bir parçası olan
"Sefıller” romanı haqqmda bir az etraflı söhbet açmaq istəyirik.
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Hüqo “Sofilier” romanını 1862-ci il fevral ayınm 13-de - “Paris Notrdam
kilsəsi” kitabınm nəşrindən düz otuz bir il sonra yazıb qurtarmışdır. “Sefıl- lər”
romamnın birinci cildi 1862-ci il aprel ayının 3-de neşr olunmuşdu. Əsər işıq
üzii görən kimi çox böyük müveffoqiyyətlə qarşılamr vo süretle yayıl- mağa
başlayır. Ancaq təbii olaraq bununla yanaşı roman tənqid atəşınə do tutulur.
Çox təəssüfləndirici haldır ki, bunlann sırasında tenqidçi Küvliye Fleri ilə
yanaşı Hüqonun dostlan Bodler vo'Lamartin də var idi. Halbukı Hüqonun özü
vaxtilo bu dostlannın yaradıcılığı haqqmda moqalələr yazmış, otılann uğurlanm
böyük sevincle qarşılamışdı.
Lamartinin ftkrincə, Jan Valjan yalnız adt bir cariidir, Fantina - fabişə qadrndan başqa bir şey deyildir. Yepiskop Miriyel ise çox şübheli bir şəxsiyyotdir. Lamartinə görə, romanın bedii forması da son dərəcə qüsurludur.
lstər Fransanm özündə, ıstəfsə də ondan kənarda '‘Səftllər’’ romanı haq- qında
nə qədər tanqidi meqale yazılsa da, bu ölmez əsər düny anın demek olar ki(
bütün dillərinə tərcümə olunaraq müellifme geniş şöhrət qazandırdı.
Dahi rus yazıçıst Lev Tolstoy “Səfıllər” romamnı fransız edəbiyyatmın ən yaxşt
romant adlandırmışdı: “Bu esəri Milan şəhərinde italyan dilinde neşr etmiş
cenab Daelli onun haqqmda müəlHfə yazmışdı ki, “Sefıllor” bütün dün- ya
xalqlan üçün qeləmə alınmış kitabdır”.
Hüqo isə Daelliye yazmışdı: “Bu kitabı hamı oxuyacaqmı, bunu bilmi- rəm,
ancaq mən onu hamı üçün yazmışam. Bu eyni dereceds həm İngilte- rəyə, həm
de İspaniyaya, həm Italiyaya, hom də Fransaya, həm Almaniyaya, hem də
İrlandiyaya, hom köləsi olan respublikalara, həm də təhkimli kendlisi olan
dövletlərə aiddir. İctimai problemlor üçün dövlet sərhədi yoxdur. Dünya
xəritesindo olan göy, ya qırmızı sərhəd xetləri insan cəmiyyətinin yaralan yçün,
bütun yer kürasini bürüyon bu derin yaralar üçün maneə ola biiməz. O yerdə ki
kişi cahildir, ümidsizlik içindedir, o yerde ki qadın özünü bir parça çörəyə satır,
o yerdə ki, uşaq məlumat veren kitabdan, onu isidon ailədən məhrum olduğu
ÜÇÜQ əzab çəkır, menim “Səfıllər”im “Açın, biz sizə gəlmi- şik!” sözleri ile
qapılan döyür. Bəli, evvəllər “yoxsulluq” adlanan “Səfillər” romaxu Avropanın
hor hansı bir ölkəsi iiçün xarakterikdir.
“Sefıllər” romanından behs edən tedqiqatçılar onu tez-tez müollifin “Klod Ge”
povesti ile miiqayise edirlər. Bəzən də “Klod Ge” povestindo başlayan
hadisələrin “Səfıllər” romanında başa çatdınldığj söylənilir.
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Klod Ge ehtiyac üzünden oğurluq eləmişdi. Və oğurluq etməsi bəlü ol- masa da,
hemin oğurluğun hesabına o və uşaq üç gün çörəyin və “isti buca- ğın”
henirtisini görmüşdülər. KJod Geye beş il həbs cezası verilir. Klod həbs- xana
yemeyi ile doymur. Dünya isə yaxşı adamlardan xali deyil. Allon admda iyirmi
yaşlı bir gənc öz yeməyinin yansım Kioda vermeklo bu mesəloni həll edir.
Həbsxanada Klodun nüfiızu günbəgün artır, burada baş verən çaxnaşmalann
qarşısıru almaqda direktor. rütbeli şəxsler aciz qaldıqlan bir zamanda, o bu
məsşləni asaniıqla həll edir. Buna paxıllıq edən direktor Alleni oradan
uzaqlaşdınr, bununla da yeni faciənin yaranmasına səbəb olur, sözün esl
menasında 02 ölümünə ferman verir.
Hebsxana direktorunu balta ilə öldüren Kloda ölüm hökmü verilir.,.
Jan Valjan da oğurluq üstünde hobsxanaya saluımışdı. Bacısmın yetim qalmış
yeddi uşağmı aclıq əzabından xilas etmək üçün çörək oğurlayarken yaxalamr,
beş il katorqa cəzasına məhkum edilir.
Hüqonun özü də “Sefillər” romanında bu surotlerin üzerinə qayıdaraq yazır ki,
bu kitabm müəllifi, cinayət hüquqa və qanun adına cəza vermek məsoləle- rini
öyrənerkən ikinci dəfedi ki, insan taleyinin folakətə uğraması kimi çörək
oğurluğu hadisəsinə rast gəlir. Klod Ge do çörok oğurlamışdı, Jan Valjan da.
Klod Geyo ölüm hökmü verilir. Sonda məhkeme iclasçılan müttahimdən bir
sözü olub-olmathğuu soruşduqda - bir az elavəm var- deyə Klod dillenir.
Mesəle burasındadır ki, mən oğruyam, qatiləm, doğmdur, oğurluq
etmişem, ne səbəbə adam öldürmüşem? Möhtərəm məhkəmə iclasçılan, bu
sualların her ikisini de o biri suailann yanına yazın. Axı, bunlar da sualdır.
Mehkəme iclasçılan bu iki suala cavab vermirlər. Bu suallarm cavabı yalnız
onun gözlərindən oxunur. Hüqonvm dediyi kimi, insan gözleri elə bir
pencərədir ki, oradan insan beyninde cövlan edən fıkirlər aydmca göriinür.
“Seflllər” romanında həmin sualı daha çox vermək olar: “Jan Valjan nə iiçün
hebsxanaya düşmüşdür?”, “Nə üçün 0 uzun müddət gızli halda yaşa- mi-şdır?”,
“Nə iiçün Fantina saçlannı kəsdirib satır?", “Nə üçün o, dişlorini çekdirib satır?”
ve s.
Tabii ki, bu sualları zaman ve ceıniyyət doğurmuşdu ki, onlann cavabını da
bıırada axtarmaq lazım idi.
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Klod Genin foaliyyoti zaman ölçüsü etibariltı qısa şəkildo davam edir -çorək
oğurlamaq, həbsxana həyatı, ölüma məhkumlııq, Bununla da onun həyat və
fealiyyeti sona çatır.
Jan Valjanla Klodun taleyində bir oxşarlıq olsa da, birincinin fealiyyəti
müqayisəolunmaz dərəcədə genişdir.
Beş il hobs cozaşına mohkum olunmus Jan Valjan dofbhırln qaçmağa cöhd
göstərir, buna görə də on doqquz il katorqa cəzası çəkməli olur.
Hüqo əserinin baş qehremam haqqında yazır ki, Jan Valjan katorqa
hobsxanasma titrəye-titrəyə ve ağlaya-ağlaya ginnişdi; oradan ise qelbi daşa
dönmüş halda çıxdı.
Azadlığa buraxılmış Jan Valjan hara gctmolidir?
Burada onun taleyi dəniz kənanna atılmış Quənplənın taleyinə bənzəyir.
Quenplən də qarşısma çıxaa kətıduı bütön qapılarını döyür, heç kəs ony qəbul
etmir,
On doqquz illik katorqa cəzasındarı sonra Jan Valjanı da heç biryerdo qo- bul
ctmirlor - no mehmanxanalarda, ne de evlerdə, Quenplenden ferqli ola- raq,
qalacağı yerin haqqını ödəmək istəsa belə ona yer tapılmır.
Jan Valjan özü də bilməden it datnına düşür, orada gecələmək istəyir, İt
damından qovulduqda “Ah, it də məndən yaxşı yaşayır” - deyir.
Nəhayət, Quənplənə Urs, Jan Valjana yepiskop yer verir. Göründüyü ktmi,
Hüqo qohramanlanmn heyatında müeyyen oxşarlıqlar mövcuddur.
“Səfillər” romanında maraqlı cəhətlerdən biri müəllifın öz qəhremanla- nmn
xarakteri ile bağlı izahlar verməsidır. Bu fıkir romandakı hadisələnn gə- ləcək
istiqaməti barəde müeyyən teəssürat yaradır. Hüqo əserinin baş qehrə- mam
haqqında yazır: “GöTdüyümüz kimi, Jan Valjan tobiəton pis adam dcyildi.
Katorqaya düşdüyü zaman o holo rahmli idi. Mahz katorqada o, cemiyyeti
müqəssiretdi və ürayinin kinlə dolduğunu hiss elədi; məhz katorqada Tannnı
taqsırlandırdıqdan sonra, ^ilahsız oimağa başladığım hiss etdi”.
“Burada biz bir deqiqə fıkırləşə bilməyəcəyik” - deyən Hüqo fıkrini bele davam
etdinr. “tnsan təbiəti kökündən, yerli-dibli dəyışilə bilənni? AHahın rəhmli
yaratdığı bir insan, başqa bir insanın taqsın üzündon kinli ola bilermi? İnsanın
taleyi acı olmuşsa, onun qəlbi taleyin təsiri altında tamamilə dəyişiiib kinli ola
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bilermi?.. Tavam heddinden artıq alçaq olan daxmada onurğa eyil- diyi kimi,
iirek də hədsiz qem-qüssənin ağırlığı altmda deyişərək, əlacı ol- mayan
xəstəliyə tutuLa bilərmi, pis və eybəcər ola bilərmi? Bəlkə də bər bir ilısamn
qolbindo, xüsusən Jan Valjanın qolbindo, bu dünyada sarsılmayan, O
dünyada isə sönmeyen, yaxşılığın tesiri altında alovianıb parlaq bir işığa
çevrilon, pisliyin isə qətiyyen söndüre bilmədiyi əzeli bir qığılcım vardır...”
Bəli, Jan Valjan katorqadan çıxdıqdan sonra “üreyi kinlo” dolu idi. Ona yegane
yer vermiş yepiskopun evindon gece ikən gümüş çəngəl-bıçaqlan oğurlayıb
qaçması da həmin kinin təzahürü idi.
Ancaq Jan Valjan üç nefer polis adamı tərafındən yaxalanarkən yepisko- pun
onu yenidon həbsxanaya düşməkden xilas etməsi, hətta əlave iki gümüş şamdan
bağışlaması onu tamamilə başqa bir adama çevirir.
Gümüşləri verərken yepiskopun dcdiyi sözlər Jan Valjanın qolbınde dərin iz
salaraq sanki məşəle çevrilmişdi: “TJnutaayın, heç bir zaman unutmayın kı, bu
gümüşləfri namuslu adam olmaq üçün sərf edecəyinizi mənə vəd etmiş- diniz.
...Jan VaJjan, qardaşım, siz aıtjq şərə tabe deyilsiniz, xeyrin ixtiyann- dasımz.
Mən sizin ruhunuzu satm alıram. Mən sizin ruhunuzu qara fıkirlerdən və zülmel
dünyasmdan xilas edib Allaha tapşırıram”.
Jan Valjan keşişin evində etdiyi oğurluqdan sonra yeno bir günah iş görür.
Uşağın əlindən düşən qırx suluq pulun üstünə ayağını qoyur, u^ağı kobud şokildə qovuT. Əgər çəngol-bıçaqlan oğıırlayarkən, o, heç bir əzab çəkmirdisə,
indi tezliklə peşman olur. “Balaca Jcrve!”- deyə qışqırıb uşağı axtarmağa
başlayır, yolda rast gəldiyi adamlardan onu sonışur. Əlacsız qaldıqda, “Mən
alçaq bir adamam”- deye özünü mezəmmot edir. 0, bu sözləri döno-döne
təkrarlayır. Keşişin “Siz mənə namushı adam olmağı vəd etdiniz”- sözlsri onu
daim toqib edir.
Hüqonun dediyi kimi, keşişin mərbəmeti ömründə onu sarsıdan en şid dətli
hücum idi. Bu “şiddətli hücum” təroddüd içində olan Jan Valjanın qəl- bindən
kini atıb, xeyirxahhğı rişoləndirdi, gücləndirdi, şaxələndirdi.
Bu xeyirxahlığın əlaməti olaıaq Monreyl şəhərində baş veren yanğın zamam
canından keçərək özünü odun içinə atıb, yanmaqda olan iki uşağı xilas etdi.
Həmin hadise onun xeyirxahhğımn başlanğıcı oldu.
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Madlen baba adı ilə tanınan Jan Valjan Monreyl şohərinde işə düzəlir ve tətbiq
etdiyi yeni üsulla xeyli qazanc əldə edir. Onun əldə etdiyi qazanclar o qedər
çoxalır ki, artıq ikinci il o, böyük bir fabrik tikmöyə nail olur. Indi düz- gün yola
qayıtmış Jan Valjatı her kəsi işə götüriir ve hamıdan da “namuslu adam olmağı,
namuslu qadın” olmağı təleb edir. Qadın və kişilərin emalatxa- nalarını bİTbirindən ayırmaqla qtzlann da, qadınlann da namuslu qalmasına xidmet edir.
Özü səfiilikden qurtaran Jan Valjaxı ne qodər səfıllərə himayedar olmağa
başlayır.
Sadeliyi, xeyırxahlığı ilə get-gedo Madlen baba cənab Madlene çevıilir.
Xəstəxanada öz hesabına çarpayılann saymı artırır. Iki mektəb binası saldırır
biri oğlanlar, digəri qızlar üçün. Səfilliyin en aşağı səviyyəsinə
yuvarlanmış Fantinaya qayğı göstərir. Tenardyelərə pul verib Kozettam onJarın
zülmündən qurtanb, gətirib yanında saxlayır, böyüdüb ərə verir, ağır arabanm
altmda qalıb palçığın içində heyatla vidalaşmaqda olan Foşlevan babanı
ölümdən xilas etməyi, döyüşdə ağır yaralanmış Mariusu zirzemiye çiynində
gətirib həyata qaytarmağı, nəhayot, uzun illər onu təqib edən polis adamı Javeri
gül- leləmək imkanı elə düşdükdə, azadlığa buraxmağı bu insanın nə dərəcodo
dəyişildiyinin əyani tosdiqidir.
“Səfillər” romanında XVIII yüzilliyin dahi fransız yazıçısı Volterin “Zadiq,
yaxud tale” povcstindəki oxşar epızodlar da özünü gösterir.
“Zadiq” əserində Zadiq yolda rast gəldiyi kahinle bir varlının evində gecoleməli
olur. Ev sahibi onları çox qonaqpərvorlikle qarşılayır. Qızıl tcştdə qonaqlann
əllərini yudurur. Ancaq evdən çıxarkən kahin qızıl teşti vo qaşıq- ları oğurlayır.
İkinci bir evde qalarkən onlara çox pis xidmət edilir. Buna bax- mayaraq kahin
oğurladığj qızıl teşti ve çəngəl-qaşıqlan bu ev sahibine verir. Zadiq bunun
səbebini soruşduqda, kahin cavab verir ki, birinci ev sahibi şöh- rotpərəstliklə
öz var-dövlətini göstərmək istoyirdi, ona görə bunlan oğurla- dım, ikinciye ona
görə verdim ki, qoy o xidmət eləmayı öyrənsin.
“Səfıller” romamnda da Jan Valjan yepiskopun evində qalarkən süfrəyə yalmz
lazım olan üç dest çəngel-bıçaq quyulur. Ancaq bu evin qaydasma gorə
yepiskopun qonaqlarından biri axşam yemeyi üçün qaldıqda altı dest gümüş
çəngel-bıçağın hamısı ortaya qoyulmalı idi.
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Hüqonun yazdığı kimi, “ziyansız bir lovğalıq!” Əwəldə qeyd olunduğu kimi,
sanki bu “lovğahğa” ciers vermək məqsədile burada da oğurluq hadisəsi baş
verir.
Əsər bir növ psixoloji gərginlik yaradan səhnnlər üzərində qurulmuşdur.
Mariusun atasının, öz oğlunu görmok üçün həftədə bir dəfə kilseyə golərek
sütunlar arxasından gizlin ona baxmast, Jan Valjamn hobsxanaya düşməsi,
bacısının yeddi uşağının kımsəsiz qalması, katorqa cəzasından sonra yer tapa
bilməməsi, oğurluq anlan, Kozettanı apararkən meşədə Tenardye ilə rastlaşması, Tenardyenın qurduğu tələyə düşmesi Javeri öldürməyə aparması belə
səhnəlerdendir.
Hüqonun yazdığt təki: “türk kimi qüwətli olan Jan Valjan bir çox çətinliklərdən məhz öz ağlasığmaz tlziki gücünün kömekliyi ilo çıxır. Həbsxanada da
bu qəder qüwotli ikinci adam yox idi. Ağır dəmir kanatı çekmekdə, yaxud
gəminin çantım döndermekdə dörd nəfəri evəz eden bu insan, bəzen çox ağır
şeyleri çiynində saxladığı üçün yoldaşlan tərəfindən Domkrat Jan ləqobi
qazanır. O, qüwətli olmaqla yanaşı, hem də çox çevik idi”.
“Səfıllər'’ romanından söhbət açılarkən bir meseləye münasibəti xüsusi
bildirmək lazım golir. Bizcə, asordəki Kozetta surəti ilo müellif 1843-cü ilin
sentyabnnda Sena çayında boğulmuş Leopoldinanın surotim yaratmışdj. Bu
fıkri əsaslandırmaq üçiin müqayi&ə aparmaq lazım gəltı.
Hüqo 1844-cü ilin sentyabnnda Leopoldinanın ölümünün birinci ildönü- mü
münasibetile “Hamıtmz bir yerdə” adlı şerini yazır. Xəyalon o, 1834-cü ildo on il əwəl Furkedə ailəlikcə ıstirahet etdiyi günlorə qayıdır. Bu şeirdon iki
bənde müraciet etmok istərdik.
O

dom ki, man onun slindən tutar,

Onda şahanolik qıiruru vardı.
Yollarda kasıbı arayıb tapar Çölds yonılmadan gü) axtarardı.
O

məııo vererdi utancaq onu Hər şcy gözlərindö çıxardı yoxa.

Bir de, xatırlarsan gözəl donunu Yadma düşüımü, vardı o vaxt ba!
“Sefıllor” romamnda Hüqo bu mənzerəni demək olar, eynilo Kozettanın
simasında təqdim edir... Kozettanın toy günü Jan Valjan toyda Marius ve Ko-
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zettaya öz xeyir-duasım verənden sonra iyunun 4-do köçdükləri Silahlı adam
küçəsindoki evlərine qayıdır, teləso-təlese sandıqçaya yaxınlaşıb onu açır;
“Kozettamn uşaqlıq paltarlarını oradan yavaş-yavaş çıxarmağa başladr. Kozetta
on il əwəl Monfemıeylden bu paltarda getmişdi, Əwəl kiçicik qara donunu,
sonra qara ləçəyini, sonra da qəşəng uşaq ayaqqabısım, ...xırdaca cibleri olan
döşlüyünü, yun corabım çıxartdı; Kozettanın ayaqlan elə balaca idi ki, bu
ayaqqabılan indi də geyo bilerdi. Corablarda helə də qeşəng uşaq ellerinin izi
qalmışdı... Jan Valjan özü bu şeyləri Kozctta üçün Monfermeylə götirmişdi.
Bunları sandıqçadan çıxartdıqca yatağm üstünə, bir-birinin yanma qoyurdu. Jan
Valjan düşünür, o günü yadına sahrdı... Jan Valjan bu uşaq paltarını çarpayının
üstünə qoydu... bir-bir onlara baxmağa başladı”.
Hüqo qızıyla Furkede kcçirdiyi günleri göz önünə gətirerək “Bir bax, yol
gedirdik dumanda necə, qaçırdıq biz meşəde, dağda” - deyir.
“Sofıller’də ise: “Jan Valjan Monfermeyl meşesini xatırladı; meşədən onlar ikisi
bir yerde keçib getmişdi; o çovğunlu qış gününü, çılpaq ağaclan, quşsu2 meşəni,
güneşsİ2 göyü xatırladı - her necə olsa, bunlar gözəl xati- rəlerdi”.
Hüqo qızı ile birgə olduğu o xoş çağlara nəzer salır, “o günlər necə də ehmalca
keçdi, həm bir xeyal kimi, həm de ki, kövrək!” - deyərok kövrəlir.
“Sefillor” romanmda İge Jan Valjan ötən zamanı yadma salaraq daha ağır
iztirab keçirir: “Birdəıı onun ağ saçlı başı yatağa san əyildi, ...bu zaman pilləkonle bir adam qalxsaydı, ürək parçalayan hönkürtü səsi eşidordi”.
Fikre daha geniş aydınlıq getirmək məqsədile bir məsələyə də öz münasibetimizi bildirmək istərdik.
I
843-CÜ il fevral ayının 15-də Leopoldinanın toyu olur. Bu münasibətle
Hüqo qızına şeir hesr edir:
Eşqini esLrgeme, sevgilinlə xoşbəxt ol.
Get ol ona xozinə, bir vaxt bizimdin yalnız
Sevinc apar bir cvdən o birina, yaxşı yol.
Son qovuş səadatə, ne eybi qalsaq yalqız.
“Səfiller” romanmda da Jan Valjan Kozettaya, Mariusa öz xeyir-duasını verir:
“KozettaMarius üçün güneş, Marius Kozetta üçün kainat olsun. Kozetta, qoy
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erinin tobossümü sizin üçün aydm gün olsun; Marius, qoy arvadınm göz yaşt
sənin üçün yağmurlu gün olsun. Qoy sizin həyatımzda pis hava olmasın”.
Əlbəttə, Jan Valjanuı Kozetta və Mariusa verdiyi xeyir-dua çox genişdir. Bu,
monoloqdan götürülmüş yalnız bir neçə cümlədir.
Beləliklə, Hüqo qızı Leopoldinanın Ölümüne həsr etdiyi şeirlerlo kifayetlenməmiş, “Səfıllər” romanında yaratdığı Kozetta surətilo bir daha hemin
movzuya qayıtmış, eziz Leopoldinanın surətini ycnidən canlandırmışdı.
“Səfiller” romanını dəyərləndiron cəhetlərden biri də Hüqonun bu eserde geniş
şekilde aforizmlor, hikmətLi sözler işlətməsidir. Onlardan bozi nümunəl&ri
gətirmok ycrinə düşərdi:
Dərdli adamlar geriyə baxmazlar. Onlar qara talelərinin, dallannca geldı- yini
çox gözel bilirler.
Ağıllı o adama deyerlər ki, vaxtında özünü dustaq ede bilsin.
Her ezablı yolun bir istirahoti var.
Gülmək günəş kimidir, o, insanlann üzünden qış soyugunu qovur.
Bəşer aııcənabhğmın ən yüksək nümunəsi başqalartnm işlədiyi günahın cəzasını
çekməkdir.
İndi ucuz olan tıədir? Hər şey bahadır. Tekcə dərd ucuzdur. Bax bu derdi lap
havayıca alarsan.
Qəlbi soyutmaq olar. Taleyi deyişmek olmaz.
Sağlam düşüncə yalan deyə bilmez.
Belo nümunelərb sayını istenilen qəder artırmaq olar.
Görkəmli ədabiyyatşünas, “Səfillər” romanının ilk fəsillərinin Azerbay- can
diline tercümeçisi Mikayıl Rəfilinin dililə desək, “Hüqo yaradıcılığının şah əsəri
“Səfıllər” romanı her bir insanın menevi cehətden zenginləşmosi üçün çox
qiymətli monbələrdəndır”.
1885-ci ilin 22 may gününü Fransa xalqı milli matəm günü elan etdi. Həmin
gün Paris Kommunasımn sağ qalan nümayondeləri bir beyannamə neşr ederək,
fransız xalqrnı şaire son ehtiramlannı bildirməye çağırırdılar. Bu çağınşa ses

28

verən bir milyon franstz onun dəfn mərasiminde iştirak etmiş və şairə öz
ehtiramını bildirmişdi.
Azerbaycan oxucusu Hüqo yaradıcılığı iJə çoxdan tanışdır. Helə “Koşkül”
qezeti 1885-ci İldə24-cü nomresindo yazıçı haqqında nekroloq vermiş, onun
yaradıcıhğını yüksək qiymetləndirmiş, edibin şerindəa tercümə derc etmişdi.
Hacı F.Ağazade 1912-ci ildo Bakıda nəşr olunmuş “Ədobiyyat” məcmuəsın- de
Hüqo haqda məqalo yazmış vo şairin “Niyazi azirane” şerim dərc etdir- mişdir.
XX osrin əvvəllərindo Hüqo yaradıcılığına müraciət edənterdon biri de
görkomli şair ve tərcümeçi Abbas Səhhetdir. Fransız diliai gözəl bilen Səh- hət
şairin “Yatmış uşaq” şerini orijinaldan tercüme etmişdir. Şeri oxuculara teqdim
edirik:
YATMIŞ UŞAQ
Bir körpe ujaq beşik'do yatmış Rahat al-ayaqlann uzatmış.
Dünya üzün» gözun qapatmış Əflaka təref nezarət eylər Cennətdo gezib seyahet
eylər.
Boşşaş oturub yanında rnaclər Hordən beşiyi əl ılo yellər.
Gah layla deyer, öpər. gah iyler Istər başuıa durub dolansın Qıymaz uşaq
uyqudan oyansın.
Mosum uşagm bu halətinden Mador seviner bəşaşotinden Qelbi doyüner
mehəbbotindən Bilmaz ki, dil ile layla çalsın,
Ya ki, döşüna o tifli saJsın.
1920-ci illerdən sonra Hüqonun əserlerinin Azərbaycan dilinə tərcümesi
sürətlenir. Belo ki, görkəmli alim, mahir tarcümeçi Mikayıl Rəfıli yazıçının
“Qülen adam” (1927), “Paıis Notrdam kilsəsi” (1936), “Doxsan üçüncü il”
(1948) romanlannı Azerbaycan dilinə tercümə edir. Hüqo ilə bağlı ilk tenqidi
meqalələr də osasen bu dövrdə işıq üzü görməyə baştayır. Tənqidçi M.Rəfili
1929-cu ilde “lnqilab və mədəniyyet” jumalmın 7-8-ci nömrəlerinde
“Romantizm ve Hüqo” adlı moqalesinı neşr etdirir.
XX esrin 50-ci illərinde istər tərcümə sahesində, ıstərsə de odebiyyatşüaaslıqda Hüqo yaradıcılığına maraq daha da genışlenir. Bunun bir başlıca
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səbebi de Hüqonun anadan olmasının 150 illiyi ınünasibotile keçirilən yubi- leyi
idi.
1951- ci
ildə Vyanada keçiıilən Ümumdünya Sülh Şurasınm jkmcı sessıyasında məşhur Çin yazıçısı Dun fransız yazıçısı Viktor Hüqonun anadan
olmasının 150 illiyini, İtaliyalı Ronili Qoqolun vofatının 100 illiyini, İlya
Erenburq isə L«onardo do Vinçinin 500 illiyini qeyd etm»k təklifmi irali
sürmiiş, Ümumdünya Sülh Şurası da bu təklifləri qəbul etmişdi.
Hemin qorardan sonra yazıçmın yubileyi ilə əlaqədar həm ümumıttifaq, h^cı ds
keçmiş sovet respublikalarında yubiley komissiyalan yaradılır.
1952- ci
il fevralın 15-də komissiyanın son hazırlıq iclası olur və Hüqo- nun
anadan olduğu günü - fevralın 26-da Moskvada tttifaqlar Evinin sütunlu
salonunda dahi sənətkann yubileyi təntenəLİ surətdə qeyd olumır. İclası
K.Sımonov açır, prof. İ.İ. Anisımov osas moruzofli edir, İ.Erenburq, K.Fedin,
M.Bajan, Azerbaycan şairi Metnmed Rahim, türk şairı Nazım Hıkmət, rus
artistləri V.Pudovkin, A.A.Yabloçkına, A.Korova çıxış edirler. Fransız şairi Pol
Eluar parlaq cavab nitqi soylayir. Hüqonun nəticəsi ressam Jan Hüqo da iclasda
iştirak edir.
1952-ci il fevraluı 27-də Azərbaycan Sülhü Müdafiə Komıtəsi, Azərbay- can
Elmler Akademiyası ve Azerbaycan Yazıçılar İttıfaqı birlikdə Hüqonun
yubileyine hesr olunmuş iclas keçirir. Tentenəli yığmcağı Azerbaycan Yazıçılar İttıfaqının sədri M.tbrahimov açrmş, prof. Əli Sultanlı Hüqonun hayat vo
yaradıcılı|ı haqqmda məruzə etmiş, Mirzağa Quluzade ise “Azadlıq ve tereqqi
uğrunda çarpışan böyük mübariz” mövzusunda maruzə ıla çıxış etmişdir.
Həmin ü respublikamn, demək olar, bütün dövri mətbuatmda göricəmlı
edebiyyatşünas alımlər dahi senetkann yubileyi ile bağlı yazılar derc etdirirler.
Pnof. Mikayıl Rəfili “Ədəbiyyat” qəzetində 23 fevral 1952-ci il nöm- rəsinde
özünün “Fransa xalqının böyük yazıçısı" adlı meqalesinde Hüqonun h&yat və
yaradıcılığından bəhs edərək ayn-ayn asərlərini təhlil etməyə çalışır, rus yazıçısı
Lev Tolstoyun “en yaxşı fransız romanı” adlandırdığı “Sefiller” eserini
Hüqonun “şah esəri” hesab edir və eserin əsas qayesine öz münasibetini
bildirirdi.
Prof, Əli Sultanlı da fransız ədibinin anadan olmasııım 150 illiyı müna- sibetilə
yazdığı “Böyük fransız yazıçısı Viktor Hüqo” adlı məqaləsində edibin heyat ve
yaradıcılığı ile bağlı bir neçe meqalə ilə çıxış etmişdir. Qərb edebiyyatı üzra o
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zaman respublikada sayılan en güclü iki mütəxessisdən biri Əli Sultanh
Hüqonun yaradıcılığmı təhlil edərkən maraqlı bir müqayise apa- nr. O yazır ki,
“Klod Ge” hekayəsi “Sefillər” romamnın ilk ve mehdud sxe- midir. O qeyd edir
ki, İşsiz qalan namuslu fəhlo Klod Gc oğurluq etmaya mocbur olur. Onu tutub
hebsxanaya aparırlar, Həbsxana müdirinm təhqır- lorine davam getirmeyərek
Klod Ge intiqam alır, hebsxana müdirini öldürür. Fəhləyo edam cəzası kəsirlər.
Bəli, Klod Ge oğurluq üstündə həbsxanaya düşmüş, başı min cür bəlalar çəkmış
Jan Valjanın yığcam prototjpidir.
Onu da xatırlatmaq lazımdır ki, prof. Əli Sultanlı hale 1935-ci ıldr> Hüqo- nun
vəfatımn 50 illiyi münasibətılə “Ədebiyyat” qəzetindo "Viktor Hüqo”
meqaləsini nəşr etdirmişdi.
Hüqonun anadan olmasmuı 150 illiyi münasibetile diqqəli cylb edən yazılardan biri prof. Əkber Ağayevin “Fransız xalqının böyük oğlu” meqaləsidir.
Ə.Ağayev Hüqonun ümıımi yaradıcıhğma müraciət etse de, ölməz sənot- kann
vətənpərvərliyini daha qabanq sııretde teqdim etmoyə çalışmışdır. ...FrarısaPrussiya mühaıibəsi zamanı Paris şəhori mühasirəyə alımtıışdt. Öz vətəninin
qoca paytaxtıaın bu veziyyete düşmesi V.Hiiqonu qəzoblrmdİT- mişdi. 1870-ci
ilin sentyabnn 17-də o demişdi: “Fıansızlar! Prussiyalılar 800 min nəfərdir- siz
isə 40 milyonsunuz. Ayağa qalxın! Heç bir istirahət, tənəf- füs ve yuxu lazım
deyildir.
Vələn uğrunda dəhşətli bir vuruşma təşkil edin... bücum edm, çaylardan,
sellərdən keçib gedin, qaranhq gecı>lordən istifade edin, derelerdən, çöllər- den
sürünüb keçin, nişan alın, atəş açın, işğalçılan qmn!”
Hemin ildə yubileyle elaqedar prof. M.Refilinin “Kommunist” qezetinde
“Alovlu votonpərvər ve demokrat” adlı məqaləsi də neşr olunmuşdur.
Bu illər Azerbaycan şairlori də coşqun fealiyyət gostərmişlər. O.Sanvəllİ
Hüqonun “Dostlar, iki söz dalıa”, Ə.Tələt “Lıon fehlələri”, “Medeniyyət”,
“Üfüqün iki terefi”, Ə.Cemil “Son söz”, A.Aslanov “Şen həyat” şeirlerini
tercüme etmişlər.
1955-ci ildə Hüqonun vəfatmın 70 illiyi münasibetile görkəmli edobiy- yatşünas
M.C.Cefərov “Votonpərvər yazıçr1, tədqiqatçı K.Qəhrəmanov “Böyük
vətənpərvor” məqalələri ile mətbuatda çıxış etmişdilər.
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Azorbaycan alimləri bundan sonrakı illərde de böyük edibin yaradıcılıq irsinə
müraciet etmiş, bu zongin irsle bağlı tədqiqatlar aparmışlar.
50-ci illordo Hüqonıuı eserlerinin tercümosinə yenidən müraciət olunur,
Mikayıl Rəfilinin. tercüməsilə 1958—ci ildə məşhur “Səfıllar’ rornanmın I—11
hıssələri, 1963-cü ildə Beydulla Musayevin tərcümosilə III-IV hissələri, 1964cü ildo isə V hıssəsi işıq üzü gördü.
Hamid Qasımzade 1963-cü ildə edibin “Büq Jarqal” oserini, Şamil Zaman ise
1976-cı ildo “Klod Ge” eserlerini Azerbaycan diline terciimə etmişlor.
Fransız ədibinin əsərləri dofolərlə səhnələşdirilmiş, bu osorlərin süjetləri
əxasında opera və baletlər yaradılmışdır. Onun bir çox pyesi Azerbaycan sohnosinde də tamaşaya qoyulmuşdur.
Şübho yoxdur ki, Azorbaycanda dahi sənəlkann yaradıcılığı bundan sonra da
edebi ictimaiyyetin diqqət merkozində olacaqdır.
Əsgər Zeynalov
1-ci hissə
Fanttna
Birinci kitab

PAK ADAM
BİRİNCİ FƏSİL Cəttab Miriel
1815-ci ildə Şarl-Fransua-B’envcnü Miriel Din şəhərinin yepiskopu idi. Minel
yetmiş beş yaşında bir qoca olub, 1806-cı ildən bəri Dində yepiskopluq taxtında
əyleşmişdi.
Cənab Mirielin eparxiyaya gəlməsi ilə doğan bütün dedi-qoduların
danışacağımız ohvalat üçün heç bir cehətdən ehəmiyyəti olmasa da, her şeyin
dürüst anlamaq üçün bunlan qeyd etmək, belke də, faydasız deyildir. Adamlarm
yaydıqlan şayiələr həqiqət, yaxııd yalan da olsa, hər halda insanın hoyatında,
xüsusən onun sonrakı taleyində onun öz əmelləri qədər ehəmiyyətli rol oynayır.
Cenab Miriel Eksda məhkəmə palatası müşavirinin oğlu idi və deməli,
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məhkəmə aristokratiyasına mənsub idi. Bele deyırdilar kı, onun atası öz
vezifəsini irsən oğluna vermək istədiyindən melıkemə məmurlan arasmda çox
yayılmış olan bir adət üzrə onu çox tez, on sekkiz-iyirmi yaşında ikən
evlondirmişdi. Lakin şayiələrə görə, Şarl Miriel evlonenden sonra da bİr çox
dedi- qodulara səbəb olmuşdu. O, boyu bir az qısa olsa da, tendürüst, zerif,
çevik, zəkalı bir gənc idi, ömriinün birinci yansını bütünlüklə kübar həyatına və
eşq macəralanna sərfetmişdi.
Nəhayət, inqilab başlandı. Hadisələr sürətlə bir-birini teqib edirdi, məhkəmə
memurlarınm seyrelmiş, təqib edilən ailələrinin hərəsi bir yana qaçıb dağıldı.
Miriel inqiiabın hələ ilk günlorində İtaliyaya müha- ciret etdi. Arvadı çoxdan
bəri düçar olduğu döş xəsteliyinden orada öldü. Uşaqları yox idi. Bes Mirielin
sonrakı həyatı necə quruldu? Köhnə
<g) 31 Cc->T Fransa cəmiyyəti artiq süqut etmişdi. Mirielin öz ailəsi mehv olmuşdu. 93-cü
ilin ümidtəri üzülon mühacirlerin nezerində uzaqdan daha dəh- şetli görünən
faciəli hadisələr baş vermişdi. Mirielin tərki-dünya etmo- sine və yalqızlığa
çəkilməsinə səbeb bəlkə do bunlar olmuşdu? Yaxud bəlkə də eşqbazlıq və
eyloncələr içində öraür sürərkən o, varlığım qıran ve maddi rifahım pozan
ictimai sarsıntılar qarşısmda dayanmağa qadir insamn bəzən lap ürəyinə dəyib,
onu yerle yeksan edən gizli və dehşətli zərbələrdən birine düçar olmuşdu? Bu
suallara heç kəs cavab verə bil- mezdi: yalnız bu məlumdur ki, Miriel İtaliyadan
qayıtdıqda artıq keşiş ıdi.
Cənab Miriel 1804-cü ildə Brinyolda mohəllə keşişi olmuşdu. O, artıq
qocalmışdı və tok-tənha yaşayırdı.
Tacqoyma merasimindən bir az əvvəl öz məhəlləsinə aid cüzi bir iş - bu işin
nədən ibarət olduğunu indi teyin etmək artıq mümkün deyildi, - onu Parisə
getməyə məcbur etmişdi. Öz məhəllə adamla- rtnm xahişləri üçün miiraciət
etdiyi hökumət adamlanndan biri de kar- dinal feş idi. Bir dəfə imperator öz
emisini ziyarət etmək üçün geldiyi zaman qəbul otağında gözleyən möhterəm
küre imperator həzrətləri ile üz-üzə gelmişdi. Napoleon qocatun onu maraqla
nezərdətı keçır- diyini görüb, geri dönmüş və kəskin bir seslo soruşmuşdu:
-

Məriıemetli insan, niyə mənə ele baxırsan?
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Əlahəzrət, siz qarşmızda merhəmətli bir insanı görürsünüz, mən isə
böyük bir insanı seyr edirem. Her birimiz bu tamaşadan özü üçün müəyyən bir
fayda ala biler, - deye Miriel cavab vermişdi.
İmperator hemin axşam kardınaldan bu keşişin admı soruşmuş, bir müddet
sonra isə cənab Miriel özü bele gözlomədən Din şehərinin yepiskopluğuna teyin
olunduğunu eşitmişdi.
Lakin cənab Mirielin həyatınm birinci yarısı haqqında söylenilən- lərin nə
dərəcədə doğnı olduğunu heç kes bilmirdi. Inqilabdan əwəl Mirielin ailesi o
qədər də meşhur deyildi.
Cenab Miriel, boşboğazlan çox, ağılh adamlan az olan balaca bir şehorə tezə
köçmüş hər bir adamın düçar olduğu bir veziyyete düş- müşdü. O, yepiskop
olmasına baxmayaraq, daha doğrusu, məhz yepis- kop olduğu üçün bu
qismətdon yaxasmı qurtara bilmemışdi. Lakin onun adı ətrafında gedən
danışıqlar şayie, dedi-qodu, boş söz və hətta cənublulann ifadəli dili ilə demiş
olsaq, sadəcə, cofəngiyatdan başqa bir şey deyildi.
Her halda yepiskop Din şohərində doqquz il qaldıqdan sonra, ilk zamanlar
balaca şeheri və balaca adamları həmişə moşğul edən bütün bu danışıqlar və
dedi-qodular tamamilə unuduldu. İndı heç kes onları təkrar etmeye, xatırlamağa
cürət etməzdi.
Cənab Miriel Din şəhorinə özündən on yaş kiçik olan bacısı, yaşı ötmüş ve hələ
ərə getmemiş madmazel Batistina ilə birlikdə golmişdi.
Onların yeganə qulluqçusu, madmazcl Batistinamn yaşıdı olan oıadam Maqluar,
ewellər “cənab kürcnin xıdmetçisi” ikən indi hom “madmazel Batistinanın
qulluqçusu”, həm də “yepiskop hezrotlərinin ev müdirəsi” olmuşdu.
Madmazel Batistina uca boylu, solğun, arıq, mülayim bir adam idi, o, “hörmotə
layiq” sözlerinin təşkil etdiyi idealı tebessüm etdirirdi, çünki bizce “möhtərəm”
adlanmaq üçün qadmlara ancaq analıq haqqı vero bilər. O, heç bir zaman gözəl
olmamışdı, lakin bütün ömrü boyu yaxşı işlər gördüyünden üzündə nə isə bir
ağlıq, bir nur vardı, onun sİması “merhəmət gözəlliyi” adlandınla bilən bir
gözəllik kəsb etmişdi. Gəncliyində arıq idisə, yaşa dolduqda bu arıqlıq sanki
şəffaflığa çev- rilmişdi və bu şəffaflıq içerisindo elə bil məlek göriinürdü, O bir
bakire, daha doğrusu ruhun özü idi. O, elə bil kölgədən toxunmıışdu,
cinsiyyətini bildirmek üçün lazım olan qedər cismi var idi, bir parça cisim
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içində sanki bir nur panldayırdı, iri gözləri daim yerə baxtrdı, sanki ruhu yer
üzündə yaşamaq üçün behano axtanrdı.
Madam Maqluar balaca boylu, ağ saçlı, dolğun, hotta şişman çalış- qan bir qan
idi, daım həreketdə olduğundan həm de nefes darlığt xəs- teliyine mübtəla
olduğundan hemişe tövşüyürdü.
Cənab Miriel şehərə varid olduğu zaman onu imperatorun verdiyi dekret üzrə
böyük ehtiramla yepiskop sarayma getirdiler. Bu dekretə əsasən yepiskoplar
rütbə və şöhret etibarilə, general mayordan sonra birinci yeri tuturlar. Mer və
məhkəmə sədri onu birinci olaraq ziyarət etdilər, generalın və prefektin yanına
ısə bİrinci olaraq çekib Miriel özü getdi.
Yepİskop öz vəzifesinə başladıqda bütün şəher yepiskopun işdo özünü neco
gösterəcəyini gözleyirdi,
Cənab Miriel dörtiib monsenyor B’envenü olur
Dindəki yepiskop sarayı xəstexanaya bitişik idi.
Bu, keçən osrin ovvəllərindo Paris darülfünunun ilahiyyat clmləri doktoru və
1712-ci iidə Din şəhərində yepiskop olmuş Simor abbatı monsenyor Andi Puje
tərəfindən daşdan tikilmiş gözəl vo geniş bir bina idi. Bu bina həqiqəten bir
knyaz sarayı idi. Burada hər şey: yepis- kopun otaqlan da, qonaq otaqlan da,
olduqca geniş vo qədim Floren- siya züvqünde tikilmiş rəsmı qəbul otaqları da,
tağli qalercvalan olan həyot də, gözəl ağaclar əkilmiş bağçalar da çox ozəmətli
bir görüniişə malik idi. Aşağı mərtebodə yerləşən vo bağçaya baxan uzun və
dob- doboli qalereyadakı yemək otağında monsenyor Andi Puje, 1714-cü il
iyulun 29-da Ambren knyazı arxiycpiskop Şarl Brülar de Janlis, kapusin1 və
Qras yepiskopu Antuan de Meqrin’i Fransanın böyük prioru Filipp de Vandom,
abbat Senq-Onore dc Leren, yepiskop Van baronu Fransua de Bcrton de
Kril’on, hökmdar Qlandev yepiskopu Sezar de Sabran de Forkalk’e və bratori
presviteri kralın saray vaizi, hökmdar Senez yepiskopu Jan Soanen üçün rosrai
ziyafət düzülmüşdü. Bu yeddi möhtərəm zatm portreti yemək otağmm
divarlarını bəzoyirdi və əlamətdar 1714-cü il 29 iyul tarixi qızıl hərflerlə ağ
mərmər lövho üzərində yazılmışdı.
Xəstexana qarşısında balaca bağçası olan ikimərtobəli, alçaq, dans- qal bir
binada yerləşmişdi.
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Yepiskop, gəldiyindən üç gün sonra xəstəxanaya baş çəkdi, sonra iso xəstəxana
müdirindon xahiş etdi ki, onun yanına gəisin.
Cənab müdir, bu saat xəstəxanada neçe xesteniz vardır? - dçyə ondan
soruşdu.
-

İyirmi altı, monsenyor.

-

Boli, mənim hesabıma görə də o qədərdir, - deyə yepiskop tos- diq etdi.

-

Çarpayılar bir-birinə çox yaxmdır, - deyo xestəxana mundiri əlavə etdi.

-

Bəli, bu mənim de diqqətimi cəlb etdi.

' Kapusin - bajlıqlı pallar geyən Roma katolik rahibi.
Otaqlar palata üçütı yaramır, onlann havasmı dəyişdirmek ol- duqca
çotindir.
-

Bəü, məno de elə göründü.

Bir de bilirsinizmi, yaxşı hava olanda, bağçamız sağalmış xoste- lərin
hamısım tutmur.
-

Bunu mən də düşündüm.

Yoluxucu xəstəliklər yayılan zaman bəzon yüzə qədər xəstə olur, biz nə
cdocəyimizi bilmirik; məsələn, bu il yatalaq, iki il bundan avvəl isə isitmo
xostəliyi düşmüşdü.
-

Bu fıkir mənim də ağlıma gəldi.

-

Əlac nedir monscnyor, - deyə xəstoxana müdiri davam etdi,

-

bütün bunlara dözmeli oluruq.

Bu müsahibe alt mərtəbenin qalereya şəklində tikilmiş yemek salo- nunda
gedirdi.
Yepıskop bir qeder sükut etdi, sotıra birdən xəstəxana müdirinden soruşdu:
-

Cənab, təkcə bu otaqda neçe çarpayı yerləşə bilər?

Müdir heyrətlə səsləndi:
-

Zati əqdəslərinin yemək salonundamı?
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Yepiskop otağa göz gəzdirərək fikrində ele bil, noyi isə ölçüb- biçir və
hesablayırdı.
O öz-özüne danışır kimi:
Bu otaqda azı iyirmi çarpayı yerləşdirmek olar, - dedi, şonra da ucadan
sözüne davam etdi, - Cənab müdir burada, görünür bir səhv vardır. Siz iyirimi
altı nefersiniz, özünüz də beş, ya altı kiçik otaqtla yerləşmisiniz. Biz isə cemi üç
nəforik, amma altmış adamlıq yer tut- muşuq. Təkrar edirəm burada, şübhəsiz,
bir səhv vardır. Siz mənim yerimi tutmuşsunuz, mən də sizin. Menim evimi
özümə qaytann. Bu evin sahıbi isə sizsiniz.
Ertəsi gün xostəxanada olan iyirmi alti xestə ycpiskop sarayına köçüriildü,
yepiskop isə xəstəxana evinde yerleşdi,
Cənab Mirielin ailosi inqilab zamam hər şeyini itirdiyi üçün onun varı-dövlətı
yox idi, Bacısı ildə beş yüz frank renta alırdı ki, bu da kilsə evində sadə bir
heyat sürdükləri üçün onun şəxsi xarclərini görürdü. Cenab Miriel dövlətdən on
beş min livr yepiskop maaşı alırdı. Xeste- xanaya köçdüyü gün o, bu mebleği
nccə sərf ediləcəyini həmişəiik müəyyən etdi. Onun öz oli ilə yazılmış olduğu
cədvəli təqdim edirik:
Kiçik seminariya üçün

min beş yüz livr

Missioner comiyyəti üçün

yüz livr

Mondid’e lazaristleri üçün

yüz livr

Parisdə olan ocnəbi nıhani missiyalarının seminariyalan üçün iki yüz livr
Miiqəddss Tuh coıniyyeti üçün yüz olli livr
Müqəddəs lorpağuı ruhani ıdarələrinə yüz livr
Yetim yurdlan cəmiyyəıləri üçün

üç yüz Jivr

Əiave olaraq Arledeki həmin cənıiyyetler üçün

əlli livr

Hobsxanalarda dustoqlann saxlanmasmı yaxşılaşdıran xeyriyyə
yenriyyətı üçiin

dörd yüz livr

Dustaqlara könıok edftn və onlan xilas edən comiyyet üçün

beş yüz livr

Borc üstündə dııstaq olaa ailə sahibbrini hebsdatı çıxarmaq üçün
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min livr

Hparxiyada ehtiyacı olan miiollimlərirı maa^ına əlava üçiin

iki yüz livr

Yuxan Alp departamentinde ehtiyat çörok mağazaları üçün

yüz livr

Yoxsııl qızları pulsıız oxutmaq üçün din, Manok və Sistero
^əhorində teşkil edilmış qaduı cemiyyotinə min beş yüz livr
Yoxsullar üçiin

altı min livr

Şexsi xarclərim üçun

min livr

C a m i: on beş tnia livr

Yepiskop Miriel Dində olduğu müddətdə bu cədvəli esla dəyişmədi.
Gördüyiimüz kimı', bu cədvəlı o, “ev xərclərimin bölgüsü cədveli” adlandınrdı.
Madmazel Batıstına heç bir etiraz göstənnodən bu bölgünü qəbul etdi. Bu
müqəddəs qızm nəzorində Din yepiskopu; hem qardaş, həm de keşiş idi, qan
qohumluğu qanununa görə onun dostu, kilsə qanu- nuna görə rəhberi ıdi. O,
yepiskopu sevır və ona səmimiyyətlo pərəstiş edirdi. Cənab Miriel danışdığı
zaman Batistina etiraz etmedən ona qulaq asar, onun hər bir hərəkətini sözsüz
bəyənərdi. Yalnız xidmətçi qadın, madam Maqluar altdan-altdan donquldanırdı.
Yuxarıda gördüyümüz kimi yepiskop öz xərcləri üçün ancaq min livr ayırmışdı
ki, bu da mad- mazel Batistinamn pensiyası ite birlikdə ilde min beş yüz livr
edirdi. lki qan ile biı qoca bu pulla dolanırdı.
Hətta Dine bir keşiş gəldıyi zaman yepiskop madam Maqluann ciddi
qənaetçiliyi və madmazel Batıstinanm evi bacarıqla idarə etməsi sayəsində onu
yaxşj nahara qonaq ede bilirdi.
Cənab Mirielin Dino galdiyi gündən üç ay keçmişdi. Bir gün o dedi:
-

Necə olsa, mən pul cəhətdən çox korluq çəkiram!

Bəs nə? - deyə madam Maqtuar səsləndi. - Axı şehərdə ekipaj saxlamaq
və eparxiyam gəzmək üçün departamentin size vermeli olduğu minik xərcini
yepiskop həzrətləri hələ tələb etmemişdir. Qa- baqkı yepiskoplar bu xerci
hemişə altrdılar.
Yepiskop dedı:
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Bu doğrudur. Siz tamamilə haqlısmız, madam Maqluar. Cenab Miriel
ərizə yazıb hemin pullan tələb etdi. Bir az sonra ali şura yepis- kopun təlebini
nəzerə alaraq, ona “Cənab yepiskopun ekipaj saxla- maq, poçt karetaları
tutmaqvə eparxiyanı gəzmək xərcləri” adı ilə ildə üç min frank verməyi qərara
aldı.
Bu hadisə yerli burjuaziya arasında böyük gurultuya səbəb oldu. İmperiyamn
bir senatoru, Beşyüzlər Şurasmm keçmiş üzvü, özünü on səkkiz brümer tərəfdan
kimi göstərib şəhərin yaxmiığmda gözəl senator mülkünə sahib olmuş bir zat bu
münasibetlə ruhani işlər naziri cenab Biqo de Priamenenin adına qeyzlə dolu
gizli bir mektub gönder- mişdi. Aşağtda derc etdıyimiz sotirler hemin
moktubdan alınmışdır.
“Ekipaj saxlamaq xərci! Heç dörd min nəfər əhalisi olmayan bir şəherdə ekipaj
nəyə lazımdır? Eparxiyanı gezmək xərci! Əwətən eparxiyanı gezmək kinıə
lazımdır? İkincisi, bu dağlıq yerlərda poçt karetalarında necə gəzmək olar?
Burada yot yoxdur, yalnız atta gəz- mək mümkündür, Hotta Şato-Amudakı
Düransu körpüsü do ikitokorli öküz arabastntn ağırlığına güclə davam gətirə
bilir. Bu keşişlərin hamısı acgöz və xəsis olur. İndiki təzə gəldiyi zaman özünü
ağır tuturdu. İndi isə o keçmişdekitər kimi hərəkət edir. Ona ekipaj və poçt
karetaları lazım olmuşdur! Əvvelki yepiskoplar kimi ona da debdəbe və ziııet
lazimdtr. Ah, bu keşişler! Cenab qraf, ınanm kı, imperator btzı bütün bu
uzunətəklərin ətindən qurtarmadıqca, ışlər düzəlməyəcəkdir. Rədd olsun papa!
(Roma ite işlər dolaşmağa baştayırdı).
Menə gəldikdə mən yalnız və yalnız Sezar tərəfdarıyam. Və sairə və sairə”.
Yeni maaş toyin edılməsi madam Maqtuan çox scvindirdi.
O, madmazet Batistinaya:
Nə yaxşı oldu, - dedi. - Monsenyor əwəlcə başqalarmın halma qal- dısa,
nəhayet, özünü de düşünmeli oldu. O özünün bütün xeyriyye işlerini qaydaya
satmışdır. Bu üç min frank iso artıq bızo çatacaqdır. Nehayet!
Homin axşam yepiskop aşağıdakı cədvəli yazıb bacısma verdi.
C ə m i: iiç min livr
Yepiskop Mirielin büdcəsi belə idı.
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Ayinlerin icrası, xeyir-dua, xaç mərasimı, moizo, kilsələrin dua- lanması, nikah
duası və saire kimi mərasinıdən toplanan əlave yepis- kop mədaxiliny gəlince,
conab Miriel varlılardan mümkün qedor çox alır və aldığını yoxsullara
paylayırdı.
Çox Jceçmədən yepiskopun üzerinə hor tərəfdən ianelor yağmağa başladı.
Varlılar da, yoxsullar da hamı cənab Mirielin qapısım döyördü, kimi sedoqə
ıstemeyə, kimi də sədəqe vermoyə gəlirdi. Bir il keçmədi ki, ycpiskop bütün
ianə verənlənn xezinədarları və bütün ehtiyac içində olanların dəxildan oldu.
Onun əlindən çoxlu puilar gəlib keçirdi, lakin heç bir şey onu öz hoyat tərzini
dəyişməyə və zerurı ehtiyacı ödəyən miqdardan artıq bir şey səri' etməyə vadar
edə bilməzdi.
Əksine, aşağılarda səfalet vo ehtiyac həmişo yuxarı təbeqəlorin mürüwət və
səxavətindən çox olduğu üçün, conab Mİriel aldıqlanm demək olar ki,
almamışdan ewəl paylayırdr, - Quru torpağa düşən su da bu cür dərhal yox
olvır. Yepiskopun əlino nə qəder pul gəlirdise, çatışmırdı. O da öz-özünü
soyurdu.
Adətə görə yepıskoplar yazdıqlan dini fərman ve omrlərin başında xaç mərasimi
zamam onlara verilmiş adlartn hamısını qeyd edirdilər, yoxsul ehalı də öz
yepiskopuna məhəbbətini izhar etmek üçün bir çox adamların içərisindən onlara
daha çox menalı görünənini seçmişdiler. Onlar Mirisli ınoıısenyor B’enevenü
çağırmağa başladrlar. Biz de öz tərəfımizdən onu bu adla çağıracağıq. Bu ad
onun özünün də xoşuna gəlirdi. O deyirdi: - “Mən bu adı sevirem. B’envenü
“monsenyorun” təshihi kimi bir şeydir”.
Biz əsla iddia etmirik ki, burada yepiskopun portretini düzgün təsvir etdik. Biz
yälnız bunu deyə bilörik ki, bu portret hər halda, ona çox bonzəyir.
ÜÇÜNCÜ FƏSİL MərhaməUi yepiskopun pis eparxiyası
Ycpiskop öz ixtiyannda olan yerləri gəzmek üçün aldtğı maaşı yoxsullara
paylamasma baxmayaraq, eparxiyanı gezməkdon əl çək- mirdi. Din eparxiyasını
gəzınok ise çətrn idi. Orada düzənlik az, dağlar çox, yollar demek olar ki, yox
idi. Orada otuz iki məhəllə kilsəsi, qırx bir vikariat və monscnyora tabe olan iki
yüz səksən beş kilse vardı, bunların hamısını gezib dolanmaq asan iş deyildi.
Lakin yepiskop bütün çetinlikləri dof edirdı, yaxına getmoli otduqda piyada
gedir, düzenlik- ləri tok atlı arabada gəzər, darlan iso at belindo dolaşardı.

40

Adəten hər iki qan onu müşayiət ederdi, yalmz səfor onlar üçün ağır olduğu
zaman yepiskop yola tək çıxardı.
Bir dəfə o, Senezdəki qedim yepiskop iqamətgahona eşşək bclində galmişdi. O
zaman pul kisəsi boş olduğundan, başqa bir vasitə ilə yola çıxmaq imkanı yox
İdi. Onu qarşılamaq üçün yepiskop saraymın bayır qapısına çıxan şohər meri
yepiskopun eşşekdən düşmesini görüb hid- dətlə ona baxmışdı. Burada olan bir
neçə şəhərli də ona gülmüşdü. Yepiskop demişdi: “Cənab mer ve cənab
şəhərlilər, sizin hiddotinizin səbəbini başa düşürəm. Siz bu fikirdesiniz ki,
mənim kimi adi bir kilsə xadimi üçün hezret İsanın mindiyi bir heyvamn
belində gezmek böyük ədəbsizlikdir. Sizi emin edİrəm ki, bu hereketimə səbəb
heç de şölı- rətporostlik deyil, ehtiyac və zəruratdir”.
Səyahət zamam o, merhəmətli, mülayim olur, adamlara moize etməkdən daha
çox onlara söhbət edərdİ. Delil ve timsal üçün uzağa getməzdi.
Biryerinəhalisinə qonşuyerin əhalisini nümunə göstərərdi. Yoxsullarla sərt rəftar
edılən yerlərdə deyərdı: “Brianson əhalisino baxsanız, onlar yoxsullara, dul
arvadlara və yetimlorə hamıdan üç küp qabaq ot biçmeye ıcazə vermişlər və
yoxsullann köhne evleri uçduqda, təzədən onlar üçün pulsuz ev tikirlər. Bunun
əvəzinda Allah onlann ölkəsini bərəkətli etmişdir. Bir əsr olar ki, o yerlerdə bir
adam belə öldürül məmişdir”.
Əhalisiııin hamısı pula həris olan və öz mohsullannı tez yığmağa çalışan
kəndlərde isə deyərdi: ‘'Ambren əhalisine bir baxın, oğulları orduda, qızlan isə
şəhərdə xidmet edən bir ailə ba^çısı biçin vaxtı xestolənib işleye bilnıədikdə,
keşiş moizəsində əhalini ona yardım etməyə dəvət edir və bazar günü əhali kişilər, qadınljır, uşaqlar
fbadətden sonra o yoxsulun tarlasına gedib mohsulunu yığır, taxılını,
küləşini anbara doldururlar”. Pul, ya miras üstündə savaşan ailəiəro: “Devolin
dağhlanna baxsanız, deyərdi, - onlar o qoder sert bir ölko- de yaşayırlar ki,
orada elli ildə bır dəfə bülbül səsi eşitməzsən. Bu- nunla belə orada bir aile
başçısı öldükdə, oğullan çörək qazanmaq üçün başqa yerləro çıxıb gedir və
bütün əmlakı öz bacılarına verirler ki, onlar özlərino ot tapa bilsinler”. Əhalisi
mehkeməbazlığı seven vilayetlordə, fermerlərin öz var-yoxlannı ərizo
kağızlanna sərf etdik- lərini gördükdo deyirdi: “Keyrass vadisinin xeyirxah
kəndlilərine bir baxın. Onlar üç min nəfərdir! İlahi! Onlar balaca bir respublika
kimi yaşayırlar! Orada ne hakim, nə de məhkəmə memuru var. Bütün işləri mer
özü görür. O özü vergi təyin edir, özü vicdanla iş görür, şikayət- lerə pulsuz

41

baxır, mirası varisler arastnda mükafatsız bölür, məhkeme xərci tələb etmədən
qorar çıxanr və ədaletli adam olduğu yçün sadə adamlar da ona itaət edirler”.
Məktəb müellimləri olmayan kəndlərdə, o, yekə keyrasshlan nümunə
göstorərek: “Bilirsinizmi onlar nə edir- ler? - deyirdi. - On iki-on beş evdən
ibarot olan balaca bir kend hemi- şə müəllim saxlaya bilmədiyi üçün, vadinİn
bütün ehalisi yığışıb bir neçə müəllim tutar, on gün birinde qalıb, dərs verirler.
Bu müəllimlor yarmarkalarda olurlar, mən da onları orada görmüşəm. Onlan
şlyapalarının qaytanlanna taxılmış qaz lələklerindən dərhal tanıya bılersıniz.
Yalmz savad öyrəden müəllimlərin bir lələyi, həm savad, həm də hesab
öyrodənlərin iki lələyi, savad, hesab və latın dili öyrə- dənlorm isə üç loləyi
olur. Üç lələkti müellimlər - böyük alım adam- lardır! Belə halda nadan qalmaq
eyıb deyilmi? Siz də keyraslılar kimi edin”.
O qayğıkeş ata kimi bu cür ciddi nitqler söyleyordi, münasib misallar
olmayanda, o özündən ibretli hekayeler uydurardı. Bu hekayelər çox qısa, lakin
obraziı olub, məqsədə uyğun gələrdi, - Hez- rot İsanın da etiqadla dolu gözəl
nitqlorində bu xüsusiyyət var, — ona görə də dedikləri həmişe inandıncı olardı.
DÖRDÜNCÜ FƏSİL
Sözz uyğun iş
Onun söhbeti xoş ve şən olurdu. Yanında yaşayan iki qarı ilo daim onlann
arüaya bilecəyi bir şekilde danışardı, gütənde uşaq kimi ürək- dən gülərdi.
Madam Maqluar onu “monsenyor cənablan” adlandırmağı sevərdi. Bir dofe o,
kitabxanasının rəflərindon bir kitab götürmək üçün kreslo- sundan ayağa qalxdı.
Kitab üst rəflərin birində idi. Yepiskopun boyu qısa olduğuna görə əli çatmadı.
O, nıadam Maqluara müraciətlə: “Ma dam Maqluar, mənə bir stul gətirin, dedi, - Monsenyor cənabları o rəfə çatacaq qəder uca deyildı”.
Onun uzaq qohumlarmdan biri olan qrafınya de Lo her defə onun hüzurunda üç
oğlunun “ümidləri” adlandırdığı bir şcyı xatırlatmaq üçün furseti əldən
vertnezdi. Qrafinyanın çox qocalmış vo ehtimal ki, ölümü yaxınlaşan bir neçe
qohumu vardı, bu qohumlann bılavasitə varisi qrafinyanın oğullan idı. Kiçik
oğlutıa nonəsiniıı ölümündən sonra azı yüz min litrlik bir renta çatmalı idi;
ortancıl oğlu əmisinin ölümün- den sonra hersoq tituluna malik oLacaq idi,
böyük, oğlu isə babasımn ölümünden sonrapcr ləqəbi qazanacaq idi. Yepiskop,
adotən, bu sadə- dil və bağışLana biləcok anahq lovğalığına dinməz-söyloməz
qulaq asardı. Lakin bir daha madam de Lo bütün bu miraslann və ‘"ümid- lərin”
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təfsilatının təkrar etdiyi zaman yepiskop ona hemişəkindən çox daLğın
görünmüşdü. Qrafmya küskün bir halda sözünü kəsərək: “Aman AJlah! demışdi. - Əmioğlu, siz nə üçün fikre getdiniz?” Yepiskop ona cavab vermişdi
ki: Mən, yanılmıramsa mfıbarek Avqus- tinin əsərinde oxumuş oLduğum qəribə
bir şey haqqında fikirleşirem. Orada yazılmışdır ki, “Ümidinizi o kəsə bağlaym
ki, onun heç bir varisi yoxdur.
Bir dəfə də o bir məktub almışdı. Bu mektubda ondan yerli dvar- yanlardan
bırinin dəfhində iştirak etməyi xahiş edirdilər, məktubun bütün bir sehifesində
mərhumun titullan, sonra da qohumlannın bütün feodal və aristokrat adlan
təntənə ilə göstərilirdi. Yepiskop bunu oxuyub: “ölümün kürəkləri nə qədər
möhkəm imış! - demişdi.
Göriin adamlar onun üzerinə nə qodər ağır titul yükü qoymuş və öz
şöhretləri üçün hətta qebirdən də no qədər ustalıqLa istifade et- mişLər!”.
Yeri gəldikdə o zarafat etməyi sevərdi, ancaq onun yüngiil isteh- zasında
həmişə ciddi bir mona gızlənirdi. Bir dəfe pohriz günlərinə Dinə gonc bir vikari
gəlmiş və böyük kilsədo moizə etmişdi. O, yaxşı bir natiq idi. Moizesi
mərhəmət tnəsələsine həsr edilmişdi. Gənc vikari varhlan, qorxunc boyalarla
tesvir etdiyi cehennəmdən yaxa qurtarmaq və gözel, fərəhli şekildə təsvir etdiyi
cənnəta layiq olmaq üçün, yoxsullara yardım etməyə çağırırdı. Onu diniəyənlər
arasında ticarət işlərindən uzaqlaşmış, lakin bəzən sələmçiliklə məşğul olan
conab Jcboran adında zəngin bir alverçi varxlı: o, qalın mahud, cürbəcür astarlıq
parça ve fəs hazırlamaqla iki milyon frank pul qazanmışdı. Jeboran Ömründə
bir dəfə de olsun dilənçiyo sədəqə verməmişdi. Bu moizəden sonra isə her bazar
günü kilsənin qapısında duran bir ncçə qoca dilənçi qadına onun bir sual
verdiyini görmüşdülər. Bu sədəqə altı dilənçinin payına düşürdü. Bir gün
yepiskop onun sedəqo verdiyıni görüb gülümsəyərək, hamısına dedi: “Bax,
cənab Jeboran bir su qiymelinə cənnəti satın alır!”.
Məsəle sedəqəyə gəldikdə, yepiskop rədd cavabmdan belə ruhdan düşməzdi ve
bu kimi hallarda çox zaman elə sözlər tapardı kı, adamları fikirləşməyo məcbur
edərdi. Bir dəfe o, şəhər salonlarının birində yoxsullar üçün sodəqə toplayırdı,
qonaqlar arasmda markiz de Şanterse adlı zengin ve xəsis bir qoca da vardı. O
eyni zamanda həm ultraro- yalist, hem də ultravolterçi idi, - o zaman belə hallar
olurdu. Yepiskop markizo yanaşaraq əlini onun çiynino qoyub demişdi: “Cənab
markiz, siz menə bir şey verməlisiniz”. Markiz üzünü ona çevirib qunı cavab
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vermişdi: “Monsenyor, mənim öz yoxsullanm vardsr”. - Yepiskop isə: “Onlan
mənə verin” - demişdi.
Bir gün yepiskop böyük kilsədə belo bir moize elədi: “Əziz qar- daşlanm!
Mehriban dostlarım! Fransada bir milyon üç yüz iyirmi min üç deşikli, yəni iki
pəncəroli və bir qapılı, bir milyon sekkiz yüz on yeddi min - iki deşikli, yəni bir
qapı ilə bir pəncerəli kəndli evİ, nəha- yət, üç yüz qırx altı min də birdeşiklt birqapılı daxma vardır. Bunun səbəbi pəncere və qapı vergisi deyilen şeydir. Bu
evlərə yoxsul ailele- rini, qanlan, kiçikyaşlı uşaqlan köçürün, onda görersiniz ki,
isitmə xestəliyi de, başqa xəstəliklər de belə yerlerdən törayir! Heyhat! Allah
insanlara yaşamaq üçün hava vermişdır, qanun isə Allahm verdiyi havanı satır.
Mən qanunu pislemək istəmirəm, “mən Allaha şükür vo səna edirəm! İzerdə,
Varda, Yuxan ve Aşağı Alp dağlannda kəndfi- lərin əl arabası bele yoxdur,
onlar peyini dallannda daşıyırlar: onlarda şam da yoxdur, qatranlı talaşa ve
qatrana salınmış ip yandırırlar. Yuxarı Dofine tərəflərindəki kəndlərdo bu bir
adetdir. Kandlilar altı ayda bir dəfə çörək bişirirlər, yanacaq əvəzinə quru mal
təzəyi işle- dirlər. Qtşda həmin çörəyi balta iiə doğrayaraq, bütün günu suda
isla- dırlar ki, ycmok mümkün olsun. Qardaşlar, mərhəmət edin, bir görün
etrafımzdakt insanlar no qədər əzab və əziyyet çəkirlər!”.
Yepiskop Provansda anadan olduğurıdan, bütün Cənubi Fransa şıvəlorinı
mənimsemişdi ve yeri gəldikco aşağı Langedok, Aşağı Alp və Yuxarı Dofine
ıfadelerini işledirdi. Bu isə sado kondlilərə olduqca xoş gəlir vo onun sözlerinin
daha çox tesir etməsinə və ürəkləro yol açmasına səbəb olurdu. Daxmalar və
darlar onun öz evi kimi idi. O ən yiiksək fikirləri ən adi, xalqın anladığt bir
dildə ifade edə bilir, bütün şivələrı bildiyi üçün, bütün ürəkloro yol tapırdı.
Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, o, istor zadeganlarla, isterse də sado adamlarla
bir cür rəftar edərdi.
O, vəziyyəti dərindən öyrenmədən heç kəsi taqsırlandırmazdı. O, deyerdi:
“Günahm keçdiyi yolu nəzərden keçirək!”.
“Keçmiş giinahkar” - o gülümsünərək özünü belə adlandınrdı. Çox sərtlik
etməzdi, qezebli möminlor kimi qaşlarını çatmadan öz fıkirlərini tamamile açıq
təbliğ edirdi. Onun tolimini qısaca olaraq, texminən bu suretde ifade etmek olar:
“İnsamn cısmi vardır, bu cisim eyni zamanda onun üçün hom ağır bır yük, həm
də vəsvəsodır. O bu cismi süriiyür və ona tabe olur.
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O öz cisminə ciddi fjkır vcrmeli, cilovnnu çekmeli, susdurmalı və yalnız əlacsız
qaldıqda ona tabe olmalıdır. Bu itaetkarlıqda da günah gizlənə bilər, lakin bu
cür günah bağışlanacaq bir günahdır. Bu, yıxılmaqdır, ancaq dizi üstə
ytxılmaqdır və ibadətlə qurtara bilər.
Müqeddes olmaq - müstəsna bir şeydir: ədalətli oimaq isə qay- dadır.
Yolunuzdan çıxm, yıxtlm, günah iş göriin, ancaq edalətli olun.
Mümkün qədər az günah etmək - insan üçün qanun budur. Heç günah etmemek
meleklerin arzusudur. Yer üzündo no varsa günaha tabedir. Günah cazibə
qüwesinə malikdir”.
Bir məsələ üstündo hamı ucadan qışqırmağa ve öz qezebini bildir- meyə
başladığı zanıan yepiskop gülümseyerek deyərdi: “Oho! Yeqin burada söhbet
hamının işlədiyi böyük bir günah haqqında gedir. Buna görə vicdanı təmiz
olmayanlar qorxmuşlar və şübheni Özlərinden redd etməyə tələsirlər”.
O, insan cəmiyyotmin ağır yükünü daşıyan arvadlara və yoxsullara qarşı çox
mərhəmetli idi. O deyirdi ki, “Arvadlarıo, uşaqlann, nökər- lərin, zeıflerin,
yoxsullann və cahiliərin xəta etməsində erlər, atalar, ağalar, güclülər, varlılar ve
aliınlər müqessirdir”.
O, həmçinin deyərdi ki, “Cahillore bacardığınızı öyrədin, onJara pulsuz təhsil
verməmokdə cəmiyyətin özü müqəssirdir, cəmiyyət yay- dığı cəhalət üçiin
məsuldur. Qaranlıq içində olan qəlbdə günah doğar. Müqəssir günah edən deyil,
bu qaranlığı yaradandır '. |
Göründüyü kimi, müxtelif şeyler haqqmda o, qəribe vo xüsusi bir tərzdə
mühakime yürudərdi. Mon belə zenn edirəm ki, o bu fıkirləri İncildən iqtibas
etmişdi.
Bir dəfo o, istintaqı gedon və yaxın zamanda məhkəməsi toyin ediləcək bir
cinayət ışindon xobər tutdu. Bədbəxt bir atUım, bır qadını və o qadından olan
uşağını çox sevdiyinden, tamamilə pulsuz qaldığı zaman saxta pul kəsmeyo
başlayır. O zamanlar saxta pul kəsmək üçün Ölüm cəzası verilirdi. Həmin
qadm, sevgilisinin kesdiyi birinci saxta pulu işe vermək tstərkən tutulur. Onu
həbs edirlər, lakin tekcə onun özünün təqsirini təsdiq edecək sübutlar vardı.
Yalmz o, öz etirafı ile sevgilisini olə vere bilər ve məhv cdə btlərdi. Qadın onun
müqossir olduğunu inkar edir. Istintaq davam edir. Qadm inadla susur. Bu
zaman kral prokurorunun ağlına belə bir hiylə gelir: o, qadının sevgilisinə
böhtan ataraq, onu xəyanətdə təqsirləndirir və onun yazmış olduğu
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məktublardan məbarətlə seçdiyi parçalarm köməyi ilə bu bədboxt qadım
inandtnr ki, hemin adam onu aldatmışdır və başqasım sevir. Qadm
qısqanclıqdan ağlım itirərek, sevgilisini ifşa edir. Her şeyi boynuna alıb təsdiq
edir. Kişi labüd məhv alacaq idi. Yaxın zamanda onu bu qadmla Eksde
mühakimə edəcəkdilər. Bu barədə hamı danı- şırdı və hamı prokurorun
məharətinə heyran qalırdı. O, qısqanclığı işə salaraq, qezəbdən həqiqət,
intiqarndan isə ədalət doğurmuşdu. Yepis- kop bunlan sükutla dinləmiş, sonra
ise soruşmuşdu:
-

Bu kişini və bu qadını harada mühakime edecəklor?

-

Cinayət mehkəməsində, - cavabmı aldıqda isə:

-

Kral prokurorunu harada mühakimə edəcəklər? - demişdı.

Din şehərinde facieli bir hadıse baş vermişdi. Bir nəfer adam öldürdüyü üçün,
ölüm cəzasma məhkum edilmişdi. Bu yazıq nə çox oxumuş, nə de tamamilə
cahil deyildi. Yarmarkada hoqqabazlıq və mirzelik edərdi. Bütün şəhər ehli
məhkeme prosesini böyük maraqla
izleyirdi. Edamdan bir gün əwəl həbsxana keşişi xostələnir. Dustağın ömrünün
son dəqiqələrində onun yanında olmaq üçün başqa bir keşiş tapmaq lazım golir.
Mohollo keşişinə müraciət edirlər. Lakin keşiş rədd edir ve deyir ki: “Bunun
mənə dəxlı yoxdur, menim bu ayinle və bu kəndirbazla nə işim var? Men də
xesteyem, Bir de ki, ora ümuımy- yetlə, menim yerim deyil”. Bu cavabı
yepiskopa xeber verirlor. O, “Cənab küre haqlıdır, - deyir. - Bu yer onun deyil,
menimdir”.
O, dərhal hebsxanaya gedib kəndırbazın salındığı kameraya daxil olur, onu adı
ilo səsloyir, olindon tutub söhbət etməyə başlayır. O, yeməyini, yatmağını
unudub, bütün günü həbsxanada məhkumun rnhu üçün Allaha ibadət etməklə və
onu da İbadətə təşviq etməklə keçirir. O, dustağa ən böyük və eyni zamanda ən
sadə həqiqətlərdən danışır. O bu dustağm ağası, qardaşı, dostu və - yalnız ona
xeyir-dua vermək üçün - onun yepiskopu olur. O, dustağa təsəlli və ürok
vermoklo onun qelbini işıqlandırır. Bu adam müsibotlo ölmoli idi, ölüm onun
təsəv- vüründə bir uçurum idi. 0 bu uçurumun kənannda titreyerek dayan- mışdı
və dehşetinden geri çekilirdi. O, tamamile laqeyd olacaq dere- cede cahil
deyildi. Ölüm hökmü onu çox berk sarsıtmış və sanki bizi kainatın sirrinden
ayıran və bizim həyat adlandırdığımız seddi yar~ mışdı. O bu məşum
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yanqlardan bu dünyanm hüdudu xaricində olan şeyləri görmok üçün daim baxır
və orada yalnız zülmət görürdü. Yepiskop işıq görməkdə ona kömək etdi.
Ertəsi gün, o bədbəxtİ apamıağa gəldikləri zaman yepiskop onun yanında idi. O,
əynində bənövşeyi reda, döşündə yepiskop xaçı olduğu halda dustağın dalınca
çıxdı və camaat qarşısmda qolları kəndirlə bağlı cani iiə yan-yana durdu.
O, cani ilə birlikdə arabaya mindi ve onunla bir yerde eşafota çıxdı. Bir gün
ewel qemgin ve meyus olan mehkumun indi sifeti işıqlanmışdı. O, ruhunun
sakitleşdiyini hiss edirdi ve Atlaha ümid bağlamışdı. Yepıs- kop onu qucaqladı
və gilotinanın bıçağı enmeya hazır olan zaman ona dedi: “Tnsanlar terafindən
öldürüləni Allah dirildir, qardaşlan tərəfindən qovulan özünə ata tapır. Dua et,
inan, əbədi həyata qədəm qoy! Atamız oradadır! “Yepiskop eşafotdan düşdüyü
zaman gözlərinde elə bir şey var idi ki, camaatı geri çekilməyə vadar etdi. Onun
üzünün solğunluğumu, yoxsa qayğısi2 sakitliyimi insanı heyrətə gətirdiyini
söylomok çotindir. O, zarafatla “saray” adlandırdığı sado evinə qayıtdığı zaman
bacısına dedi: “Mən indi tentəneli bir defn merasiminden gəlirem”.
Böyük və gözəl niyyətler çox zaman başa düşülmədiyinden şəhərdə yepiskopun
hərəkətini beyonməyən adamlar da tapıldı. Onlar deyirdilər: k‘Bu, özünü
göstarmək arzusudur’*. Ancaq bu söhbət yalnız salonlarda gedirdi. Xoş
emellərə şübhə ile baxmaq niyyotində oltna- yan camaat isə mütəəssir olmuş və
heyran qatrmşdı.
Yepiskopa gəlince, gilotina mənzərosi ona bir zərbə kimi tesir etmişdi və bu
zərbədən o uzun zaman özüns golə bilməmişdi.
Doğrudan da, eşafot qurulub qarşıda durduğu zaman adamı, elə bil, qara basır.
Nə qəder ki siz gilotinanı öz gözlərinizlə görməmişsiniz, ölüm cəzasma az-çox
laqeyd münasibət bəsleya bilərsiniz, öz reyinizi soyleməyə bilərsiniz, “hə” ve ya
“yox” deyə bılərsiniz, Jakin elə ki gilotinanı gördünüz - sarsmtı o qədər dohşetli
olur ki, siz onun əley- hino və ya lehinə olduğunuzu qəti surotde bildirməyo
mecbursunuz, Bəziləri, dc Mestr kimi, ona məftundur, bəziləri isə, Bekkari
kimi, ona lənətlər oxuyur. Gilotina - qanunun moğzidir, onun adı vindictodır', o
bitərəf deyil və sizin bitəref qalmağmıza da yol vermir. İnsan onu gö- rondə
titrəyir, onu anlaşılmaz bir hiss büruyür. Bütün ictimai problem- lər gilotina
bıçağının ətrafında öz sual işarələrini qoyur. Eşafot kabus- dur. Eşafot taxta səki
deyil, eşafot maşrn deyil, eşafot - taxtadan, dəmirdən və kanatdan qaynlmış ve
moşum bir təşəbbüsə malik canlı bir məxluqdur, elə bil bu seki görür, bu maşın
eşidir, bu mexanizm başa düşür, elə bil bu taxtanın, bu dəmirin, bu kanatların öz
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iradəsi vardır. Eşafotu görəndə msanın qelbini ölüm dehşoti bürüyürvə eşafot öz
gördüyü işin müdhiş və şüurlu ıştirakçısı kimi görünür. Eşafot
-

celladm yoldaşıdır o, insaru mehv edir, otini yeyir, qanını içir. Eşafot

hakimin və dülgərin icad etdiyi bir əjdaha, saysız-hesabsız qur- banların
ölümündon əməiə gəlmiş, nə isə dehşətli bir həyatla yaşayan kabusdur.
Yepiskopun aldığı təəssürat döhşətli və dərin idi: edamın sabahı günü vo çoxçox sonra belə, o pərişan görünürdü. Meşum doqiqeni qcyri-təbii sakitliyi artıq
yox olmuşdu. İctimai mehkemə kabusu onu daim təqib edirdi. Adətən, hor bir
vəzifəsini ifa etdikden sonra məmnun vo fərəhli qayıdan bu din xadimi sanki
indi nəyə göre isə özünü mezəmmot ederdi. Hərdenbir o öz-özü ilo danışar ve
yavaş səslə əlemli monoloqlar söyleyirdi. O monoloqlardan birini burada qeyd
cdirik, onu bir dəfə axşamüstü bacısı eşitmiş və yadmda sax- lamışdı: “Mən
bunun bu qedər dəhşətli olduğunu heç bir zaman düşüntnezdım. İnsan
qanunlarım görməyocək dərəcədə ilahi qanun- ların dərinliklərinə varmaq
cinayətdir. ÖLüm mesəlesində yalnız tann hakimdir. Nə haqqa görə insanlar bu
dərkedilməz alemə el atıriar?!”
Zaman keçdikcə bu təsir zəifləmiş və ehtimal ki, onun xatirasin- dən siiinib
getmışdi. Lakin adamlar görmüşdülər ki, o gündən sonra yepiskop edam
mcydanından keçməkdən çəkinir.
Yepiskop Mirieli gündüz və gecə - hər zaman bir xəstonin ve ya can verməkdə
olan bir adamın yanına çağırmalı olardı. O, başa düşürdü ki, bu onun əsas
vezifəsi, hom də en mühüm işidir. Başsız qalmış ailələr onu çağırmağa belə
ehtiyac duymurdular, o özü onlann yanına gəlirdi. O, sevdiyi arvadmı itirmiş bir
kişinin və ya uşağını itirmış bir ananın yanmda saatlarla dinməzcə oturtnağı
bacarardı. Lakin na zaman sükut etmək lazım gəldiyini bildiyi kımi, nə zaman
söz söyləmək lazım olduğunu da bilirdi. Ah o nə gözəl teselli verən bir adam
idi! O, kədəri unutdurmağa çalışmazdı, əksine kədori daha da dərinloşdirib,
sonra ümidverməklə onudağıdardı. O deyerdi: “Ölenlere başqanəzərlə
baxmaqdan çokinin. Torpağın altmda çürüyən şeyj düşünməyin. Diqqətlə baxm,
göylerde canh bir işıq görəcəksiniz, o sizin əziz öləninizin rulıudur". O bilirdi
ki, etiqad dərdə elacdır. O, meyus olan adama təsəlli vermeyə, onu sakit etməyə
çalışır, öz qismətino boyun eyən insanları ona nümuno gösterər və mozara
doğru baxan kodəri ulduzLara doğru baxan kedəro çevinnəyə çalışardı.
BEŞİNCİ FOSİI
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Monsenyor B 'envenünün öz cübbdforini həddindən çox geyib köhnaltmasi
haqqında
Cənab Mirielin ailo həyatı da onun dünyagörüşünü ailədon kənar həyatı kimi
tamamilə əks etdirirdi. Din şəhəri yepiskopunun oz arzusu ilə kcçirdiyi yoxsul
həyat onu yaxından müşahido etmeyə imkanı olan hər bir şəxs üçün maraqiı və
eyni zamanda ibrətli bir tatnaşa idi.
Bütün qocalar ve mütəfəkkirlərin əksəriyyəti kimi o da az yatardı. Ancaq bu
qtsa yuxu çox dərin oLardı. Sohər yepiskop bır saata qedər düşüncəyə dalardı,
sonra ktlsəde və ya evində ibadət ederdi. İbadətdən sonra çovdar çöroyı ılə öz ineklerinin südiindən bir qəlyanaltı edərdi. Sonra
işə girişerdi.
Yepiskop çox meşğul adamdır. O, hər gün eparxiyanm katibi olan keşişi və öz
baş vikarilərini qəbul etmelidir. O, ruhani cəmiyyetlərinin fəaliyyetinə nəzarət
etmeli, imtiyazlan paylamalı, ayin, dua kitablan, kil- sə katexizisi vo saira kimi
dini ədebiyyatı araşdırmalı, keşiş nesihətna- məleri yazmalı, moizeləri tosdiq
etməii, məhəllə keşişlori ile merləri ba- nşdırmah, ruhani və inzibati məktublar
yazmalı -bir yaudan dövlət, o biri tərefden Papa ile rabito saxlamalı idi, xülasə,
min cür iş görməli olurdu.
Bu cür işdən, kilsə ibadətleriııdən və ayinlərden qalan vaxtım, hər şeydən əwəi,
yoxsullara, xostelərə ve ürəyi derdVılerə sərf edərdı, dərdliləri, xəstələri ve
yoxsulları ziyarot etmək vəzifosi qurtardıqdan sonra qalan saatlan da, işo serf
ederdi: öz bağını belləyir və ya oxuyub yazardı. Bu iki işe o bir ad vermışdi:
“Bağbanhq etmək”. O: “Ağıl
-

bağdır” deyərdi.

Günortaya yaxın, hava gözəl olduqda, o çıxıb şəhərdə, ya da şəhə- rirs kənannda
pıyada gəzər vo çox zaman yoxsul daxmalara girerdi. Pambıqla sartnmış isti
bənövşəyi rədasına bürünmüş, ayağında da benövşəyi corab, qaba ayaqqabı,
başında isə yoğun qızıl qotazlan olan yastı üçguşəli bir şlyapa, uzun əsasma
dayana-dayana gozlerini yerə dikmiş, dərin düşüncələrə dalmış halda yalqız
gəzerdi.
O haraya qədom qoysaydı, orada bayram olardı. Satıki o özü ilə işıq və istilik
gətirirdi. Uşaqlar və qoca kişilər onu qarşılamaq öçün qapıya çıxardılar, sanki
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onlar günəşi qarşılayırdılar. Yepiskop onlara, onlar da yepiskopa xeyir-dua
vererdiler. Ehtiyac içinde olanlara onun evini göstərərdilər.
Hərdənbir o dayanıb kiçik oğlan ve qızlarla söhbət edər, analarının üzünə
gülümsərdi. Pulu olandayoxsullann yanına, qurtaranda ise varlı- ların yanına
gedərdi.
Cübbəlorini uzun müddət geydiyindən və onlarrn köhneliyınin camaatın gözünə
deymesini istəmədiyindən, pambıqh benövşəyi rəda- sını geyinməmiş şəherə
çıxmazdı. tsti yay günlerinde bu ona bir qedər ağırlıq ederdi.
Gəzmekdən evə qayıtdıqda nahar ederdi. Nahar sehər yemeyine bənzerdi.
Axşam saat doqquzun yarısmda bacısı ile beraber şam ederdi, madarn Maqluar
ise stol başında onlara xidmet edərdi. Bu yemeklərdən sadə yemək ola bilmezdi. Lakin məhelle keşişlərindən biri şama qonaq
qaldıqda, madam Maqluar fiirsətden istifadə edərek, yepıskop həzrətlərinə gözəl
göl balığı və ya dağdan gətirilmiş tezə ov quşundan ləzzətli xörək hazırlayıb
süfrəye qoyardı. Hor bir keşiş yaxşı şam etmeyi üçün bir bəhanə idi vo yepiskop
buna mane olmazdı. Adi gün- lerde ıso yemoklori suda bışmiş tərəvəzdən və
zeytun yağı ilə hazır- lanmış şorbadan ibarət idi. Buna görə də şəherdə
deyərdilər ki: “Ye- piskopumuzun keşiş qonağı olmadıqda, ozü rahib kimi nahar
edir”.
Axşam yeməyindən sonra o, yartm saata qədor madmazel Batistina və madam
Maqluarla söhbot edirdi, sonra öz otağına girərək, gah ayn- ayn voroqlor
üzərində, gah da kitablann haşiyelərində yazı yazmağa başlardı. Yepiskop çox
oxumıış adam idi, hetta bir qedər də alim idi. Öləndən sonra yepiskopun beş,
yaxud altı, olduqca maraqlı olyazması qalmışdı. Bunlann arasında müqəddəs
kitabdan götürülmüş “İbtidada ilahi ruh sular üzərində dolaşardı” şeri
haqqındakı mülahizəsi de var idi. O bu şeri üç mətnlo, yoni ərəbcə, “Tanrının
küləkləri esirdi” şeri vo İosif Flavinin “Dağlardan yerə küləklər əsdi” sözləri ilə
VB neha- yet, Onkelosun ‘Tanndan doğan ruzigar sular üzərində əsirdi” sözlerini yehudi tafsiri ilə müqayise etmişdi. Başqa bir əsərində Ptolemaid yepiskopu
və bu kitabın müəllifinin ulu babası olan Hüqonun ilahiyyat əsərlərini təhlil edir
və müəyyən edir ki, keçən esrdə Barleykur təxəl- lüsü ilə nəşr edilmiş müxtelif
kiçik əsərlər de həmin yepiskop terə- fmdən yazılmışdır.
Yepiskop bəzən her hansı bir kitabı oxuduğu yerde birden derin fikre dalardı,
fıkrindən ayıldığı zaman həmişe o, kitabın konannda bir neçe şey yazardı. Çox
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zaman bu cür yazılarla onların qeyd otunduğu kitabın məzmunu arasmda heç bir
rabitə olmazdı. Bizim elimizda olan bir kitabm kənarlannda yepiskopun yazılan
vardır. Bu kitabın adı belə- dir: “Lord Jermenin general KUnton, general
Komvalis və Amerika hərbi donanmasmın admirallan ilə yazışması, Versalda
kitabçı Puen- sonun, Parisdə isə sahil boyu Avqustinler küçesindəki kitabçı
Pisonun mağazasmda satıtır”.
Kitabın üstündəki qeyd budur:
“Ey hezirül-vicud!
Ekkleziast sənə qadir Allah, Makkaveylərin kitabı Yaradan, efesii- lerin adma
yazılmış Namə Azadlıq deyir. Barux səni Namütenahi, Zəbur - hikmet ve
həqiqət, İohan - İşıq, Səltənetler kitabı - Tann,
İsxod - Qəzavü-qədər, Levit - Qüdsiyyət, Ezdra - Ədalət adlandınr, kainat sənə
Allah, insan - Ata deyir, Süleyman peyğəmbər ise seno Morhəmət adı vermişdir
vo bu sənin adlarınm on yaxşısıdır”.
Axşam saat doqquza yaxın hər iki qadın yuxan gedor, yepiskop da səhərə qedər
birinci mərtəbədə tek qalardı.
Burada biz Din yepiskopunun menzilini düzgün tosvir etmoliyik.
ALTENCIFƏSİL Yepiskop evini qorumağı hima tapşırmışdı
Biz dedik ki, yepıskopun yaşadığı ev iki mərtəbədən ibarəl idi: aşağıda üç otaq,
üstdeki mortəbəde de üç otaq vardı. Evin en yuxarısı çardaq idi. Evin dal
torofində - dörddəbir dcsyatinlik bir bağ vardı. QadınJar ikinci mərtobədo,
yepiskop iso birinci mərtəbedo olurdu. Qapısı birbaş küçoyə açrian birinci otaq
- yemək otağı, ikıncisı - yataq otağı, üçüncüsü də ibadet otağı idi. İbadət
otağından çıxmaq üçün yataq otağmdan, yataq otağından çıxmaq üçün do
yemək otağmdan keçmok lazım gelirdi. İbadət otağının bir küncündə pərde
anxasında qonaqlar üçün çarpayı qoyulnııışdu. Kendlördən öz kilselerinin işi vo
ehtiyaclan üçün Din şəhərinə gəlen keşişlərə yepiskop bu çarpayıda yatmaq
üçün yer verirdi.
Keçmiş xəstoxana apteki - evə yaprşıq oian ve bağçaya baxan kiçik bina mətbəxə və ərzaq anbarına çevrilmişdi.
Bundan başqa, bağçada bir peye do vardı ki, ewellər xəstəxana mətbexi burada
yerləşirdi, indi ise orada yepiskop iki inək saxlayırdı. Bu iki inəyin südü az da
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olsa, çox da olsa, yepiskop hər səhər yarısını xestexanaya göndərir ve: “Men
zekatrmı verirem”, - deyərdi.
Yepiskopun yataq otağı xeyli böyük idi. Qışda onu qızdırmaq asan deyildi.
Dindo odun çox baha olduğundan, yepiskop ineklerin olduğu peyede taxtadan
arakəsme qayınb özü üçün balaca bir otaq düzeltmişdi. Bərk şaxta olatıda
gecələrini həmişe orada keçirirdı. Bu otağı o, özünün qış salonu” adlandırmışdı.
İstər bu “qış salonu”nda, istersə do yemək otağmda dördguşeli sadə taxta
stoldan və dörd həsir stuldan başqa heç bir şey yox idi. Yemek otağında, bundan
başqa, çehrayı rəngle boyanmış köhne bir bufet dururdu. Bunun kimi başqa bir
bufetin üstünə yepıskop ağ desmal vo ucuz krujeva örtüb mehrab halına
salmışdı, bu mehrab ibadet otağını bəzəkli göstərirdi.
Yepiskopu özlərina ruhani ata seçmiş varlı qadınlar vo Din şəhe- rinin başqa
dindar qadınları dəfelerlə yığışıb, monsenyorun İbadət otağı üçün təzə bəzəkli
mehrab almağa pul toplamışdılar. Yepiskop hər dəfə pulları alıb, yoxsullara
paylayardı. O deyirdi: “Ən yaxşı meh- rab təsəlli tapmış və Allaha şükür eden
her zavallının ruhudur!’‘.
İbadət otağında diz çökmək üçün qoyulmuş iki həsir skamya, yataq otağmda isə
bir həsir kreslo vardı. Birdən yepiskopun yanma yeddi, yaxud səkkiz qonaq,
mesələn: prefekt, general, yerli qamizon polku- nun qərargah roisi, mhani
məktəbinin bir neça şagirdi gəldiyi zaman “qış salonunda”, İbadet otağtnda olan
puiları, yepiskopun yataq ota- ğındakı kreslonu gotirmək lazım golirdi. Hər yeni
qonaq üçün başqa otaqlann birindən stul gətirilir və bu surətlə on birə qodor stul
toplanardı.
Bəzon birdən on iki qonaq gəlirdi, onda yepiskop çətin veziy- yətden çıxmaq
üçün, qış günlərinde buxannm yanında ayaq üste durar, yay günlerindo isə
bağçada gəzinmeyə başlardı.
Küncde pərdonin dalında bir stul da vardı, ancaq həsiri yırtıq və yalmz üç ayağı
salamat olduğundan, onu yalnız divara dayadıqdan sonra üstündo oturmaq
olardı. Madmazel Batistitanın otağında da vaxtilo zərli bəzokləri olan, üzünə
güllü Çin taftası çekilmiş böyük bir kreslo vardı; ancaq pilləken çox dar olduğu
üçün onu ikinci otağa pəncərədən keçirmək lazım gəlmişdi, deməli, lazım
olduğu zaman bu kresloya ümid bəsləmək olmazdı.
Bir zamanlar madmazel Batistina qırmızı ağacdan qayrılmış və üstündə sarı
utrext moxməri çekİlmiş divanı olan qonaq otağı mebeli almaq arzusunda İdi.
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Lakin bu en azı beş yüz firanka tamam olardı; bu meqsed üçün o, beş ildə yalnız
qırx iki frank və on su yığa bildiyinden bır şey çıxmayacağmı anlamayaraq, bu
arzusundan əl çəkmişdi. Birdə ki, heyatda öz idealına nail olan varmıdır1?
Yepiskopun yataq otağını təsəwür etmekdən daha asan bir şey yoxdur. Bu evin
aynabənd qapısı bağçaya çıxırdı, qapının qarşısında bir dəmir xostəxana
çarpayısı vardı. Çaxpayımn qabağına yaşıl saqdan pərde çəkilmişdi, çarpaymın
yanmda pərdonin dalında zorif tualet şeyləri vardı; bütün bunlar yepiskopun
vaxtilə kübar bir adam oldu- ğunu və keçmiş adotlərini xatırladırdı; bu otağm
daha iki qapısı olub, biri buxarının yamndan ibadet otağına, o biri də kitab
şkafınm yanın- dan yemək otağına açılırdı, şüşə qapısı olan böyük kitab
şVafımn içi kitabla dolu idi, buxarı mərnıər rəngində renglenmişdi, üzü taxtadan
idi, həm də heç vaxt qalanmazdı. Buxannın içində odun qoymaq üçün iki dəmir
sacayaq vardı ki, bunların da qabaq tərəfləri bir zaman gümüşlənmiş olan çiçək
hörüyüno benzər naxışlar və şmmlarla bezən- miş iki vaza vardı, bunlar
yepıskop evinde bir bəzək nümunesi idi. Buxarının üstünde ise zəri tökülmüş
taxta çerçivə içinde köhnə qara mexmerin üstündo vaxtilə gümüşlənmiş olan,
İndi isə gümüşü getmiş misden çarmıxa çəkilmiş İsanın heykeli vardı. Şüşə
qapının qabağmda böyük bir stol, onun da üstünde mürəkkəbqabı, kağız
yığınlan vo bir neçe qalın kitab dururdu. Stolun qabağmda bir həsir kreslo
qoyul- mnşdu. Çarpayınm yanında ibadət otağmdan gətirilmiş bir kiçik skamya dururdu.
Çarpayının hər iki tərəfmdə dıvardan oval çerçıvoli iki portret asılmışdı.
Şəkillorin tutqun fonu üzərinde qızıl herflərlə yazılmış sözlərdən burada kimin
təsvir edildiyi aydın oturdu: bunlardan biri Sen-Klod yepiskopu abbat Şalionun,
o biri iso - Aqd baş vikarisi, Şartr yeparxiyasında Sisterian rahibleri
comiyyətinə mənsub olan Qranşan abbatı, abbat Turtonun portrcti idi. Yepiskop
bu otağı xəstələrdon aldığı zaman portretləri orada tapmış ve ewelki yerlərində
saxlamışdı. Bunlar keşiş idi və ehtimal ki, sedeqe verin keşişlər idi, yepiskopun portretlerə ehtiram etmesi üçün bu iki əsas kifayət idi. O bu portret
sahibleri haqqmda yalnız bunu bilirdi ki, hər ikisi bir gündə, yənİ 1785-ci il
aprelin 27-də kral tərofindən biri yepiskop vəzifəsinə, o biri isə - vikari
vəzifəsinə toyin edilmişdir. Bu qeyd Qranşan abbatınm portretinin dalmda dörd
parça yapışqanla yapışdırılmış ve zamanm gedişindən saralmış bir vərəq kağızın
üzerindo rongı getmiş mürek- kəblə yazılmış idi. Madam Maqluar tozunu
silmek üçiin portretleri çıxardığı zaman yepiskop bu qeydi görmüş ve oxumuş
idi.
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Yepiskopun yataq otağmın penceresinden qaba yun parçadan köhne bir perdə
asılmışdı. Bu perde o qədər köhnəlmişdi ki, madam Maqlııar təzəsini almamaq
üçün, onu lap ortasmdan tikməyə məcbur olmuşdu. Bu tikiş xaç şeklinde idi.
Yepiskop bunu tez-tez göstərər ve deyerdi:
-

Nə yaxşı olmuşdur!

Birinci və ikinci mərtəbələrdə olan otaqlann hamısı, kazarmalarda və
xəstəxanalarda olduğu kimi, ehengle ağardılmışdı.
Doğrudur, sonrakı ıllerdə aşağıda görəceyimiz kimi, madam Maq- luar
madmazel Batistinanın otağında divarlarda əhəngin altında bəzi rəsmlər kəşf
etmişdi. Bu ev xəstoxanaya çevrilməmişdən əwəl şəhər əhalisinın yığmcaq yeri
imiş. Bu resmlər də o vaxtdan divarlarda qa- lıbmış. Otaqlann döşeməsi qırmızı
kərpicdən idi vo hor hoftə yuyu- lurdu, çarpayılann qarşısında yero həsir
döşənmişdi. Ümumiyyətlə, demək lazımdır ki, bu iki qadın bütün evi olduqca
təmiz saxlayırdı. Təmizlik yepiskopun yol verdiyi yeganə zinət idi. O deyerdi:
‘Temtz- liyin yoxsullara ziyanı yoxdur”.
Lakin ctiraf etmek lazımdır ki, yepıskopun əwəlki sərvətindən altı gümüş xörək
dəsti, bir də xörək çeken gümüş qaşıq qalmışdı; madam Maqluar bunlann hər
dəfə qaba kətan süfrə üzərində parladığını gördükco, fərohlonırdı. Biz Din
yepiskopunu həqiqətdə olduğu kimi təsvir etdiyimiz üçün bunu da
gizletməməliyik ki, o tez-tez; “Gümüş qaşıq və gümüş çəngəllə yemək
adətindən mən asanlıqla əl çekə bilməzdım”, - deyərdi.
Bu gümüş qablardan başqa, yepiskopun iki böyük gümüş şamdanı da vardı ki,
nənəsindən ona miras qalmışdı. Mum şam keçirilmiş bu şam- danlar yepiskopun
yataq otağında, buxannın üstündə olardı. Evdə qonaq olanda isə ınadam
Maqluar şamdanlan yandınb stolun üstüne qoyardı.
Yenə orada, yepiskopun yataq otağında, onun çarpayısının baş tərəfındə kıçikbir
divar şkafı asılmışdı; madam Maqluar hər axşam altı gümüş xörək dəstini vs
xörek çekən qaşığı oraya qoyardt. Qeyd etmek lazımdır ki, şkafin açan həmişo
üstündə olardı.
Yuxarıda dediyimiz biçimsiz tikintilərdən gorkəmi bir qədor pozulan barda dörd
xiyaban vardı; bu xiyabanlar bağın ortasmda olan çirkab quyusunun yanından
xaç şəklində aynlırdı. Bağı əhate edən ve hasar boyunca da bir xiyaban keçirdi.
Xiyabanlann arasındakı dörd kvadratın ətrafmda şümşad ağaclan əkılmişdi. Bu
kvadratlann üçünde madam Maqluar tərəvəz əkərdi, dördüncüsündə isə
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yepiskop çiçeklik düzəltmişdi. Bağda bır neçə meyve ağacı da vardı. Bir dəfə
madam Maqluar zarafatyana demişdi: “Monsenyor, siz istəyirsiniz ki, her şey
fayda versin, ancaq bağm bu hissəsi heç bir fayda vermir. Burada çiçek
əvezində kahı əkilsə idi, daha yaxşı olardı”. Yepiskop “Yanılırsınız, madam
Maqluar, — demişdi. — Gözellik de faydalılar qədər faydalıdir” Bir qədər
susduqdan sonra isə əlavə etmişdi: Bəlkə, daha faydalıdır”.
üç və ya dörd ləke bölünmüş bu bır parça yer yepiskopu kitabla- nndan az
məşğul etmirdi. O, həveslə burada bır-ikı saat vaxt keçiror, bitkilərin ucunu
vurar, alaq otlannı çıxarar, yer qazar, toxum əkerdi. Lakin həşərata qarşı həqiqi
bağbanlar qəder diişmençilik etməzdi. Bunu da qeyd etmok lazımdır ki, o öziinü
heç də bitkiçi hesab etmırdı. Onun təsnıfatdan və solidizmden başı çıxmaz,
Tumeforla tebii üsu! arasında heç bir fərq qoymaz, kisəli bitkiləri ləpolılerdən
üstün tutmaz, nə Jüs’yenin lehino, nə do Lirnıeyin əleyhine danışmazdı. O,
bitkiləri öyronmezdi, sadəco olaraq çiçəkləri sevirdi. Alimləre qarşı dərin bir
hörmət bəsloyir, lakin heç bir şey bilməyənləre daha artıq ehtiram cdər ve
onlara da, bunlara da hörmətmdo davam edərok hor yay axşamı yaşıl tənokə su
çiləyerıi ilo öz leklərini sulayardı.
Evin qapılarmın heç biri açarla bağlanmırdı. Yemek otağının birbaş kilsə
meydamna çıxan qapısı vaxtilo bir zindan qapısı kimi sümıəli ve kilidli idi.
Yepiskop gələn kimi bu sürməleri və kilidləri çıxarmağı əmr etdiyindən, bu qapı
gece-gündüz yalnız sürgü ilə bağlanardı. Hər bir yolçu gecə-gündüz istodiyi
vaxt bu qapını sadecə iteləməklə aça bilordi. Qapının belə açıq qalması əwəllər
hor iki qadını çox narahat edərdi, lakin Din yepiskopu onlara: “Siz
isteyirsinizsə, öz otaqlarmıza sürme qayrrtdırın”, - demişdi. Noticədə
yepiskopun arxayınlığı onlara keçmişdi, her halda onlar da özlərini elə
gösterməye çalışurdılar. Yai- mz madam Maqluarm ürəyinə bəzən qorxu
düşərdi. Yepiskopa gəl- dikdə isə, onun bu xüsusdakı fıkrini tövratın bir sehifəsi
kenannda yazmış olduğu bu üç sətir izah və ya şərh edir. “Burada çətinliklə
gözə çarpan bır nöqtə var: hekimin qapısı heç bir zaman bağlı olmamalı, keşişin
qapısı da daim açıq olmalıdır”.
“Tibb elminin felsofəsP adlı ba,şqa bir kitabda da yepiskop belo bir qeyd
etmişdi: “Mən də onlar kimi həkim deyilemmi? Mənim de xəs- təlerim var:
əwolon, onlarrn xesto adlandırdıqlan adamlar, ikincisi mənim bedboxt
adlandirdığım adamlar”...
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Kitabm başqa bir yerinde də belə yazılmışdı: “Sizdən sığmacaq isteyən adamm
adım soruşmaym. Mehz öz adım gizlədən adamın sığı- nacağa xüsusi ehtiyacı
vardır”.
Bir defe hörmətli bir küre, - onun Kulubru küresi, yaxud Pompyeri küresi
olduğu yadımda deyil, - madam Maqluann xahişinə görə mon- senyor
B’envenüdən soruşmuşdu ki, monsenyor gece və gündüz qapını jçeri girmək
istəyen her adamın üzüne açıq qoymaqla bir qədər chti- yatsızhq etmodiyinə
tamamilə əmindirmi? Bu qədor pis mühafizə cdilen evdə bir bədbəxtlik üz vero
biləcəyinden qorxmurmu? Yepis- kop bu sualı verən keşişin çiyninə toxunub,
mülayim, lakin ciddi bir tərzdə demişdi: “Kisi Dominus custodient domum in
vamym vigilant qui custodiunt cam'”. Bu sozden sonra monsenyor söhbəti
deyişib, başqa mosələlərə keçmişdi.
O, tez-tez təkrar edirdi; “Keşiş do draqun- polkovniki qedər cəsa- rətli
olmalıdır. Ancaq Sizdəki cesarət sakit cesaret olmalıdır”.
YEDDİNCİ FƏSİL Kravat
Burada bir hadisənı də xatırlatmağın yeridir. onun üstündən keç- mək olmaz,
çünki Din şəheri yepiskopunıuı necə bir adam olduğunu bu cür hadisələr daha
yaxşı gösterir.
Oliula dərələrini tamamilə var-yoxdan çıxarmış Qaspar Bcnin quldur dəstəsi
mohv edildikdən sonra, onun ən yaxın köməkçilerindən biri olan Kravat dağlara
qaçmışdı. O bir müddet Qaspar Benin deste- sindon qalmış bir neçe yoldaşı ilə
Nitsa qrattığında gizlenmiş, sonra “Pemonta keçmiş və birden-birə yenə
Fransaya qayıdaraq, Barse- loneta yaxınlığında görünmüşdü. Əvvəlcə o,
Joz’eyə sonra isə Tüilo baş vurmuşdu. O Juq-de l’Eql mağaralannda
gizlənmişdi, oradan da İbayya vo İbayeta çaylartntn dərələrındən keçerok, teztez kəndlərdə görünürdü. Bir defə gecə vaxtı Kxavat lap Ambreno qədər gəlmiş,
böyük kilsəni qarət etmişdi. Onun qarətleri bütün ölkeni var-yoxdan çıxarırdı.
Onu tutmaq üçün jandarmlar göndərilirdisə də, heç bir nəticə vermirdi. O
həmişe əlden çıxır, bəzən do açıqcasına müqavimot gös- tərirdi. Kravat cəsur
bir cani idi. Hamı vahimə içərisinde ikən, Şatel- yar vilayətini gezen yepiskop o
yerlorə gəldi. Mer onun yantna gelorək geriye qayttmasını məslohət gördü.
Kravat Arşa qeder və Arşdan o yana olan dağlart tutmuşdu. Hotta mühafizə
dəstəsİ ilə də yola çtxmaq təhlükəli idi - bu, üç, yaxud dörd nəfər bedbəxt
jandarmın həyatını təhlükəyə salmaq demək idi.
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Yepiskop dedi:
-

Blə ona görə də mən mühafizəsiz getmek fikrindeyəm.

-

Siz ne damşırsınız, monsenyor! - deye mer etiıaz etdi.

Mon her şeyi ətraflı fikirləşmişəm, jandarmlan qətiyyən aparmayacağam, bır saat sonra yola düşəcoyəm.
-

YoJa düşocəksiniz?

-

Beli, yola düşəcəyəm.

-

Tək?

-

Tək.

-

Yox, yox, monsenyor! Siz bunu etmezsiniz.

Yepiskop dedi:
Qulaq asın, o dağlarda balaca yoxsul bir kond var, mən üç ildir ki, orant
gönnemişəm. Orada memm mehriban dostlarım - dinc və namuslu çobanlar
yaşayırlar. Otardıqları hər otuz keçidən ancaq biri Otılarındır; onlar yundan
olduqca gözəl, elvan qaytan toxuyurlar ve altı deşikli balaca tütəklərdə dar
havalan çalırlar. Ara-sıra tann sözünü eşitmoyə onlann da ehtiyact var. Bes
onlar hor şeyden qorxan bir yepiskop haqqında nə fikirdə ola bilərlər? Mən
onlann yamna getmə- sem, ne deyərler?
-

Bəs quldurlar monsenyor, quldurlar?

Yepiskop dedi:
Doğrudan da, mən onlan az qala unutmuşdum. Siz haqlısınız. Mən onlara
rast gəJə bıiərəm. Çox ehtimal ki, onlann da bir nəfərdən tann sozü eşitməye,
ehtiyaclan vardır!
-

Monsenyor, axı onlar bütöv bir quldur destəsidir, canavar sürii- südür!

Cənab mer, bəlkə bu sürüyə çoban olmağı menə Isa əmr edir? Qəzavüqəderi bilmek olmaz!
-

Monsenyor, onlar sizi qaret edərler.

-

Mənim heç bir şeyim yoxdur.
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-

Onlar sizi öldürərlər.

Dua oxuya-oxııya öz yolu ile geden qoca bir keşişimi? Besdir, besdir! Bu
onlann nəyine lazımdır?
-

Aman ya rəb! Birdən onlara rast gəlsəniz nə olar?

-

Mən onlardan yoxsullanm üçün sedəqə istərəm.

-

Monsenyor, Allah xatirinə, gctməyin! Siz hoyatmızı təhlükayə salırsımz.

Cənab mer, məgər bütün məsələ ele bundadır? Men bu dünyada öz
həyatımı qorumaq üçün yaşamıram, insanların ruhunun qayğısına qaimaq üçün
yaşayıram.
Nehayət, mer yepiskopdan ol çəkməli oldu. O, yola düşdü. Yol gös- tərmək
üçüm onu yalnız bir ulaq müşayiət edirdi. Yepiskopun bu inadı bir çox
gurultuya səbəb oldu və bütün mahalı böyük təşvişə saldı.
Yepiskop nə bacısını, nə de madam Maqluan özü ilo bərabər aparmaq
istenıəmişdi. O, qatır belində heç kəsə rast gəlmədən, dağlara qalxdt və sağsalamat “mərhəmetli dostlannın” - çobanlarm yanına çatdı. O, iki hoftə onların
yanında yaşadı, moizələr söyledı, lazım olan ayinləri icra etdi, nosihətlər verdi.
Yola düşməzden əvvəl tentənoli günorta ibadəti düzəltmək istədi. O bunu kənd
keşişinə söylədi. Lakin nə etmeli? Yepiskop libası yox idi. Keşiş ona yalnız
saxta gumüş baftalı köhnəlmiş ipokdən bir neçe geyim verə bilardi.
Yepiskop dedi:
Eybi yoxdur cenab küre, hər halda ibadət olacağını kafcdradan elan edək.
İş birtohər düzəlar.
Qonşu kilsələrdə axtarmağa başladılar, lakin bu yoxsul kilsələrin bütün serveti
bir yere toplandıqda bele, hetta kilsə müğenmsi üçün də səliqəli bır paltar
düzəltmək olmazdı.
Bu axtanşlar zamanı İki namelum atlı kənd keşişinin evina yepis- kop üçün
böyük bir qutu gotirib qoymuş ve dərhal çıxıb getmışdi. Qutunun içindən ipək
rəda, brilyantlarla bəzedilmiş mitra arxiyepis- kop xaçı, gözəl əsa çıxdt; bütün
bu yepiskop geyimi biı ay bundan əwel Ambren Notrdam kilsesinden qaret
edilmişdi. Qutunun ıçindən çıxan bir vərəq kağızın üzərində bu sözlər
yazılmışdı: “Monsenyor B’envenüyə Kravatdan”.
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Yepiskop dedi:
-

Mən demədimmi hər şey düzələcək?

Sonra gülümsəyərak elave etdi: “Sade keşiş cübbəsi ilə kifayət- lənəıı adama
tanrı arxiyepiskop radası göndərir”.
Keşiş başmı yırğalayaraq, istehza ilə dedi:
-

Bılmirem monsenyor, tannmı göndərmiş; yoxsa şeytan.

Yepiskop keşişin üzüno diqqetle baxdı vo qəti bir səslə təkrar etdi:
-

Tann!

Yepiskop Şatelyara qayıdarkən bütün yoluzunu və Şatelyarda qaba- ğma çoxlu
camaat çıxdı. Hamı öz yepiskopuna baxmaq istəyirdi. Mad- mazel Batistina ilo
madam Maqluar onu keşişin evində gözləyirdi. Yepiskop bacısına dedi: “Mən
haqlı deyildimmi? Yoxsul keşış, yoxsul dağlılarm yamna əliboş getdi, əlidolu
qayıttlı. Mən yalnız Allaha təvək- kül edorək yola düşdüm, ancaq böyük bir
kilsənin bütün sərvotini itirdim”.
Axşam yatmamışdan qabaq, yepiskop dedi: “Heç bir zaman nə oğrulardan, nə
de qatillerden qorxmaq lazım deyil. Bu yainız zahiri və eüzi bir tehlükədir.
İnsan Öz-ozündən qorxmalıdır. Əsl oğru xurafatdır, esl qatillər isə - qəbahətlor.
Ən böyük təhlüke bizim öziimüzdodir. Heyatımıza və cibimize tehlüko törəden
bir şeyin qeydine qalmağa dəyərmi? Yalnız ruhumuza təhlükə törədən şey
haqqtnda düşünək.!”. Sonra bacısına müraciətlə: “Bactm, - dedi, - keşiş heç bir
zaman insan- lardan ehtiyat etməməlidir. İnsanlar nə edirsə, hamısı Allahdandır.
Təhlükenin bizə terəf goldiyini hiss ctdikcə, ibadətlə kifayətlonək. Özümüz
üçün deyil, qardaşımız üçün ibadet edek ki, bİzim üstümüzdo günaha
batmasın”.
Lakin Yepiskopun həyatmda hadisolər az olmuşdu. Biz yalnız bil- dıyimiz
hadisəlori təsvir edirik: ümumiyyətlə götürüldükdə ısə onun həyatı ycknəsəq
keçirdi: her gün müəyyən vaxtlarda o, bir gün əvvel gördüyü işleri tekrar edirdi.
Bu hal ildən-ilə, aydan-aya davam edirdi.
Ambren kilsəsinin “sərvotlerine” geldikdə, onlann nə olduğu sualına doğru
cavab vermekdə çetinlik çəkirik. Bunlar çox gözel, çox cazibədar, onlan
oğurlamaq fikrinə düşən bədbextler üçün çox yararlı və faydalı şeylor idi. Onlar
hər halda oğurlanmışdı da. İşin yarısı görükııüşdü; yalnız bu oğurlanmış
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şeylərdon başqa bir meqsedle, yoxsuWann xeyrinə, istifadə etmək lazım gəlirdı.
Lakin bu barəde biz qoti bir şey deyə bilmərik. Mətum olan yalrnz budur ki,
yepiskopun kağızlan arasında kiçik bir qeyd tapılmışdı. Bu qeyd çox dumanlı
yazılmışdı, lakin ola bilsin ki, bu məsoleyə aid idi. Qeydin mezmunu belə idi:
“Mosele bundadır ki, bunları haraya qaytarmaq lazımdır - kilseyomi, yoxsa
xəstəxanayamı?”.
SƏKKİZİNCİ FƏSİL
Şarab içərkan folsafa
Y uxanda admı çekdiyimiz senator vicdan, and, odalət və insanlıq borcu kimi
maneələrlə hesablaşmadan öz məqsedine doğru birbaşa geden, yüksəliş ve
mənfəət yolunda bir dəfə belə büdrəmeyen ağılh bir adam idi. O, istefaya çıxmış
prokuror idi, müvoffoqiyyat qazanması sayosindo yumşalmışdı, heç də kinli
deyildi, yeri geldikde oğullarına, kürekeniərine, qohumlanna və hətta dostlanna
həvesle her cür xırda qulluq gösterən, heyatın yaxşı tərəflərindən, xoş
tosadüfdon, gözlonil- məyən müvoffoqiyyotdən meharetle istifade edan bir
adam idi. Yerdə qalan hər şey onun nezerində bir heç idi. O, həqiqetdə PiqoLebrenin yetişdirmesi olsa da, özünü Epikurutı ardıcılt hesab edocək dorocodo
hazırcavab vo bilikli bir adam idi. O, sonsuzluq ve əbədiyyetə, habelə “sadedıl
yepiskopım saix hədyanlarma” gülərək istehza etməyi sevərıli. Bəzen bu şeyləre
hətta yepiskop Mirielin özünün hüzurunda belo cəsarət və morhomotlə gülerdi.
Bir defe yarırəsnıi bir ziyafet münasibətilə qraf (hənıin senator) ıle yepiskop
Miriel prefektin evində bir yerdə nahar edirdilər. Desert zamanı bir qədər kefli
olan, lakin vüqannı pozmayan senator birdən- biro qışqırdı:
Vallah cənab yepiskop, gelin bir az laqqutı vuraq! Senatorla yepis- kopun
bir-birinə goz eləmədən bir-birinin üzüno baxmalan mümkün deyil. Sızmlə biz iki kahinik. Bu saat mən sizo bir şeyi etiraf edəce- yem. Bilirsinizmi, manim öz
felsefəm vardır.
Sız haqlısımz, - deyə yepiskop cavab verdi. - Hər kəsin folsefəsi
necodirsə, hoyatı da elədır. Yatağın necədirsə yatmağın da elə olar. Siz atlaz
yataq içində yatırsımz, cənab senator.
Bu sözlərden şimikən senator sözünə davam etdi:
-

Gəlin açıq dantşaq.
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-

Lap açıq danışaq, - deyə yepiskop razı oldu.

Men sizə bildirirəm kİ, markiz d’Aıjans, Pirron, Qobbas ve Nejon heç de
fırıldaqçı deyildirler. Mənim bütün filosoflanmın əsorlon qızıl yazılı cildlərdə
rəflərə düzülmüşdür.
-

Onlar size bənzeyirlər, cənab qraf, - deyə yepiskop onun sözünü kəsdi.

Senator yenə sözünə davam ederək dedi:
Mən Didroya nifrət edirəm. O, xəyalpərəst, boşboğaz və inqi- labçıdır,
üreyində isə Allaha inanır və Volterdən dahaartıq riyakardır. Volter Nidgemə
gülür. özü de nahaq yerə gülür, çünki Nidgemin ilan balıqlart Allahm faydasız
olduğunu isbat edir. Bir qaşıq xemirin için- doki bir damcı sirkə tiot luxu' əvəz
edir. Damcmı bir qeder iri, qaşığı isə böyük təsəwür etseniz, dütıya əmələ gəler.
İnsan ki var, ilan balı- ğıdu-. Madam ki belədir, ozəli Allah kime lazımdır?
Cənab yepiskop, Yəhva haqqındakı fərziyyə monim zehləmi apannışdır. O,
yalnız boş xeyallara qapılan anq adamlar yaratmaq üçün yaraytr. Redd olsun
mənim zəhləmi aparan bu boyük Küü! Yaşasrn meni rahat buraxan. Sıfir!
Öz ararmzda qalsın, cənab yepiskop ürəyimdə nə varsa, hatmsmı sizə açıq
demək və siz ruhani atamın qarşısmda lazımınca tövbe etmek üçün sizə etiraf
edirem ki, mən ağlı başmda olan bir adamam. Mən sizin her addımda dünyadan
əl çəkməyi ve qurban verməyi təbliğ ve vəz eden İsanıza məftun deyilem. Bu,
xəsis adamm düençilere verdiyi məsləhetdən başqa bir şey deyildir. Dünyadan
el çəkmek! Ne üçun? Qurban vermek! Nədən ötrü? Başqa bir canavann səadəti
üçün özünü qurban verən bir canavar görməmişom. Ele isə təbiətə sadiq qalaq.
Biz dağın zirvəsindeyik, ona görə də ali fəlsəfəni mənimsəməmeliyik. öz yaxın
adamının bumunun ucundan o terefi görmürsensə, dağm təpə- sinde durmağm
nə menası vardır! Gəlin şen həyat sürək. Heyat - hər şeydir! Deyirler ki, insanı
yerdə deyıl, guya orada, yuxandamı, aşağı- damı, - bir sozle harada isə - başqa
bir alem, başqa bir heyat gözləyir, men ise buna zerrə qədər inanmıram. Bes
belə! Məni dünyadan əl çəkməye və qurban vermoyə dəvət edirlər, mən her bir
hereketimi izləməli, yaxşını-yamanı, ədalətlini-edaletsizi, fas ve nefası ayırd
etmək üçün başımı smdırmalıyam. Ne üçün? Çünki mən öz hərə- kətlerim
barəsində hesabat verməli olacağam. Nə zaman? Ölənden sonra. Nə böyük bir
səhv! Ölənden sonra məni kim tuta bilersə, tutsun! Kölgeni bir ovuc kül
götürməye mecbur edin görüm. Hor şeyden hali olan, İzidamn rubəndini
qaldıran məhrəm adamiar kimi açıqca deyek: ne xeyir var, nə şər, ancaq bitki
heyatı var. Gelin, heqi- qotən mövcud olaıı bir şeyi axtaraq. Derinliyo varaq.
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Meselenin lap məğzini tapaq! Həqiqəti duymaq, axtanb tapmaq ve ondan
yapışmaq lazımdır. O zaman bu həqiqet size yaxşıca neşə verer. Onda siz güclü
olarsuuz, hər şeye gülmeye başlarsınız. Mene gelince, men yerde özümü
möhkəm hiss edirəm, cənab yepiskop. Isanın ebediliyi yaba ilə suya yazılmış bir
efsanedir. Ah! Gözel vedler! Heç onlara bel bağla- maq olar? Adama əcab
etibarlı bir veksel verilmişdir. Əwelcə insan ruhdur, sonra dönüb mələk olacaq,
kürəyinin arasından mavi qanadlar çıxacaqdır. Yadıma salın görüm, bunu kim
demişdir, - yamlmıramsa, Tertullian demişdir ki, - müqeddes adamlar bir
seyyarəden o biri seyyarəyə uçacaqlar! Çox yaxşı! Necə deyərlər, ulduz
cırcıramasma çevriləcəklər. Sotıra da tannnı görecekler. Ta-ta-ta'. Bütün bu
göylər soltonoti mənasız şeydir! Allah ise tamamile uydurmadır. Əlbette, men
bunu “Monityorda” dərc etmərəm, takin nə üçün yavaşcadan dostuma
söyləməyim? Jnter pocula' Cennet üçün bu dünyanın nemət- lərindən əl çəkmək
axı neqd şikan xeyaJ xatirine elden buraxmaq kimi bir şeydir. Mən özümü
əbədilik haqqmdakı əfsanə ilo aldadılacaq dərəcədə axmaq deyiləm! Mon bir
heçəm. Mən cənab heçəm, senator vo qrafam. Mən doğulmamışdan da varmı
idim? Yox! Ölenden sonra yaşayacağammı? Yox! Bəs elə isə mən nəyəm?
Birləşərək orqanizmə çevrilmiş bir ovuc toz. Bəs onda mən bu yer üzündə nə
etməliyəm? Mənim üçiin iki yol var: ya əzab çəkməli, ya da nəşələnməliyəm.
Əzab meni haraya gətirib çıxardacaq? Faniliyə. Ancaq oraya mən kifayat qədər
əzab çekdikdən sonra gəiib çıxa bilərəm. Bəs nəşə haraya gətirib çıxaracaq? O
da faniliyə. Ancaq men oraya neşe çekdikden sonra gəlib çıxacağam. Elə isə
mən artıq nə edəcəyimi təyin etdim. Ya yeməlisən, ya da yeyilmeli. Men
yeyirom. Ot olub yeyilməkdənsə, diş olub yemək yaxşıdır. Mənim hikmətim
bundan ibarətdir. Sorıra ise her şey Öz qaydasında davam edir: mezarçı artıq
oradadır, sizi də, məni də Panteon gözleyir, hamı bu dibsiz uçuruma yuvarlanır.
Hər şey bitir. Finis! Son haqq-hesab! Hor şey tamamilə yox olur. Məne inanın
ki, ölüm - ölüdür. Menİ orada bir neferin dantşdıracağı haqqmdakı söh- bətler
de gülünc bir şeydır. Boş nağıldır. Uşaqlara xortdam göstərən kimi böyüklərə
Yəhvanı göstərirsiniz. Yox, sabah zülmət içərisindeŞorab icorkan (latıttca)
dir. Məzarda hamınuz bir heçik, hamunız bərabərik. Siz istər Sarda- napal olun,
islər Vensen de Pol, fərqi yoxdur, heçliyə gedəcoksiniz. Həqiqət budur. Elə isə
yaşayın, lıer şeye rəğmən yaşaym nə qedər ki “Mənliyiniz” öz əlinizdedir,
ondan istifadə edin. Mən sizə doğru deyi- rəm cənab yepıskop, mənim öz
folsəfəm öz filosoflarım vaıdır. Mən boş laqqırtıya aldanan deyiləm, Əlbettə,
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aşağı təbeqələr, lütlər, küçə- lərdə bıçaq itiiəyənlər, yoxsullar üçün təsəlli verən
bir şey olmahdır. Odur ki, onların ağzını efsanələrlə, əjdahalarla, ruh, ebədilik,
cennət və ulduzlarla yumurlar, onlar da bunun hamısını həzm edirlər. Oniar
bunu öz quru çöreklorine yavanlıq edirlər. Heç bir şeyi olmayanın başının üstə
Allahı vardır. Bu da pis deyil! Mən bunun eleyhinə deyi- ləm; lakin özü/n üçün
Nejonu saxlayıram. Mərhemətli taırn ancaq camaatın gözünə xoş gəlir.
Yepıskop əl çalıb qışqırdı;
Gözəl sözlərdir! Materializm nə yaxşı şeydir! Doğrudan da qonbədir. O
hsr kəsin əlinə düşməz, Ona yiyəlonən adamı aldatmaq olmaz, o, Katon kımi
özünün vətənden axmaqcasrna qovulmasına, müqəddəs Stefan kimi
daşlanma<iina, Jaıma d’Ark kimi özünün diri- dıri yandınlmasma yol vermoz.
Bu gözəl materializmİ mənimsəyə bilmiş adamlar məsuliyyetsizlik kimi xoş bir
şey hiss edir və bele hesab edirlər ki, onlar her şeyi: vəzifələri, zəhməti az, xeyri
çox olan yerləri, yüksək ınənsəbləri, namuslu ya namussuz yollarla qazanılmış
hakimiyyəti rahatca uda bilərlər; Özlerinə hər şeyi rova görə bilərlər: əlverişli
olduqda - vədi pozar, faydalı olduqda - xəyanət edər, zövq verə bilərsə,
vicdanını satar, hər şeyi hozm-rabedən aşırdıqdan sonra ise rahatca məzara gedə
bilərtər. Bu ne qədər xoşdur! Cənab senator, mən sizin barenızdə danışmıram,
ancaq vallah, sizi tebrik etmeyə bilmorəm. BÖyük mənsəb sahibləri olan
sizlərin, öz dediyiniz kimi, sizin özünüzə məxsus, nəfis, zerif, yalnız varlı
adamlar üçün yarayan, hər şəkildə yarayan, heyatm noşələrinə daha da ləzzət
verən fəlsəfəniz var. Bu fəlsəfə naməlum derinliklərden ərz edilmişdü, onu
xüsusi tədqiqatçılar işıqlı dünyaya çıxamuşlar. Lakin siz - mərhemətli
adamlarsınız, yoxsullar üçün şabalıdlı qaz qızartması trufelli hmd toyuğunu
əvəz etdiyi kimi, Allaha etiqad etməyin de xalqın fəlsəfesi kimi qalmasında
zərərli bir şey görmürsünüz!
Bacısı Ö7, qardaşı haqqmda nä deyir
Din şəhəri ycpiskopunun ev həyatı ve iki dindar qadının öz həre- kətlərini, öz
fikixlərini, həyata qarşı təbii, xalis qadın ehtiyatkarlıq- larını bclo yepiskopun
bütün adətlərinə, fikirlərine və görüşlənno tabe ctməsi haqqmda təsəwür etmək
üçvra madmazel Batistinanın öz uşaq- iıq dostu vinkontessa de Buaşevrona
yazdığı məktubu oxumaq hər şeyden yaxşı olar. Bu moktub bizdədir.
Din, 16 dekabr 18...
Mənim ozizım! Bir gün hele olmaz ki, sizi yad etuıoyofc. Hu bızim üçiin bir
aıtet olınuşdur, indi İSÖ hunun xüsusi bir səbəbı do var. Bilirsinizmi, madam
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Magluar cvıu tavanını və divarlan yuytıb təmizİOTkon bir ııeçə kaşf etmijdır;
bi/ım owollor köhnə divar kağızı çekilmi^ və üstündon ağardılrmş ikı olağımız
indi sizin sarayınız kiıni bir saray üçün da zınət ola bilor. Madam Maqluar bıı
olaqlann bütün kağızlanm soyduqda kağjzın allından çoxlu maraqlı şeyler
vlxrrı>şdjr. Maniın salonutnla mebel yoxdıır, biz burada hemi.ja yuyutmuş
paltar qurudunıq, bu salonun hiindürlüyü on bcş fiıt, böyük- lüyü tsə teqribən on
səkkiz kvadrat futdur. Salonun lavanı, kühno moda üzra, qızıl suyu verilmiş
rosmlorlo örtülüdür. Şalbanlar iso sizdo olduğu kimidir. Bura xastəxana oldıığu
zaman bunlann hamısı kotanla örtiilmiişdii Bundan başqa, divarlarda biziın
nənələrimizin zemafləsinden qalmış ağac haşiyolsr vardır... Lakin hamıdan
nıaraqlısı menim yataq otağiRidır. Madam Maqluar an azı on taboqo kağız
altmda, çox gözel olmasa da, soş rosmlar tapmışdır. Bu rasnılardə Telemakırı
Minerva terelindyn cenga- vorliyo qəbul edilınəsi merasimi vardır, adını
unutduğum, Roma matronlanm” bir gecaliya getdillari bağlardan birindo yenə
də Telemak təsvir olunur. Daha no? Roma- Itlar, Roma qalınlan (bundan sonra
gelen sözü oxumaq müınküE deyil) vo bu kimi şeylər. Madam Maqluar
BunUnn hamısını yuyub tomizlomişdır, bu yay o, bozi zadəlı yerlori tamir
edəcək, üstündan İak çokocak va mfmım otağım əü! muzcyo çevrilo- cskdir.
Bundan alava, madam Maqluar çardaqdan qöditn üslubla ağacdatı qayrılmış iki
balaca itol tapmışdıı. Bu stolian lezedan pervuzlamaq üçün iki akı franklıq ekü
ista- yirlor, lakin bu pullan yoxsullara vcnnok daha yaxşıdır. Hem do stollar çox
yaraşıq- sızdır. Man bunun əvezino qırmızı ağacdan qaynlmış bir deyirmi stol
almaq istardim.
Mən hemişaki kimi xoşbaxt yaşayıram. Qardaşım o qodor tnərhəmetlidir ki,
unun nəyi varsa, hamtstnı yoxsullara va xəstələrə paylaytr. Biz puldan çox
çətinlik çəkirik. Bu yerlftrin qışı çox soyuqdur, odur ki, ehtiyacı alanlara hev
olmasa bir şeylo kömak etmak lazımdır. Bizim evimiz demek olar ki, bəm istı,
hom do ışıqltdır, Bu her halda boyük bir sorvotdir, ela deyilmi?
Qardaşımtn özünə mexsus adətlori var. O deyir ki, hər bir ycpiskop belo olmalıdır. Tesevvür edin kı, cvimizin qapısı har zaıtıan açıqdır. Kim içari girsa
dorhal qar- daşımın otağına düşiir; hfttta gecə vaxtı da o hcç bir şeydon
qorxmur. Onun igidliyi də bundan ibarətdir - bu onun sözleridir.
O
ne rtioTiim, ne də madam Maqluann ondan nigaıan olmağınıızı istoyir. 0
özünö h*»r cür tahlükeyo salır ve ısteyir kj, biz lı«tla ozümüzü bılməmozliya
vuraq. Onu aııla" mağı bacarmaq lazımdır.
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O, yağışlı havada evdan çıxır, palçığın içində addımlayır, qışda səyahet edir nə
qaranlıqdan, no tohlükeli yollardan və ne də quldura rast gəlməkdeıı qorxur.
Keçən il o tək-təııha quldurlana ağalıq ctdiyi yere getdi. Bizi özü ilo apamıaq
istəmədi. Diiz iki hofte evdo oimadı, O qayıtdıqdaıı sonra molum oldu ki, ona
hcç nə olmamı$dı; haını onun orada üldürüldüyünü zönn edirdi, o isə sağsulamat idi. özü ilə borabər bir çamadan da gətirmijdi. Göriin msni nece qarot
edıblor!” - deyə çamadaw açdıqda mehım oldu ki, içindekilw Ambren Notrdam
kılsosinin cavahirləridir. Bunu ona oğnılar bagışlamışdılar.
Bu dofo o, evə qayıdarkən man özömü saxJaya bilməyib onu bir az danladım,
ancaq kimse eşitmesın deyə araba təkərləri guruldadığı zaman danışmağa
çalışırdım,
llk zatnan öz-özümo fikirleşirdim ki: “hcç bir təhlüke onu dayandıra bilmez, o
qorxu bilmez bir adamdır”. İndi, nehayot, buna adot etmıijəm “Madam
Maqluara işaro edirern ki, ona söz qaytarmasjn. O istediyı qodər taıımı
təhlükoya qoyur. Men madam Maqluan çağırıb, öz otağıma kcçirəm, onun üçün
Uua edıb, yuxuya gedirem. M»n sakitom, çüriki möhkam bilirəm ki, onutı
başına bir bedbəxtlik gəlorsə, bu mənim dt* axınm olacaqdır. Mən qardaşım v»
ycpiskopumla bsrabər Allah-taalamn hiizuxıma gedərem. Madam Maqluar onun
“ağıhızlıq” adlandırdığı herekotterinə mondan çətiıı adot edirdı. Indi ise daha
öyrenmişik. Birlikdə ibadət edirik, bırlikdə qorxumuzdan tıtıəyirik ve sonra
yuxuya gedirik. tblis özii cvımize girrnək istese kımsə ona mane olmaz
Doğrudan da bu evdo biz nəden qorxa bilərik? Hamıdan qüdrətli olan tann hər
zaman bızimlədır. İblis golırso geder, Allah-taala iso hər zamaıı bizim
üstümüzdədir.
Bu mənim üçün kifayətdir. Indi qardaşımm mənə bir kelmə belə söz demosı
lazım deyil. Mən onu sözsüz ds başa düşürom. Odur ki, ixtiyarurazı qəzavüqədəre tapşırnıışıq.
Ruhən böyiik olan adamla belə roftar etmək lazımdır.
SızLn de Fo ailosi haqqmda ist»diyiniz melumatı qardaşımdan sonışdum. Size
mə' lumdnr ki, o her şeyi bilir, onun zəngin hafızəsi var - axı o, indiyo qəder də
royalist olaraq qalu. Soruşduğunuz ailə doğrudan da Kan dairəsindo qadim bir
norman ailesidir. Həle beş yüz il bundan ewəl Raül de Fo, Jan de Fo ve Toma
de Fo dvoryan imişlor, hem də onlardan biri Roşforun sahibi imiş. Bu nəslın
son. nümayandası olan Gi Etefl Aleksandr polk komaodiri, habela Bretaida
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yungül süvari qoşunda no ise bir vezifodə olmuşdur. Qızı Mariya Lunza Fransa
meri franstz qvardıyası polkovniki vo ordu general' leytenantı hersoq Lun de
Qrampnun oğlu Adrİen-Şad de Qramona ərə getmişdir. Sonluqlan dəyi^aıokle
“Fo" müxtelif şəkilde yazıla biler; Faux, Fauq və Faauca.
Menim əzizim! Hörmotli qohumunıız cenab kardinaldan xahiş edin ki, bıza dua
etsın. Sizin scvimli Silvaniyanıza gəlincə, sizin yaıunızda keçirdiyi qısa anlan
nıono moktub yazmağa sorf etmeməkle çox yaxşı iş görmüjdür. Axt o
sağiamdır, sizin ıstƏ' diyiciz kimi işl&ytı ve mənı əwelkı kimi sevir. Elo bu
mənim ilçiin kifeystdir. Sizin vasitonizlə o monə salam göndormişdir. Mon da
bıınu ozüm üçün xüşbəxtlik hesab edirəm. Man özümü pis hiss etmirəm,
bununla bele gündən-güne anqlayıram, Sala- mat qalın, daha kağızım yoxdur,
bıına gorə sizdən ayrılmağa mecburam. Salamlarımı, ehtıramlanmı qabul edin.
Batistina.
P.S. Nəveniz çox gözaldır. Bilininiznıi, bu yaxında onun beş yaşı tatnam
olacaq! Dıınen küçedəa dizine qayış bağlanmış bir at keçirdi. O bu atı gönıb
soruşdu ki: “Attn dizina ne olmuşdur?”. Bu uşaq clə sevınılidir kı! Balaca
qardaşı ıse köhnə süpürgani kareta zənn edərek, otaqda sürüy»-sürüye “Dəhdəb!” deyib çığınr.
Bu mektubdan aydin olur ki, hər iki qan özlərini yepiskopun adet- hrine yaxşı
uyğunlaşdıra bilmişdi - bu, kişini onun öziindən yaxşı başa düşən qadmlara aid
xüsusiyyetdir. Din şəhərinin yepiskopu öz tevazo- kar və sade göriinüşünü daim
mühafize etməklə, bəzən cəsarət tələb edən böyük ve gözəl işlər görər və bunu
hətta dərk etməzdi. Qadınlar titrər, lakin onun işine qanşmazdılar. Bezən
madam Maqluar iş görül- məzdən əvvəl ona xəbərdarlıq etməye cəsarət ederdİ,
lakin nə iş gö- rülən zaman, nə də işindən keçendən sonra hunu eleməzdi. İş
başlarv- mışdısa heç kəs, heç bir vaxt ona, hətta herekətlə də mane olmazdı.
Bezən - o bu barədə qadmlara bir söz deməli olmurdu, belke də o qədər
tevazökar idi ki, özü də bunu dərk etmirdi, - qadınlar yepisko- pun həqiqətən
yepiskop kimi hərəkət etdiyini dumanlı surətdə hiss edir ve bu zaman evdə
süzən kölgəyə çevrilirdilər. Onlar öz iradele- rinin təzahüründən əl çekərek,
yepiskopa xidmət edirdilər, itaət etmək yox olmaq demək idisə, onlar o saat yox
olurdular. Bəzən qayğıkeşlik göstərmək adamı yahuz danxdıra biler. Onlar bunu
çox ince bir həs- saslıqla duyurdular. Buna görə yepiskopun hetta tehlükedə
olduğunu bilsələr belə, onlar yepiskopun fikrini anlamasalar da, təbiotini o
qədər yaxşt anlayırdılar ki, qayğısını çekməz ve onu Allaha tapşırardılar.
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Həm də, mektubdan göründüyü kimi, Batistina deyirdi ki, qarda- şının ölümü
eynİ zamanda onun da ölümü olacaqdır. Madam Maqluar bunu demirdi, lakin
bunun belə olduğunu bilirdi.
ONUNCU FƏSİL Yepiskap naməlum bir işıq qarşısında
Yuxanda göstərdiyimiz mektub yazıldıqdan bir qədər sonra yepis- kop, bütün
şəhərin rayincə, quldurlar yatağı olan dağlara getməkdən daha ehtiyatsız bir
herəkət etdi.
Din şəhərinin kənarmda büsbütün yalqız yaşayan bir adam var idi. Həmin adam,
- bu qorxulu sözü elə derhal desek yaxşıdır, - vaxtilə Konvent üzvü ohnuşdu.
Adı J. idi.
Kiçik Din şəhərinin əhalisi bu Konvent üzvünün adını az qala dəhşətlə çekərdi.
“Bir təsəwür edin - Konvent üzvləri! Konvent üzvləri adamlann bir-birini
“vətəndaş” və “sən” deyə çağırdıqlan zamanlar yaşayırdılar. Bu adam div kimi
bir şey idi; o, kralın ölümünə səs verməmişdisə de, her halda buna yaxın bir şey
etmişdi. O az qala padşah qatili idi. O, dəhşətli idi. Necə olmuşdu ki, qanuni
padşahlar qayıtdıqdan sonra bu adamı xüsusi cinayət mehkəməsine vermişdilor?
Bəlkə de onun başını kesməzdilər, - hər halda mərhəmət göstərmek lazımdır, ancaq onu ömürlük sürgün etmək faydasız olmazdı! Heç oimazsa, başqalanna
nümunə olmaq üçün! və s. və i. a. Xüsusən ona göre ki, bu cür adamlann hamısı
kimi, o da allahsız idi...”. Qazlann çalağan haqqmdakı mühakiməsi.
Ancaq J. həqiqətən çalağan idimi? Onun sürdüyü sərt, tənha həyatma baxılacaq
olursa, bəli, doğrudan da o, çalağan idi. O kralm ölümünə ses vermədiyinə görə
qara siyahıya dtuşməmişdi və Fransada qala bilmışdi.
O, şəhərdən qırx dəqiqəlik məsafədə, insan mənzilindən, yollar- dan uzaqda,
unudulmuş vehşi bir dərədə, dağlar arasmda yaşayırdı. Deyildiyinə görə, orada
onun bir parça yeri, bir daxması, bir mağarası var idi. Nə qonşusu vardı, nə də
yoldan keçən. O bu dərəyə köçdüyü zamandan bəri həmin Dərəyə gedən cığın
ot basmışdı. Bu yerdən damşanda elə bil cəllad yuvası haqqında damşırdılar.
Lakin yepiskop onu xatırlayar, ara-sıra üfuqdə görünən və qoca Konvent
üzvünün yaşadığı dəreni göstərən ağaclığa tərəf baxaraq düşünürdü: “Orada
yalqız qalmış bir nıh vardır”.
Daxildən gələn bir ses də ona deyirdi: “Sən o adaımn yanına getməlisən”.
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Lakin etiraf etmek lazımdır ki, evvəldə çox təbii görünən bu fikir, bir qədər
düşündükden sonra, yepiskopa mənasız və qeyri mümkün, hətta ikrahlandıncı
göriinürdü. Çünki əslində o da hamının fikrine şərik idi və özü bele açıq suretdə
fərqinə varmadan, Konvent üzvü ona nifrətə yaxın olan ve “ədavət” sözü ilə
yaxşı ifadə olıınan bir hiss telqin edirdi.
Lakin yoluxucu xəstəliyə tutulmuş qoyundan uzaq qaçmağa çobanın haqqı
varmı? Yox! Ancaq qoyunla qoyunda da fərq varchr.
Mərhemətli yepiskop çox çətin vəziyyətə düşmüşdü. O, neçə defə dərəyə tərəf
getmiş və yan yoldan geri qayıtmışdı.
Lakin bir gün şəhərə xəbər yayıldı ki, Konvent üzvüno onun mağa- rasmda
xidmət edən balaca çoban həkim dalınca gelmişdır; deyirdilər ki, qoca kafır
ölüm halındadır, o iflic olmuşdur, bu gecəni çətin ki, başa vursun. Bezileri bu
sözləri söylerkən: “Allaha şükür!” deye əlavə edirdilər.
Yepiskop əsasmı götürdü, yuxanda dediyimiz kimi donu çox köhnə olduğundan
və axşamlar adeten soyuq külək əsdıyindən rədasını geydi və yola düşdü.
Yepiskop adamlann lənet yağdırdığı yere çatdığı zaman günəş artıq üfuqə doğru
enməkdə idi. Üreyi yüngulcə çırpınaraq gördü ki, lap mağaraya çatmışdır.
Xəndəyi adladı, tebii çeperden keçdi, qapının ağzını kəsən payanı qaldırdı,
başlı-başına buraxılmış bir bostana girdi, ireliyə doğru bir neçə cürətli addım
atdı və birdən sıx, hündür koüar arasmdan heyvanm yuvasmı gördü.
Bu kiçik, çox alçaq, yoxsul ve temiz bir daxma idi; onun qabaq tərəfini tənək
bürümüşdü.
Qapının qabağında təkərli bir kresloda, sadə kəndli kreslosunda ağsaçlı bir
adam oturub, günəşe baxaraq gülümsəyirdi.
Qocanın yaııında bir yeniyetme oğlan, balaca çoban duraraq əlin- dəki süd
kasasım ona uzatmışdı.
Yepiskop dinməzcə bu səhneye tamaşa edirdi. Bu zaman qoca diliəndi. “Çox
sağ ol, - dedi, - daha mene heç bır şey lazım deyil”. Onun gülümsəyən gözləri
günəşdən aynlaraq, uşağın üzünə ztllendi.
Yepiskop yaxın gəldi. Qoca ayaq səsini eşidib, başınt çevirdi ve onun üzünde
uzun ömür sürmüş insanın hələ də ifadə edə biləcəyi derın bir heyret göründü.
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Burada yaşadığım gündən bəri birinci defədir ki, yanıma adam gəlir, dedi. — Siz kimsiniz, cenab?
Yepiskop cavab verdi:
-Mənim adım B’envenü Mirieldir.
B’envenü Mİriel. Men bu adı eşitmişem, Əhalinin monsenyor B’envenü
dedikləri adam siz deyilsinizmi?
-

Bəli, mənəm.

Qoca, xəfifcə güliimsəyərək davam etdi:
-

Ele ise siz menim yepiskopumsunuz.

-

Müeyyen derecedo.

-

Xoş gəlmişsiniz.

Konvent üzvü elini yepiskopa uzatdı, lakin yepiskop onıın əlini sıxmadı. O,
ancaq bunu dedi:
-

Aldanmış olduğuma çox şadam. Siz heç də xestəyə oxşamırsınız.

Tezliklə yaxşı olaram cənab, - deyə qoca cavab verdi. Bir qeder sükutdan
sonra o dedi:
-

Üç saatdan sorıra mən ölecəyem.

Sonra davam edərək:
Mənim təbabətdən bir az başım çıxır, - dedi. - ölümün necə yaxınlaşdığım
bilirəm. Dünən yalnız ayaqlanmın altı soyumuşdu: bu gün soyuq dizlerimə
qedər qalxdı, indi də soyuğun getdikcə yuxarı qalxaraq belimə çatdığmı hiss
edixəm, soyuq ürəyime çatan kimi ürə- yim dayanacaqdır. Aırrnıa günəş nə
gözəldir! Kreslomu havaya çıxart- dırdım ki, son dəfə dünyanı seyr edim. Siz
mənimle damşa bilərsiniz, bu meni qetiyyən yormaz. Can verməkdə olan bir
adama baxmağa gəlmekdə yaxşı etmişsiniz. Bu deqıqelərin şahidi oknahdtr. Her
kesdə bir qəribelik olur bax, mon güneş doğana qədər yaşamaq isterdim. Lakin
bitirəm ki, heç üç saat da yaşamayacağam. Helə qaranlıq ikən ölüb
qurtaracağam. Ancaq bunun ne fərqı var? Heyatı başa vurmaq çox sadə şeydir...
Bunrn üçün sabahın açılması lazım deyil. Qoy belə olsun. Mən ulduzlann
işığında ölecəyəm.
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Qoca bu sözleri dedikdən sonra uşağa təraf dönərək:
Get yat, - dedi. - Bütün keçən geconı sen mənim yanımda otur- dun,
yorğunsan.
Uşaq daxmaya getdi.
Qoca, uşağı gözleri ila müşayiət edərək, öz-özüne danışırmış kimi əlave etdi:
-

O, yuxuda iken mən öləceyəm. Yuxu ilə ölüm bir-birmə yaxın qonşudur.

Bütün bunlar yepiskopa gözlenildiyinden az təsir etdi. O, bu Ölümde AUahın
ıştirak etdiyını ne isə hiss etmirdi. Açıq söyleyək - çünki böyük qelblerin kiçik
ziddiyyətləri de bütün qalanlar kimi eynilə dürüst qeyd olunmalıdır - onu
“monsenyor” adlandırdıqlanna yeri geldikce istehza etməyi seven yepiskopa
burada “monsenyor” deyıkneməsi ona bir qəder toxunmuşdu. O buna cavab
olaraq, az qala “vetendaş” deye müraciet etmək istedi. O, hekimlerə və keşişləre
xas olan ve Özunün heç alışmamış olduğu kobud bir etinasızlıq göstərmək
istədi. Axı bu adam, bu Konvent üzvü, bu xalq nümayəndəsi vaxtile dünyamn
böyüklərinden biri idi: yepiskop, bəlke də ömründe birinci defö olaraq, özünde
bir sertlik hiss etdi.
Konvent üzvü isə bu zaman təvazökar xoşhallıqla ona baxırdı. Bu baxtşda
məzara yaxınlaşmış insan üçün tamamilə yerli olan bir itaətkarlıq əlameti vardı.
Maraqlanmağı təhqir hesab edən, buna görə de adətən maraqlan- maqdan
çəkinən yepiskop isə Konvent üzvünü diqqətİə nezərdən keçirirdi: rəğbətdən
doğmayan bu diqqətı başqasına göstərmiş olsaydı, yəqin ki, vicdan ezabı
çəkərdi. Konvent üzvü ona qanundan xaric, hətta mərhəmətə belə layiq olmayan
bir adam kimi görünürdü.
Özünü düz tutan və ucadan, sakit bir seslə danışan J. fızioloqlann heyrətinə
sebeb olan seksen yaşlı qocalardan biri idi. İnqilab öz döv- rünün tecessümü
oian bu cür adamlardan az görtnəmişdi. Bu qocanın her cür sınaqdan çıxmış bir
adam olduğu hiss edilirdi. ölümə bu qədər yaxın olduğu halda hərekətləri
sağlam bir adamm hərəkətləri kimi idi. Onun aydın baxışı, möhkem sesi,
qüwətli və geniş çiyinləri ölümün özünü de çaşdıra bilərdi. Müsəlmanlann
Əzraili onu görmüş olsaydı, qapmı yanıidığmı zənn edərək, mütləq geri
qayıdardı. J. sanki özü ölmək istədiyi üçün ölürdü. Onun can çəkişməsində
sərt>əst iradə hiss olunurdu. Yalnız ayaqlan hərəkətsiz idi. Ölüm əwəlcə bu
ayaqlardan beric-bərk yapışmışdı. Ayaqlan soyuq ve ölü idi, başı ise bütün
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heyati qüwəsilə yaşayır və görünür, tamamilə aydın işleyirdi. Bu tenteneli
dəqiqədə J, şərq nağıllannda tesvir edilen beldən yuxansı ət, aşağısı mərmer
olan padşaha benzeyirdi.
Kreslonun yaxınlığında bir daş vardı. Yepiskop bu daşın üstündə oturdu. Söhbət
ex abrupto' başlandı.
Yepiskop teqdiredici bir ahenglə dedi:
-

Mən sizin üçün sevinirəm. Siz hər halda kralın ölümüne səs vermədiniz.

Konvent üzvü bu “her halda” sözü arxasında gjzlənən acı kinayəni elə bil hiss
etmədi, lakin cavab verərkən üzündən təbəssüm silindi.
Mənim üçün çox da sevinməyin cənab, - dedi, - men zalım hökmdann
məhv edilməsinə səs vermişəm.
Bu sərt aheng yepiskopun ciddi ahəngine cavab idi.
-

Siz bununla nə demək isteyirsiniz? - deye yepiskop soruşdu.

1 Qeflotan, müqeddimesiz (latınca)
Mən demək istəyırəm ki, insan üçün yalnız bir zalım var — o da
cəhaletdir. Mən də həmin zalımın məhvinə səs verdim. Kral haki- miyyetini,
yəni mənbəyi yalandan ibarət olan hakimiyyəti bu zalım doğurmuşdur, bilik ise
heqiqetdən doğmuş olan hakimiyyətdir. Yalnız bilik insanlan idarə edə bilər.
Yepiskop:
-

Bir də vicdan, - deyə əlave etdi.

Her ikisi bir şeydir. Vicdan - bizde fitrən mövcud olan biliklərin
məcmusudur.
Monsenyor B 'envenü onun üçün tamamilə yeni olan bu sözləri bir qədər
heyretlə dinləyirdi.
Konvent üzvü sözünə davam edərək dedi:
On altıncı Lüdovikə gelincə, mən “yox” dedim. Mənim insanı öldürmeyə
haqqım yoxdur, lakin zülmü məhv etmeyi özüm üçün bir vəzifə hesab edirem.
Men zalımın məhv edilmesinə, yəni qadınlar üçün fahişəliyin, kişilər üçün
köləliyin, uşaqlar üçün cəhalətin məhv edilməsinə ses verdim. Respublikaya səs

71

verərken, mən bütün bunlara səs vermiş oldum. Men qardaşlıq üçün, sülh üçün,
açılan sabah üçün sos verdim! Mən xurafatın və yanlış fikirlerin puç
edİLmesinə yardım. etdim. Xurafatuı və yanlış fıkirlərin yox olmasından işıq
doğur. Biz köhnə dünyanı yıxdıq və əzablar kasası olan bu köhnə dünya bəşər
nəslinin üzerinə tökülərək, sevinc kasasına çevrildi.
Yepiskop dedi:
-

Şübheli bir sevinc.

Narahat olmuş bir sevinc deyə bilərdiniz, indi men adı min sək- kiz yüz
on dördüncü il olan keçmişo qayıtdıqdan soxıra - yox olmuş sevinc. Heyhat,
işimiz başa çatdmlmadı, mən bunu etiraf edirəm biz köhne qunıluşu zahiri
cehetdən yıxdıqsa da, ideyalar aləmindən onu tamamilo məhv edə bilmədik.
Cinayətləri mehv etmek kifayət deyil, adətləri dəyişdirmək lazımdır. Dəyirmanı
dağıtdıq, külək isə qaldı.
Siz dağıtdımz. Dağıtmaq faydalı ola biler, lakin men qəzəb təsiri altmda
dağıtmaqdan qorxuram.
Ədalətin də öz qəzəbİ vardır, cənab yepiskop və bu ədalət qezəbi tereqqi
ünsürüdür. Necə olur olsun ve nə deyirlər desinlər, lakin Fransa inqilabı İsa
zamanından bu güne qədər bəşəriyyətin ən qüdretli hərəkatı olmuşdur. Düzdür,
mükəmməl deyiL, lakin çox nəcib və yüksək bir herəkatdır. İnqilab ictimai
təklikdə olan bütün məchullan
mötərizədən kənara çıxartdı, beyinləri sakitləşdirdi; qəlbləri yum- şaltdı,
işıqlandırdı, o yer üzünə mədəniyyət selleri axıtdı. Ö, xeyirxah- lıqla dolu idi.
Fransa inqilabı insanpərvərliym özünün taxta çıxmasıdır.
Yepiskop özünii saxlaya bilmedi və pıçıldadı;
-

Eləmi? Bəs doxsan üçüncü il?

Ölməkdə olan adam heybetli bir təntəne ilə kresloda bir qədər dikəldi və son
qüwələrini toplayaraq çığırdı:
Aha! Bəs bele! Doxsan üçüncü il! Man bu sözleri gözleyirdim. Min beş
yüz il ərzinde buludlar toplaşdı, sıxlaşdı. On beş esr keçdi ve nehayet, göy
guruldadı, ildınm çaxdı. Siz göy gurultusunu mühakime etmək isteyirsıniz.
Yepiskop ola bilsin, özü-özünə etiraf etmeden yün- gül bir pertlik hiss etdi.
Lakin bunu bildirmeyerək cavab verdi:
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Hakim edalət adından, keşiş mərhəmət adından damşar. Mərhə- mət özü
də elə ədaletin eynidir, iakin onun daha yüksek dərəcəsidir. tldınmm zərbəsi
serrast olmalıdır.
Sonra Konvent üzvünün düz gözünün içinə baxaraq əlavə etdi:
-

Bes On yeddinci Lüdovik?

Konvent üzvü əlini uzadıb yepiskopun çiyninden yapışdı.
On yeddinci Lüdovik! Mənə baxrn! Siz kimin üçün yas tutursu- nuz?
Günahsız bir uşaq üçün? Əgər belə olsaydı, man də sizinle birlikde ağlardım.
Lakin siz kral oğlu üçün ağlayırsınızsa, bu barəde mene imkan verin, hele bir
qədər fikirləşim. Kartuşun qardaşı. Qrev meyda- nında asılmış ve ölünceyə
qədər orada qoltuqlanndan asılı qalmış günahscz uşaq, günahı yalnız Kartuşun
qardaşı olmasmdan ibarət olan uşaq mənim nezərimde yalnız On beşinci
Lüdovikin nəvəsi olduğu üçün Tamil hobsxanasına salınmış oian başqa bir
günahsız uşaqdan, On beşinci Lüdovikin novesindən daha artıq mərhəmətə
layiqdir.
Cənab, - deye yepiskop onum sözünü kesdi, - bu iki adın müqa- yiso
edİlməsi mənim xoşuma gəlmir.
Kartuşla On beşinci Lüdovikinmi? Sız hansını müdafıə etmek
niyyetmdəsiniz?
Her ikisi susdu. Yepiskop buraya gəldiyinə az qala peşman ol- muşdu. Bununla
beraber o, qəlbində nəyin İsə sarsıldığını tutqun surətde hiss etdi.
Konvent üzvü yene sözüne davam edərək:
Ah. Cənab keşiş! - dedi. - Siz kobud həqiqəti sevmirsiniz, hal- buki İsa
onu çox sevərdi. O, zalımlan mebeddən qanaçı ilə qovardı.
Qnun verdiyi cəza sərt həqiqətlərin gözəl bir carçısı idi. O “sinite parvulos”'
deye çığırdıqda, uşaqlar arasında ferq qoymurdu. O, Varav- qanın varisi ilə
Irodun varisini yanaşı qoymaqdan çəkinməzdi. Günah- sızlığm ozıi cənab, en
gözəl bir zinetdir. Günahsızlığm “əlahəzrət” olmağa ehtiyacı yoxdur. Cır-cındir
içində də o, gözəl libaslar içinde olduğu qədər əzəmetlidir.
Yepiskop yavaş bir səslə; bu doğrudur, - deyə dilləndi. Konvent üzvü sözünə
davam edərək dedi:
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Mən öz fikrimde israı edirəm. Siz on yeddinci Lüdovikin adını çəkdiniz.
Bir-birimizi anlamağa çalışaq. Deyin görek, biz kimə ağla- yacağıq: bütün
günahsızlara, əzab çekənlərə, bütün uşaqlara - hem aşağıda, həm yuxanda
olanlaramı? Əger belə isə mən razıyam, Lakin təkrar edirem, bu halda doxsan
üçüncü ildən çox-çox əwəlki illərə qayıtmaq ve on yeddinci Lüdovikdən çoxçox qabaq helak olmuş adamlar üçün goz yaşı tökmek Iazımdır. Sız menimlə
birlikde xalqm uşaqlarına ağlasanız, men de sızinlə bərabər kral uşaqlanna
ağlaya- ram, Yepiskop:
-

Men hamı üçün ağlayıram, - dedi.

Eyni dərəcədə! - deyə J. səsləndi. - Lakin tərəzinin müvazinəti pozularsa,
qoy xalqın çəkdiyi iztirablar üstün gəlsin, çünki xalqm izti- rabı daha uzun
sürür.
Yenidən sükut çokdü. Birinci olaraq Konvent üzvü sükutu pozdu. O, dirsəyinə
söykenərək bir az qalxdı və yatağını şehadət barmağı ilo baş barmağının
arasmda yüngülce sıxaraq, - bu, hem soraşan, hom de mühakime eden adama
xas olan ani bir hərəket idi, - gözünü yepis- kopun üzünə zilledi. Bu baxışda
qeyri-adi bir qüwə, can çəkişmo qüwəsi vardı. O, sözə başladı. Bu, partlayışa
bənzəyirdi.
Beli, Cenab, - xalq çoxdan zülm altında ezilir... Lakin dayarnn, menim
demək istediyim bu deyil. Siz ne üçün yanıma gelib sorğu-sual verir ve On
yeddinci Lüdovik haqqında damşırsınız? Men sizi tanı- mıram. Burada olduğum
zamandan beri men tək yaşayıram və bu hasardan kənara bir addım bele
atmamtşam, mənə kömek eden bu uşaqdan başqa kimseni görmemişem.
Doğnıdur, admızı bezən ötəri eşidirdim və etiraf etməliyem ki, sİzin birinizdəfl
o qeder də danışmırlar, lakin bu hələ heç bir şeyi sübut etmir. Mahir adamlar
min bir vasite ile xalqm, bu sadə camaatm başmı aldada bilirlər. Yeri
’ Uşaqlan buraxrn (lannca) gelmişken deməliyəm ki, men sizın karetanızın
tekerlerinin gurultu- sunu nədensə eşıtmedim. Görünür, siz onu yolun
döngəsində, meşənin daJında qoyub gelmişsiniz. Sizə deyirəm, - mən sizi
tanımıram. Yepiskop oİduğunuzu söylədiniz, lakin bu hele sizin əxlaqmız,
şəxsiyyətiniz haqqında heç bir şey bildirmir. Sualımı yene təkrar edirəm: siz
kimsiniz? Siz bir yepiskopsunuz, yəni kilsə knyazısınız, illik renta ilə temin
olunmuş vo qulluqdan böyük gəlirı olan, zorli paltarlan və gerbi olan
adamlardan birisiniz. Din şəhəri eparxiyasının on beş mın frank maaşı ve on
min frank başqa gəliri, yəni cəmisi ildə 25 min frank gəliri var. Siz - yaxşx
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aşpazlan, livreyalı lakeyləri olan, yaxşı yeməyi sevən və CÜmə günləri toyuq
eti yeyen, qabağmda ve dalinda lakeylər durmuş zinətli karetalarda serilib
öziinü göstərən, Həzrət tsa namine saraylarda yaşayan və karetalarda gəzən
adamlardan birisiniz, halbuki həzrət Isa özü ayaqyalın gezərdi... Siz bir yüksək
mənsəb sahibisiniz! Rentalar, saraylar, atlar, xidmətçilər, gözəl yemeklər,
heyatm bütün cismani ləzzətləri - bunlann hamısı sizin ve eləcə də peşə
yoldaşlannızın ixtiyanndadır, onlar kimi siz de bunlar- dan ləzzət alırsmız.
Bunlann hamısı doğmdur, lakin bununla ya həd- dindən çox, ya da həddinden az
söylenilmişdir. Bunlar sizin daxili qiymet ve mahiyyetiniz haqqında, yəqin ki,
mene ağıl ve hikmət öyretmek üçün buraya gəlmiş adamın kim olduğu haqqında
mənə heç bir şey izah etmır. Men kimle danışıram? Siz kimsiz?
Yepiskop başmı eydi və:
-

Vermis sum deyə cavab verdi.

Konvent üzvu öz-öziinə donquldadı:
-

Karetada gəzen heşerat!

Rollar dejaşmişdi, indi Konvent üzvü tekebbürlü, yepiskop isə müti idi.
O, mülayimlikle:
Ele olsun cenab, - dedi, - lakin bir izah edin görək, mənim bu kollann
dalında, buradan iki addımlıqda dayanmış karetam, gözəl xörəldərim, cümə
günləri yediyim toyuqlar, 25 min trankhq illik gəli- rim, sarayrm və lakeylerim
meger onu isbat edir kı, merhemet yaxşı sifət deyil, rehnı etmek hammm borcu
deyil ve doxsan üçüncü il amansız olmamışdır?
Konvent üzvü bir kölgeni qovurmuş kimi, əlini altına çəkdi ve dedi:
Size cavab verməzdən əwəl, xahiş edirəm meni bağışiayasınız... Sizin
qarşmızda müqessirəm, cenab. Siz menim yanıma gəlmişsiniz, siz mənim
qonağımsımz. Siza qarşı nəzaketli olmaq mənim bor- cumdur. Siz mənim
fıkirlərimi inkar edirsiniz, mən də yalnız sizin dəlillerinizə etiraz etmeklə
kifayetlətuneliyem. Sizin servetiniz və heyatdan aldığmız neşelər bizim
mübahisemizdə mənim elimdə sizin eleyhinizə gözəl bir silahdıısa da, bu
silahdan istifade etməmək daha nəzakətli olardı, Size söz verirəm, artıq mən bu
məseleyə toxunma- yacağam,
-

Təşəkkür edirəm, - deyə yepiskop cavab verdi. J. söztinə davam edərek:
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Mübahisəmizə qayıdaq, - dedi. - Biz nodən danışırdıq? Yanılmı- ramsa,
siz doxsan üçüncü ilin amansız olduğunu söylədiniz? Yepiskop:
Beli, amansız idi, - dedi. - Gil’otinam alqışlayan Marat haqqında siz nə
fikirdosiniz?
Bes siz draqonadiar münasibetilo “Te Deut” deyə oxuyan Bos- süe
haqqmda nə düşünürsünüz?
Cavab çox sərt idi və amansız polad tiyə kimı düz hedefe dəy- mişdi. Yepiskop
diksindi, o etiraz etmeye söz tapmadı, lakin Bossüeyə bu cür isnad etmek onu
təhqir etmişdi. Ən ağıllı adamlann da öz perəstişkarlan var və məntiq tərefinden
bunlara kifayet qədər ehtiram edilmədikde onlar bəzən bundan berk inciyırlər.
Konvent üzvü isə artıq boğulurdu, son dəqiqələnn adi refiqi oian ölüm xırıltısı
onu damşmağa qoymurdu, bununla bele ağlınm tamamile aydm olduğu
gözlərindən eks olunurdu. O, sözünə davam edərək dedi:
Men sizə bir neçə kelmə daha demək istəyirəm. Doxsan üçüncü il
ümumiyyətlə, insanhğın tesdiqi olan inqilabdan təcrid edilmiş halda götürülərse,
bu il - heyhatf - Onwı tekzibi kimi görüne biler. Siz doxsan üçüncü ili amansız
hesab edirsiniz cənab, lakin sizce, monar- xiya ne demekdir? Kare quldur idi,
lakin bəs Monrevele siz nə ad verərsiniz? Fuk’e-Tenvil əclafdır, lakin bəs
Lamuanyon - Bavile haqqında siz nə fikirdesiniz? Malyar dehşətlidir. Bəs So Tavan? Düşen ata qan içəndir, iakin bəs Letel’e ataya siz nə ləqeb vererdiniz?
Baş- kəsen Jurdan əjdahadır, lakin necə olsa markiz de Luvua kimi deyil. Ah
cenab, cənab, mənim ershersoginya və kraliça Mariya-Antua- neqaya yazığmı
gəlir, lakın I685-ci ildə Böyük Lüdovikin padşahlığı zamanmda beldən yuxarı
lüt halda dirəyə bağlanmış hugenot qadma da
eyni dərəcədə yazığım gəlir, onun südəmer uşağıtıı bir qədər kənarda
tutmuşdular. Qadının döşləri südlə, qelbi ise əzab və iztirabla dolu ıdi. Ac və
solğun uşaq anasının döşlərini görür ve acından çığınrdt. Cəllad iso anaya
deyirdi; “Məsləkindən əl çək!”. Südemər uşağı olan ana iki şeyden birini
seçməli idi: ya uşağınm acından ölməsine, ya da vicdamnın məhv olmasına razt
olmalı idi. Anaya verilən bu cehennəm əzabına siz nə deye bilərsiniz? Fransa
inqilabmın Öz sebəbleri vardı cənab, bunu unutaıayın. Gəlecək onun qəzəbinə
bəraet verecekdir. Onun nəticeləri isə dünyanın yaxşılaşmasıdır. İnqilabın ən
dəhşətli zerbələrindən bütün bəşəriyyət üçün nəvazişlər yaramr. Yetər! Men
artıq susuram, mənim dəlillərim olduqca möhkəmdir, hem də ki, men ölürem.
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Konvent üzvü gözlərini yepi&kopun üzündən çekərok öz fikrini bir neçe kelme
ile sakitcə tamamladı:
Bəli, tereqqinin kobud tezahürləri inqilab adlanır, İnqilab qur- tardığı
zaman aydın olur ki, bəşəriyyət şiddətlı qulaqburması almışsa da, İrəliyə doğru
addım atmışdır.
Konvent üzvü yepiskopun daxili aləmini tədricən necə sarsıtdığını duymurdu.
Lakin müqavimet üçün monsenyor B’envenünün elinde yene bir dəlil qalmışdı
və o bu delile ıstinad edərək söhbətə başladığı eyni keskinliklə etiraz etdi:
Tereqqi Allaha inanmaiıdır. Xeyrin kaftr xidmetçiləri ola bil- mez.
Allahsız - bəşəriyyet üçün pis rehberdir.
Qoca xalq nüxnayəndəsi cavab vermedi. Onun bedəninə bir lərzə gəldi. O, göye
baxdı və gözləri yaşla doidu. Saralmış yanaqlarından bir danıcı yaş aşağı
axmağa başladı və can veren bu adam gözlərini sonsuz fəzadan ayırmayaraq
zorla eşidilən bir səslə, öz-özü ile danışırmış kimi dedı:
-

Sən! Ey mənim idealım! Yalmz sən varsan!

Yepiskop təsvir olunmaz bir heyecan keçirirdi. Konvent üzvü bir az susduqdan
sonra əlini qaldırdı ve göyləri göstərərek:
Sonsuzluq mövcuddur. O, oradadır, - dedi. - Sonsuzluğun Öz “menlıyı”
olmasaydı, mənim “mənliyim” onun son həddi olardı və o, sonsuzluq olmazdı;
başqa sözlə - sonsuzluq mövcud olmazdı. Lakin o mövcuddur. Deməli, onun öz
“mənliyi” vardır. Bu “menlik” də AUahdır.
Can vermekde olan qoca son sözləri ucadan vecdle dedi, sanki qarşısmda yalnız
onun gözlərinə görünən namelum bir adam dayan- mışdı. O, sözüım qurtardıqda
gozləri yumuldu. Gərginlik onun gücünü tükəndirmişdi. Aydın idt ki, bu bir an
içərisinde o, qalan bir neçə saatlıq ömrünü başa vurdu. Bir an onu məzarda
gözləyən şeyə yaxm- laşdırdı. Son deqiqə baglanırdı.
Yepiskop bunu ba$a düşdü, artıq ləngimək olmazdı, axı o buraya bir keşiş kimi
gelmişdi o, ifrat soyuqluqdan tədricen ifrat həyəcana düşdü, o bu qapalı gözlera
baxdı, bu bürüşmüş və solmuş eli tutdu ve can verən adama doğru əyildi.
Bu saat Allaha məxsusdur. Bizim göriişümüz əbes olsaydı, siz təessüf
etmezdinizmı?
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Konvent üzvü gözlərini açdt. Onun üzüne indi sərt, sanki kölgeli bir vüqar
çökmüş idi,
O, fiziki qüvvələri zeifləşdiyine görə deyil, daha doğrusu daxili loyaqot
hissinden doğan aram səslə dedi:
Cenab yepiskop, mən ömrümü düşünməkdə, öyrenməkde və seyr
etmekde keçirtdim. Vətənim məni öz işlerində ıştirak etməyimi əmr etdiyi
zaman, mən altmış yaştnda idim. Men bu əmrə itaet etdim. Cinayətlərə rast
gəldiyim zaman onlarla mübarizə apanrdım. Istibdada rast gəldikdə, onu məhv
edirdim. Mən mandığım hüquq ve prinsipleri elan və təbliğ edirdim. Düşmən
ölkəmize hücum çəkdi, mən vətənimı müdafıə etdim. Fransa, təhlükedə idi mən
sınemlə onu müdafiəye qaLxdım. Men heç bir zaman varlı olmamışam, indi isə
yoxsulam. Men dövlət başçılanrıdan biri idim. Xəzinələr cavahirlə dolu idi, qızıl
və gümüşün ağırhğmdan divarlar çatlayııdı, onlara dayaq vermək lazım gəldi, mən isə Arbr-Sek küçəsinde iyirmi su pula nahar edirdim. Məzlumlann dadına
çatırdım və ezab çəkənləre təselli verirdim. Doğ- rudur, mən mehrabm örtüyünü
parçaladım, lakin bundan məqsədim ancaq vətənin yaralarım sanmaq idi. Mən
hər zaman beşəriyyetin irə- liyə, işığa doğru getməsinə kömek edirdim, lakin
bəzen tərəqqi aman- sız olduqda, mən ona mane olurdum. Ele hallar da olurdu
ki, mən öz düşmənlərime, yəni sizlərə de kömək edirdim. Flandriyada,
Petegemdə, merovinq krallanmn yay iqamətgahı olan yerde urbanist rahiblər
monastın, Bol’yede müqəddes Klara abbatlığı vardır — 1793-cü ildə men bu
monastın təhlükedən xilas etdim. Men öz vəzifəmi bacar- dığım qədər yerine
yetirib əlimdən gələn yaxşıhğı etmişem. Bütün bunlardan sonra meni qovdular,
təqib etdilər, mənə əzab verdilər, meni ləkelədilər, təhqir etdilər, elə saldılar,
lenətler yağdırdılar, sürgün etdilər. Budur, neçə ildir kı, saçlanmın ağarmasına
baxmayaraq, mən, nifret etmekdə özlərini haqiı bilən bir çox adamlar olduğunu
hiss edirem. Yoxsul, avam camaatın nəzərində Mən, Allahın lənətinə gəl- miş
bir caniyem. Men də, kimsəni məzəmmet etmədən, nifretdən doğan yalqi2İığıınj
qebul edirəm. Artıq səksen altı yaşım var. Lakin ölürəm. Siz mənden nə
isteyirsiniz?
Yepiskop:
-

Xeyir-duamzı, - dedı və onun qarşısında diz çökdü.

Yepiskop başını qaldırdığı zaman Konvent üzvünün üzü. ezemətli
və sakit idi. O, keçinmişdi.
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Yepiskop dərin düşüncəler içərisində evə qayıtdı. Bütün gecəni o ibadətdə
keçirtdi. Sabahı günü maraqlanan adamlardan bir neçə nəfəri Konvent üzvü J.
haqqında onunla söhbət açmağa cürət etdisə də, yepiskop cavab əvəzine yalnız
göyleri gösterdi. O günden sotıra yepiskop feqirlərə, kiçik adamlara qarşı öz
mehebbetini və qatdaşiıq qayğısmı daha da artırdt.
“Qoca kafır J.”nin adı çekilən kimi onu qəribe bir daiğınlıq bürüyərdi. Kimse
deyə bilməzdi ki, yepiskopun təkamülə yanaş- masmda bu şexsirı zəkası və
böyük qəlbi ona ne dərəcede tesir gös- tərmişdir.
Yepiskopunbu “nihanilik ziyareti, əlbətte, yerli dedi-qodu həvəs- karlarının
boşboğazlığma sebeb oldu. “Can verən bu cür adamın başı üstünde olmaq heç
yepiskopa layiqdirmi? Axı onu dine gətirmeyİ heç gözlemək de oLmazdı. Bu
inqilabçılann hamısı islahedilməz dinsiz- lərdir. Ele İsə oraya getmək
yepiskopun nəyine lazım idi? Orada neyin qalmışdı? Yəqın, şeytanın insan
ruhunu nece alıb aparmasına tamaşa etmək çox maraqlı imiş”.
Bir dəfe özlərini çox ağıllı sayan heyasız adamlar sırasma mənsub olan kübar
bir dul qadın yepiskopa bele hücum etmişdi:
Monsenyor, hamı soruşur ki, zati-əqdəslərinize ne zaman qır- mızı qalpaq
bexş ediləcəkdir?
Yepiskop isə cavabında:
Ah! Bu çox qaba rengdir, - demİşdi. - Xoşbəxtlikdən, yakobinçi
qalpağmda bu renge nifrət bəsleyənlər kardinal şlyapasında ona çox hörmət
edirler.
Qeyd-şərt
Yuxarıda deyilenlerə əsasen monsenyor B’envenünün “fılosof yepiskop” və ya
“vetənpərvər yepiskop” olduğu nəticəsinı çıxaranlar çox böyük səhv ede
bilərlər. Onun Konvent üzvü J. ile bəlke də, iki uldıızun təsadüfüne bənzədilə
bilən görüşü onnn qəlbində nə isə bir heyıət hissi oyatmış və bu hiss onu daha
artıq mülayim etmişdi. Vessalam.
Monsenyor B’envenü heç siyasət əhli deyildise də, o zamankı hadisəlere olan
münastbətindən, əgər monsenyor “B’envenünun bu hadisəlorə bir zamanlar her
hansı bir münasibət bəslədiyi ehtimalı varsa> bir neçə kəlme danışmaq yersiz
olmazdı.
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Beləliklə, bir neçə il geriyə dönək.
Cenab Miriel yepiskop vəzifəsinə təyin olunandan bir az sonra imperator ona,
bir neçə başqa yepiskoptarla birlikdə, Imperiya baronu rütbəsini vermişdi.
Melum olduğu üzrə, papa 1809-cu ıl iyulun 6-cı gecəsı həbs edilmişdi, bu
hadisə ilə əlaqədar olaraq Napoleon Fransa və Italiya yepiskoplanmn Parisde
çağınlnoış sinoduna Mirieli də dəvət etmişdi. Bu sinod Notrdam kilsesində
toplaşmış və birinci iclası 1811- ci il iyun ayının 15-də kardinal Feşin sedrliyi
altmda olmıışdu. Oraya toplaşmış olan doxsan beş yepiskopun içərisində cənab
Miriel də var idı, ancaq o, yalnız bir ıclasda və btr neçə xüsusi müşaviredə
iştırak etmişdi. Dağlıq yerlerin yepiskopu və tebiətə bilavasite yaxın olan, kənd
sadəliyinə və məhrumiyyətə adet etmiş bir adam olduğundan o, deyesen bu
yüksək rütbəli adamlar meclismin herarətini soyudan bezi fikirler söyləmişdi.
O, tezliklə Din şəhərine qayıtdı. Bu qəder tez qayıtmasının səbebini soruşanlara
o belə cavab vererdi ki, “Mən onlara mane olurdum. Mənimlə birlikdə oraya
tezə hava doldu. Men onlara bir növ taybatay açılmtş qapt kimi göründüm”.
Bir dəfə də o belə demişdİ: “Burada teəccüblü ne var ki? Bu monsenyorlann
hamısı kİlsə knyazlartdır, mən isə yalntz yoxsul bir kənd yepiskopuyam”.
Mesələ burasmda idi ki, o, saraydakılann xoşuna gelməmişdi. Orada o bir çox
qeribə şeyler danışmışdı və bir axşam kolleqalanndan birinin evində iken
ağzmdan bele bir söz qaçırmışdı: “Ne gözəl saat! Na gözəl xalılar! Nə gözəl
livreyalar! Bunlar adamı yəqin ki, çox
danxdınr! Yox, mən bu cürə ifrat zinət içərisində yaşamaq istəməz- dim. Bunlar
həmişe menim qulağıma bağırardı ki; “Ac qalan insanlar var! Soyuqdan ölən
insanlar var! Yoxsullar var! Dilənçilər var!”.
ötəri bunu da qeyd edek ki, zinete qarşı nifrət bəsləmək ağıl- sızcasma bir
ni&ətdir. Bu, inceseneta nifret beslemeye sebeb olur. Lakin kilsə xadimləri
arasında, kilse merasimi ve bayram günleri nəzərə altnmazsa, dəbdəbə və zinət
qəbahət, hesab olunur. Bu zinet sanki heqiqi mərhəmətin çatışmadığmı göstərən
adetləri ifşa edir. Varh keşiş mənasız bir şeydir. Keşişin yeri daim yoxsullann
yanmda olmalıdır. Lakin daim gündüz və gecə hər cür ehtiyac, hər cür məhrumiyyet və yoxsulluq içerisində yaşayaraq, bütün bu münasibetlərin bir hissəsini
Öz üzərine götürməmek necə deyərlər, zehmət tozuna bulaşmamaq
mümkündünnü? Qızğın bir ocağın yanmda durub, onun hərarətini luss etməyen
bir adam tesəwür edə bilərsinizmi? Daim alov saçan sobanın yanında işlədiyi
halda bir tükünü belə yandır- mayan, dımağı, qaralmayan, üzune bir damcı tər
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gelməyən, üzünə his qonmayan bir adam tapılarmı? Keşişdo ve xüsusile
yepiskopda mər- həmətin ən birinci sübutu yoxsultuqdur.
Görünür, Din yepiskopu da mehz belə düşünürdü.
Əlbette, buradan belə bir nəticə çıxarmamalıyıq ki, bezi ince məsələlərde o,
“əsrin ideyalan” ilə şərik idi. Zamanın ilahiyyat müba- hisələrine o, nadir
hallarda qanşar, kilsə və dövlətin nüfuzunu azalda biləcək məsələlər barəsində
öz fıkrini bildirməzdi, lakin ona kifayət qədər təzyiq göstərilsəydi, çox ehtimal
ki, qallikandan daha çox ultra- montan olardı. Biz monsenyoru həqiqetdo
olduğu kimi təsvir etmeye çalışdığımızdan və heç bir şey gizletmek
istəmediyimizdən, bunu da əiavə etməliyik kİ, cənab Miriel Napoleonun süqutu
dövründə ona çox soyuqluq göstərmişdi. 1813-cü ildən başlayaraq o, imperator
eleyhinə bütün düşmənlik çıxışlanm bəyenir və ya hətta alqışlayırdı. Napoleon
Elba adasından qayıdarkən Din şəherindən keçdiyi zaman yepiskop onu görmek
istememış və Yüz gün erzinda imperatorun sağhğına dua oxumaq üçün özünə
tabe olan eparxiyaya əmr gönderməmişdi.
Yepiskopun bacısı madmazel Batistinadan başqa, iki qardaşı da var idi, biri
general, o biri isə prefekt idi. Yepiskop onlara tez-tez mektub yazırdı. Lakin
Provansda qoşunlara komandanlıq edən və min iki yüz nəfər soldatdan ibarət bir
dəstənin başçısı olan general, Kannda qoşun çıxanlan zaman, sanki imperatonm
qaçmasına imkan vermək istəyə- rək, onu zəif teqib etdiyi üçün yepiskop bu
qardaşmdan bir qeder soyumuşdu, Yepiskopun Parisde Kaset küçesində yalqız
yaşayan o biri qardaşı, istefa vermiş prefekt, leyaqetli və namuslu bir adam idi:
yepis- kopun onunla məktublaşması daha səmimi bir şəkildə davam edirdi.
Deməli, monsenyor B’envenü də siyasi ixtilaflardan yaxasını qur- tara
bilmemişdi, onua da acı dəqiqələri, endişələri olmuşdu. Dövrü həyəcanlandıran
ehtiraslann kölgəsi əbediyyət eşqi ile yaşayan bu böyük və mülayim qelbe də
toxunmuşdu. Şübhesiz ki, bu cür adam siyasi eqidələrdən uzaq olmağa layiq idi.
Oxucular sözlerimizi yanlış anlamasmlar, biz “siyasi əqidelər” mefhumunu hər
bir düşünən vacib adamın dünyagörüşünün əsastnı təşkıl etməli olan yüksek
təreqqi arzu- su ilə, vətənə, xalqa və insana dərin inamla qanşdırmmq.
Kttabımızın məzmununa yalnız dolayısı ilə daxil olan bu meseləni
dərinləşdirme- den sadəcə söyleye bilərik: “Monsenyor B’envenü royalist
olmasaydı ve onun nəzəri gurultulu məişet vumuxmaları üzərində parlayan
heqi- qət, ədalət, mərhemət kimi üç böyük fəzilətin seyrindən aynlmasaydı,
daha yaxşı olardı”.
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Monsenyor B’envenünün tann tərəfındən heç de sıyasi fealiyyət üçün
yaranmadığını etiraf etməkle bəraber, bız onun haqq və azadlıq namine qüdrətli
Napoleona qarşı vüqarlı etirafmı və təhliikeli, lakin ədaletli müqavimətdni başa
düşer ve alqışlardıq. Lakin o bu etirazmı Napoleon taxtdan düşdükdən sonra
deyil, o qüwetli olduğu zaman etseydi, tərifə layiq olardı. Mübarizə yalnız
təhiükə ile bağlı olduğu zaman bizi cəlb edir və əlbəttə, ilk zerbəni kim
vurmuşsa, son zəfbeni vurmağa da o haqlıdır. Xoşbəxtlik günlerində inadla
ittiham irəli sür- meyen adam inqiraz başlandığı zaman susmahdır. Yalmz
qüdrətü ada- mın açıqdan-açığa düşməni olan şəxs onun süqutundan sonra
qanuni intiqamçı hesab olunur. Bize gəlincə, məseleye qəzavü-qəder qanşdıqda və ceza verdikdə, biz fealİyyət meydanım ona buraxmahyıq. 1812-ci il
bizim silahımızı ətimizdən almağa başlayır. 1813-cü ildə o zamana qəder susan
ve yalnız bir sıra felakeüərden sonra cürətlənən qanunverici korpusun sükutu
alçaqcasma pozması yalnız qezeb oyada bildi və onu alqışlamaq səhv olardı.
1814-cü ıldə xain marşallan gör- dükdə, dalbadal alçaqlıq edən və keçmişdə
tann kimi pərəstiş etdiyi adamı təhqir edən senatı gördükdə, qorxub geri çekilen
və bir az əwel sitayiş etdikleri bütə tüpürən bütperestləri gördükde biz üzümüzü
yana çevirmeyi özümüzə borc bildik. 1815-ci ilde dehşetli felaketlərin yaxınlaşdığı hiss ediləndə bütün Fransa bu təhlükelerin yaxınlaşmasını hiss edib
lerzəyə gəİəndə Napoleonun qarşısında açılan Vaterloo tutqun bir şəkildə
görünəndə, imperatoru qarşılayan xalqın ve ordunun acı alqış- lannda beç bir
gülünc şey yox idi və Din Yepiskopu kimi bir adam, zalıma nə qədər ədavet
besləsə də, böyük insanm bu sıx qucaqlaşma- sında gizlənən ezəmətli və
təsiredici heç bir şeyə göz yummamalı idı.
Təkcə bu istisna edilirsə, yepiskop her cehetden dogrudan da mömin, semimi,
edaletli, ağıüı və ləyaqətli bir adam idi o, yaxşılıq edirdi ve xeyirxah idi ki, bu
da hemin yaxşılığın başqa bir növüdür. O, keşiş, fılosof ve insan idi. Biz etiraf
etmeliyik. ki, hetta indice məzəm- mət etdiyixniz ve çox berk pislemek
niyyətində olduğumuz siyasi görüşlərində də o bu setirleri yazan adamdan belke
daha çox merhe- mətli və səbirli idi.
Din şəhər idarəsinin qapıçısı vaxtile bu vezifeye imperatorun özü tərəfinden
teyin edilmişdi; o, Austerlits müharibesinde köhne qvardi- yanın xaçla təltif
olunmuş qoca bir kiçik zabiti ve imperator qarta- lından daha qeyrətli
bonapartist idi. Bu bədbəxtin ağzından bezen o qeder de düşünülməmiş sözlər
çıxardı. O zamankı qanuna görə belə sözler “üsyançı nitqleri” sayılardı.
İmperatorun şekli Fəxri legion ordeninden silindikden sonra bu qoca xaçını
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taxmamaq üçün özünün tebirile - heç bir zaman nizamname üzre geyinməzdi.
O, Napoleonun özünün ona vermiş olduğu xaçdan imperatorun tesvirini bÖyük
bır hörmətlə öz əli ile çıxartdı ve xaçda deşik emelə geldi, lakin o bu deşiyin
yerinə heç bir şey qoymaq istemedi. O deyirdi: “Bu üç qurba- ğanı üreyin
üstündə gəzdinnəkdense, ölmek yaxşıdır! O, hevəslə ve ucadan XVIII Lüdovikə
istehza edirdi. “İngiüs getri geyinmiş podaq- rah qoca! Qoy pudralanmış hörüyü
üə biriikde rədd olub Prussiyaya getsin!”, - deyir ve ən çox nifirət etdiyi iki şeyi
- Prussiyanı və tngil- tereni bir söyüşde birleşdirə bildiyine sevinirdi. Ən
nəhayət, onu vezifesinden kenar etdiler. Arvadı və uşaqlan ilə bırlikde o, küçədə
bir parça çöreye möhtac qaldı. Yepiskop onu yamna çağırtdınb bir az danladı,
sonra ise kilse qapıçısı vəzifesine teyin etdi.
Doqquz il ərzinde monsenyor B’envenü öz xeyir işleri ve mülayim reftan ile
bütün Din şəhəri ehalisinin mehebbetini ve sanki oğulluq hörmətini qazanmışdı.
Hətta onun Napoleona qarşı pis münasibeti baresində də xalq susur və bunu
onabağışlayırdı. Iradesiz ve saf qelbli ehali öz imperatoruna pərestiş edir, lakin
yepiskopunu da sevirdi.
Monsenyor B’envenünün yalqızlığı
Generalın ətrafına həmişə destə ilə gənc zabitlər toplaşdığı kimi, hər yepiskopun
da etrafına destə ilə ona tabe olan abbatlar toplaşır. Müqeddəs Fransisk
qedimdən mehz bu cür abbatlan harada ise “südəmer lceşış” adlandırmışdı,
heyatın her bir sahesinin öz qismət axtaranlan vardır ki, bımlar heyatda artıq
müveffeqiyyət qazanmış adamlann meiyyətini teşkil edirlər. Özünün yaxın
adamlan olmayan iş başında duran, öz saray adamlan olmayan tale sevimlisi
yoxdur. Gəlecəyi axtaranlar indiki gözəl zamanın ətrafında qasırğa kimi hərlenİTİər. Hər eparxiyanın Öz qerargahı vardır. Hər bir az-çox nüfiızlu
yepiskopun ətrafında bir dəste qəşəng seminariya uşağı vardır ki, bunlar
yepiskop saraymda keşik çəkir, qayda-qanxma göz yetirir, mon- senyorun
təbessümünü mantlayırlar. Yepiskopu razı salmaq - keşiş vezifesine çatmaq
üçün birinci pilledir. Hər kəs özu üçün yol açma- lıdır, - övliyalar da gəlirli
yerden çekinmezlər.
İstər comiyyətin, isterso kilsə aleminin öz nüfuzlu adamlan var. Bunlar sarayın
mərhemetini qazanmış varlı, yaxşı mədaxıli olan, zirek, yüksek cəmiyyət
terəfindən qebul olunmuş, şübhesiz kı, dua etməyİ, lakin eyni zamanda onlara
lazım olan şeyi unutmadan istəməyİ de bacaran yepiskoplardır: bunlar bütöv bir
eparxiyam təcəssüm etdir- məklə berabər, birisinin dəhlizində gözləmekdən
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utanmayan ve ruha- nilerle diplomatiya arasmda vasito olan, keşişdən artıq
abbat, yepis- kopdan artıq prelat olan yepiskoplardır. Buntarla yaxınlıq ede
bitən adam xoşbəxtdir! Bu nüfuzlu adamlar öz elaltılanna, sevdikləri adam- lara
ve onlara qulluq etmeyi bacaran bütün bu gencləre varlı kilselər, kilsə
əmlakından gəlen mədaxili, baş keşiş ve başqa mənfəətli kilsə vezifələrini
səxavətlə paylayırlar ki, bunlar da tədricen bu adamları yepiskop mənsebınə
çatdırır. özləri yüksəldikce, öz dallarmca mürid- lərini, terəfdarlannı da apanrlar.
Bu, eynile hərekətde olan güneş sistemini xatırladır. Onların panltısı
ətrafmdakılann da üzərine şəfəq salır. Onlann xoşbəxtlik süfrəsmdən yaxın
adamlannın payına isti yerier düşür. Himayeçinin eparxiyası böyük olduqca,
onunyaxm adamlannın gəliri de çox olur. Roma isə lap yaxmdır! Baş yepiskop
rütbəsine çat- mış olan yepiskop kardinal rütbəsine çatmış olan baş yepiskop
kardinal qulluqçusu kimi sizi kardinallar məclisinə apanr, siz Roma divanxanasma daxil olursunuz, omofor alırsınız; budur, artıq siz divanxana iizvü- siinüz,
budur, siz kamerarisiniz, daha sonra monsenyorluğa çatırsınız.
Monsenyorluqdan kardinallığa isə bir addımdır. Kardinallıqla papalığı isə yalmz
yandınlan seçki biletinin tüstüsü ayınr. Hər bir skutya' tiaraya3 çevrilmek
aızusuna düşe biler. Bizim zəmanəmizdə keşiş qanuni yolla taxta çıxa biləcək
yeganə adamdır hem də necə taxta! Hökmdarlar hökmdarı taxtına! Bunun
əvəzındə seminariya neçe ümidlər məskenidir! Nə qədər qızaran müğəımilər, ne
qədər cavan abbatiar başlannda Peretta kuzəsi gəzdirirler! Şöhretperəstlik çox
zaman özünü meslek kimi qeləmə verir ve kim bilir, bəlke də öz- özüaü
aldadaraq, bunu səmimiyyətle edir. Xoş inananların halma!
Tevazökar, yoxsul, bir qədər də qeribə adam olan monsenyor B’envenü bu cür
“nüfuzlular” sırasma daxil edilməmişdi. Onun ətrafında gənc keşişlerin
olmaması bunu gösterirdi. Hamı görünüi ki, Parisdə onun “işi getirmemişdir”.
Gələcəyi olan heç bir kes bu qocaya yaxmlaşmağa səy etmirdi. Her hansı bir
yetişməmiş şöhrətpərəst o qeder ağılsız deyildi ki, onun kölgəsi altında kök
salsın. Onun kanonikləri və baş vikarileri saf qelbli, özü kimi bır qədər
kendlisayağı qocalar idi. Onlar da yepiskopun Özükimi eparxiya xaricinə
çıxmaz, kardinal sarayı ile heç bir əlaqə saxlamaz və öz yepiskoplaruıa
benzərlərdi. Ferq yalmz bunda idi ki, oıdar ömürlərinİ keçirmiş, yepiskop ise
kamil bir insan idi. Monsenyor B’envenünün vasitəsilə yüksək vəzifəye
çatmağın mümkün olmadığı o qedər aydtn idı ki, seminariyam qurtanb keşiş
vəzifosine teyin edilmiş gənclər buradan getmeye telesir ve zemanət üçün Eks,
yaxud Oş arxiyepiskoplanna müraciet edirdilər. Çünki hər kes artmaq üçün
kömək istəyir - bunu bir daha tekrar edirik. Həyatmı ancaq başqa- lanna həsr
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etmiş bir zahıdin qonşuluğu tehlükəli ola biler: ondan adama əlacsız bir
yoxsulluq keçe biler, yükselmek, müvəffəqiyyət qazanmaq üçün iazım olan
üzvlərin iflici yoluxa bitər və ümumiyyətlə, sizin istediyinizdən daha çox
fədakarlıq aızusu sirayet ede biləf, bu cür sirayetedici fəziletdən hamı qaçır.
Monsenyor B’envenünün yalqızlığı da bununla izah edilir. Biz zülmətə
büriinmüş bir cəmiyyetdə yaşayınq
1

Ucu şiş geniş papaq

2

Roma papasının flçmərtabali papağı

Müveffoqiyyet ~ beşəriyyetin başı üstünü almış tamahkarlıq buludla- nndan
damcı-damcı düşen ən yüksek hikmət budur.
MüvofTəqiyyetin əslində no qədər iyrənc bir şey olduğunu ötəri qeyd edək.
Onun zahirən leyaqetə bənzəməsi insanlan aldadır. Müvəffəqiyyət camaat üçün,
demək olar ki, üstünlük kimi bir şeydir. İstedadla əkiz olan müvəffeqiyyət
yalnız tarixi azdıra biler. Yalnız Yuvenal və Tasit onun baresində bir qədər
deyinirlər. Bizim zəmanəmizdə az-çox resmi olan hər cür felsəfə
müvəffəqiyyete xidmət edir, onun livreyasım daşıyır, qarşısmda nökərçilik edir.
Müvəffeqiyyət qazanm - nəzəriyyə belədir! Varlanmaq guya qabiliyyətdəndir.
Lotereyada udsamz, sizi ağıllı hesab edecekler. Qalib gələnləre təzim edirlər. Iş
burasındadır ki, anadan gərək xoşbəxt doğulasan! Bəxtiniz gətirdimi - hamı sizi
böyük bir insan hesab eder. Bütöv bir əsrə parlaqlıq verən beş və ya altı nəfər
istısna edilersə, müasirlərin bütün məftunluğu yalnız onlann uzağı görmedikləri
ilə izah olunur. Qızıl suyuna çəkilmiş bir şeyi qızıl zenn edirler. Yoldan öten də
olsan, bunun maneçiliyi yoxdur, teki qarşma uğur çıxsın. Bayağılıq özü-özünə
vurulmuş ve bayağılığı alqışlayan qocalmış Nərgizdir. İnsam Musa, Esxil,
Dante, Mikel, Ancelo, yaxud Napoleon eden o böyük istedadı camaat dərhal ve
yekdilliklə hər sahode olursa- olsun öz məqsədinə çatmış adama xas edir. Bir
notarius deputat olarsa, yalançı Komel “Tridata” yazarsa, bir hərem ağası
hərəmxana sahibi olarsa, axmaq bir hərbçi Prüdom öz dövrii üçün həlledici
əhəmiyyəti olan bir vuruşmada təsadüfən qalib gəlersə, bir aptekçi Sambr və
Maas departamentindəki ordu üçün karton çəkməaltı icad edərək, bunu gön
əvezine satmaqla dörd yüz min livr gelir veren bİr kapital qazanarsa, bir çərçi
sələmçi bir qadınla evlenersə və bu nikahdan yeddi, yaxud səkkiz milyon
doğularsa, bir vaiz öz boşboğazlığı sayəsinde yepiskop mənsebinə çatarsa,
ticarət evinjn müdiri işdən çıxanldıqdan sonra çox varlı olduğuna görə maliyye
naziri teyİn edilerse - insanlar Musketonun zahirində Gözellik, Klavdinin
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boynunda isə əzemet gördüidəri kimi, bütün bunlara da Dahilik admı verərlər.
Onlar ördək ayaqlannm yumşaq palçıq üzərinde buraxdığı ulduza benzər İzləri
göyün dibsiz derinliklərinde ulduzlar topası hesab edirlər.
O nəyə inanırdı
Biz Din yepiskopunun ne dərəcədə mömin olması mesələsinin derinliklərinə
varmayacağıq. Bu cür insanlara biz yalnız perestiş edə bilerik. Pak adamm
sözüne inanmaq lazımdır. Bundan başqa, biz belə zənn edirik ki, bəzi müstəsna
adamlarda, dini görüşlərin bizimkinden fərqli olmasına baxmayaraq, insan
feziletlerinin bütün formaları aheng- dar suretde inkişaf edə biİər.
Filan dini merasim, yaxud ehkam haqqında yepiskop nə fikirdə idi? Bu sini
yalnız ruhlann çılpaq getdikləri mezar bilir. Bizim üçün yalnız bir şey
şübhəsizdir. Mübahiseli dini məsələləri o heç bir zaman riyakarlıqla hell
etməzdi. Almazın çürümək qorxusu yoxdur. Cenab Miriel qelbinin
dermliklərine qədər dindaı idi, “Cerdo in Patrem” deye o tez-tez tekrar edirdi.
Həm də xeyir işlərden o bir vicdanın insana ‘Tann səninledir!” sözlərini
yavaşdan söylemesi üçün lazım olan qədər məmnun qalırdı.
Bunu da qeyd etmək borcumuzdur ki, yepiskopda imandan və nece deyerlər,
fovqelimandan başqa bir şey də vardı ki, o da mehebbətin artıqlaması ile olması
idi. Məhz buna göre, “quia multum amavi”-’ onu, eqoizmin pedantizmə sözsüz
tabe olduğu cemiyyətimizin sevdiyi tebirle “ciddi adamtann”, “ağıllı simalann”,
“müsbet xarakterlərin” içerisinde zəİf hesab edirdilar. Bes bu məhəbbət artıqlığı
nə ilə ifadə olunurdu? Yuxarıda göstərdiyimiz kimi, insanlara qarşı, yeri
gəldikde isə cansız eşyaya qarşı sakit xeyirxahlıqla. O heç kəse nifrat etməzdi.
O, tannnm yaratdığı her şeyə qarşı merhemətli idi. Hər bir adamın, hətta en
yaxşı adamın da qelbində heyvanlara qarşı qeyri-şüuri bir qəddarlıq
gizlənmişdir. Din yepiskopunda bir çox keşişlərə xas olan bu qəddarlıq qətiyyen
yox idi. O, brahmanlar qedər ifrata varmasa da, Ekkleziastın bu hədisi üzerində,
ehtimal ki, çox düşünərdi. “Heyvanların ruhunun haraya getdiyini kim bilir?”.
Zahiri çirkinlik, instinkt pozğunluğu onu pərt etməz, onda nifret hissi
oyatma2dı. Əksine, bu onda həyecan oya- dar, onu mütəəssir edərdi. Sanki o,
dərin fıkrə dalaraq, zülmün kökünü axtarmaq, anlamaq ve ya ona beraət tapmaq
isterdi. Bəzen o, sanki cezamn yumşaldılması haqqında Allaha dua edərdi. O,
köhnə
perqamenti tədqiq edən bir dilçi alim kimi sakitce, heç bir kin hiss etməden,
təbiətdə hələ de mövcud olan hərc-mərcliyin qalıqlarını öyrenirdı. O, bu cür
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fikirlerə dalarkən bezən qəribe şeylər danışardı, Bir dəfo səhər bağçada
gezindiyi zaman, bacısının daldan gəldiyini görməyib, birdən dayaomış və
yerdəki bir şeyi diqqətlə nəzərden keçirməyə başlamışdı: bu iri, qara, iyrenc bir
hörümçek ıdi. Madmazel Batistina, qardaşının bu sözleri söylediyini eşitmişdi:
“Bədbəxt mex- luq! Onun bunda teqsiri yoxdur”.
Nə üçün də bu uşaqcasına səmimi, bəlkə də, ilahi merhemətin təzahürlerinden
danışmayaq? Uşaqlığımj? Qoy bele olsun, ancaq bu cür ülvi bir uşaqlıq Assızli
Fransiskdə də, Mark Avrelidə də vardı. Bir dəfə yepiskop qarışqanı
tapdalamamaq üçün kənara çəkilmiş və yıxı- lıb ayağı çıxmışdı.
Bu pak adam bele bir həyat sürerdi. O, bəzən öz bağçasmda yu- xuya gedərdi və
bundan artıq pərəstiş telqin edən bir menzərə təsəv- vür etmək mümkün deyildi.
Deyilenləre inanılarsa, monsenyor B’envenü gəncliyinde, hətta yaşa dolduğu
zamanda coşqun ve belke də ehtiraslı bir adam olmuşdur. Onun tükənməz
mərhəməti belkə də təbiətden gəlme bir xüsusiy- yətden daha çox heyatuı
özündən omm qelbinə keçən ve tədricən orada kök salan dərın etiqadın nəticəsi
idi, çünki su damcısının deşdiyi qayada olduğu kimi, insanm da xarakterində
dərin yarıqlar emələ gelə bilər, Bu cür yanqlan dolduımaq mümkün deyil.
1815-ci ilde - deyəsən yııxanda bu barədə demişdik - yepiskopun yetmiş beş
yaşı tamam olmuşdu, lakin zahiren ona altmışdan yuxan yaş vermək olmazdı.
O, orta boylu idi, bır qəder kökelmeye meyli vardı, bunun qabağını almaq üçün,
yepiskop piyada çox gezməyi severdi, yerişi möhkəm idi, belini hemışə dümdüz
tutardı - lakin bu təfsilatdan biz heç bir netice çıxarmaq niyyətinde deyilik: XVI
Qriqori seksən yaşında ikən belini dtimdüz saxlardı və daim gülümsərdi, lakin
bununla belə pis bir yepiskop idi. Monsenyor B’envenünün ise qara camaatın
dili ilə desək, “mötebər görkemi” vardı, lakin üzünün ifadesi o qəder xoş və
nəvazişli idi ki, bu mötəbərliyi” bele unutdururdu.
O söhbet etdiyi zaman yuxanda söylediyimiz və onun ən cazibedar
xüsusiyyətlerindən birini teşkil eden uşaq şenliyi adamlann özünü onun yanrnda
yüngül və seıbəst hiss etməsinə kömek edirdi, sanki onun bütün varlığından
şenlik yağırdı. Üzünün qırmızılığı, gülümseyerken parıldayan çox yaxşı qalmış ağ dişləri onun üzünə bir şenlik, bir
məlahet verirdi; bunun sayesində bele adam haqqında, gənc ise, “nə yaxşı
oğlandır”, qoca isə “nə mərhəmətli qocadu:” deyirler. Yadı- mızdadır ki,
Napoleona da o belə bir təsir bağışlamışdı. Doğrudan da ilk baxışda, xüsusən
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onu ilk dəfə görən adam üçün o, mehriban adam idi - vəssalam. Ancaq siz
onunla bir neçe saat söhbət etməli olsaydınız və onun dalğmhğını seyr
etsəydiniz görərdiniz ki, bu mehriban adam gözünüzün qaışısında deyişilorək
getdikcə cıddileşir, onun saçlannın ağarması sayəsinde əzemətli görünən uca,
sakit alnı dalğmlıqdan daha ezemətli olurdu. öz şefəqini saçmaqda davam eden
bu mehribanlıqda sanki yüksok bir ideal var idi, siz qelbinizdə elə bir heyəcan
hiss edir- diniz kı, sanki gülümsəyən bir məlek qarşınızda qanadlannı yavaşyavaş açaraq öz təbəssümü ilə sizin üzerinizə daim işıq saçır. Yavaş- yavaş
bütün varlığınıza ifadəedılməz bir hörmət hissi hakim olurdu, qəlbinizə
soxulurdu və siz hiss edirdiniz ki, qarşınızdakı adam qüv- vətli, dünya görmüş
və hər şeyi bağışlayan simalardan biridir, bu cür adamlarda fikir o qədər
dərindir ki, o, mülayim olmaya bilməz.
Beleliklə onun heyatunn bütün günlərini ıbadetlə, kilse ayinləri ilə, sədeqə
paylamaq, meyus qəlblerə təsəlli vermek, bağçada işlə- mək, qardaşcasma
mərhemet, pəhrizkarlıq, qonaqperestlik, fədakar- lıq, Allaha yalvarmaq, elm ve
zehmətle keçirdi. Yepiskopun günü doğrudan da xeyiıxah fıkırler, işler ve
sözlerlə dolu idi. Lakin axşam yatmamışdan qabaq hər iki qadın öz otağına
çıxıb getdiyi zaman, yağış olduğu üçün vaxtını iki-üç saat öz bağçasında keçire
bilmeseydi, gününü tamam saymazdı. Sankİ yuxudan qabaq ulduzlu somanın
ezə- mətli merızerəsi qarşısmda fikrə dalmaq onun üçün bir adət olmuşdu.
fiəzən hetta gece yansı, qanlar yata bilmədikləri zaman, onun xiyabanlarda
aramla gezindİyinİ eşidordilər. Orada o, daxili aləmine dalmış halda sakitce
dolaşar, öz-özü ilə tənha qalaraq, qəlbinin aydın- lığını göylərin aydınlığı ile
müqayisə edərdi. Bu zülmət içərısində görünən ulduzlann göze görünən cahcalalı ilo tannnın gözə görün- meyen cah-calalmdan müteessir olan yepİskop
qəlbini mechulluq alə- minden goləni fikirlərə açaraq derin düşüncələrə dalardı.
Bele anlarda gece çiçeklərinin ətri səmaya doğru yüksələn dəqiqəlardə o qəlbən
yükseler, ulduzlu gecədə yandırılmış çıraq kimi başdan ayağa qedər işıq saçdığı
halda kainatm hər şeyə nüfiız edən nuraniliyi qarşısmda sanki vecdden eriyər və
qəlbində nələr baş verdiyini ola bilsin ki, özü də deyə bilmezdi; o, hiss edirdi ki,
ondan nə isə ayrıhr və ona nə isə nail olur. Ruhun sonsuzluğu ilə kainatm
sonsuzluğu arasında gedən əsra- rəngiz mübadilə. O, böyiik və haqq olan Allah
haqqında, geləcəyin əbədiliyi - bu qəribe sirr haqquıda, keçmişin abədiliyi daha qəribe sirr haqqmda, sonsuzluğun bütün dərinliyi ve Ölçüyə gəlməyən
müxte- lifliyi haqqmda düşünərdi. O, tannnı öyrənmirdi, ona heyran olıırdu. O,
materiyaya forma veren, qüwənin mövcud olduğunu aşkarn çıxaran, onu cana
gətirən, vəhdətdə xüsusiyyət, mekanda tənasiib, sonsuzluqda dərinliyi yaradan
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və işıq vasitəsilə gözəllik doğuran atomlann qəribə toqquşmalan haqqında
düşünerdi. Bu toqquşmalar - bağlanma və açıl- malann əbədi dövr etməsidir,
həyat və ölüm de buradan əmele gelir.
O, tənək sarmaşan çürük köşkə söykənmiş skamyada oturar və meyvə
ağaclannın sısqa əyri budaqları arasmdan ulduzlara baxardı. Ətrafı mərek ve
anbarlarla ehatə olunmuş bu bir çörək desyatin torpaq onıuı üçün eziz idi və onu
tamamilo təınin edirdi.
Çox az olan boş vaxtım gündüz bağçada çalışmağa ve gece ulduz- lan seyr
etməyə sərf eden qocaya daha nə lazım idi? Magər tavam göylərdən olan bu dar
çepərli yer Allaha ibadət etmək ve onun yarat- dığımn əzəməti qarşısında
heyran olmaq üçün kafı deyildimi? Doğru- dan da, her şey bundan ibarət
deyildimi? Daha nə arzıı etmək olardı? Gəzinti üçün balaca bir bağça, xeyalat
üçün hüdudsuz bir aləm. Ayaq- lan altında əkilib məhsulu toplanıla biləcek yer,
başj üstündə düşü- nülecək səma. Yerdə bir qedər çiçək, göydə isə bütün
ulduzlar.
ON DÖRDÜNCÜ FƏSİL Onun düşündükfori
Daha bir neçə söz.
Bütün bu təfsilat, xüsusilə bizim zəmanemizdə, indi dəbdə olan təbirləri
işlətsək, belə fikir oyada bilər ki, Din Yepiskopu bir növ “panteist” idi və
əsrimizə xas olan subyektiv fəlsəfə nəzeriyyələrin- den birinə terəfdar idi bunun onun xeyrinəmi və ya zərərinəmi olması əlahiddə bir məsələdir, - bu cür
nezəriyyelər bəzən tənlıa adamlann qəlbinds əmələ gelərek müoyyen şakil alır
ve inkişaf edir ki, sonra orada dinin yerini tutsun. Buna görə də biz bütün
qətiyyetlə bildiririk ki, monsenyor B’envenünü yaxmdan tanıyanlardan heç kəs
onun barəsinde belə bir fıkrə gəle bilməzdi. Bu adamm bilik menbəyi onun
qəlbi idi, onun hikmeti də qəlbindən saçılan nurja iştqlamrdı.
Nəzəriyyəsizlik - və işin çoxluğu. Dolaşıq fəlsəfedə səhvlər giz- lenir,
yepiskopun bir zamanlar mücerred fikirlerin siırinə dalmağa cürət etdiyini heç
bir şey sübut etmirdi. Apostol cəsarətli ola bilər, yepiskop ise cürətli olmalıdır.
GÖriinür, monsenyor B’envenü yalmz böyük ve qorxmaz adamlann hə!l edə
biləcəyi bezi məsələlərin çox derinliyine varmazdı. Sirrin qapısmda müqəddəs
bir dəhşət yaşayu:: bu qorxunc qapılar sizin üzünüzə açıqdır, lakin onun
yamndan keçən yolçuya nə isə deyir ki, oraya girmək olmaz. Vay o adamm
halına ki, oraya girmiş olsun! Mücərrədlik dünyasuun hüdudsuz derinliklerinə
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dalan dahilər dinin ehkamlarmdan yüksəyə qalxaraq, öz ideyalannı tannya izah
edirlər. Onlann ibadəti cesaretle mübahisəyə çağınr, onlann sitayişi sualdır. Bu
dinin heç bir vasitəçisi yoxdur, onun sıldı- rım yamaclanna dırmaşmağa cehd
edenler təşviş və mesuliyyət hissi duyurlar,
İnsan tefekkürünün hüdudu yoxdur. O, cəsarət edib, öz korluğunu da tədqiq edir
ve öyrənir, hətta demək olar lci, o öz panltısı ilə sanki tebietin özünü de kor
edir. Bizi əhatə edən sirti aləm atdığmı bize qaytanr və çox ehtimal ki, seyr
edənlərin özlərini də seyr edenlər var. Hər halda, yer üzündə insanlar var ki,
(görəsən onlar insandılar?) uzaq xəyal üfüqlərində absolyut yüksəkliklərini
ayduıca görürler, göze görün- məyin dağın qorxunc şəkli onlann gözü
qarşısmda dayanır. Monsenyor B’envenü dahi deyildi, hətta Svedenborq və
Paskal kimi böyük insan- lan ağılsızlığa yuvarladan bu təfəkkür zirvəleri onu
qorxuda bilərdi. Şübhəsiz, bu əzəmetli xəyallar da müeyyen derecedə menəvi
fayda verir, adamlar da məhz bu çetin yollarla ideal kamilliyinə yaxınlaşırlar.
Din yepiskopu ən qısa bir yol seçmişdi ki, o da İncil idi.
O öz geyimini Xızruı əbasına bənzətməyə çalışmırdı; o, baş verən hadiselerin
dumanlı gəlecəyinə işıq salmağa cehd etmirdi, kiçik işlərin işıldayan
qığılcımlanm vahid bir alova çevirmək üçün çırpmmırdı; ona peyğəmbəri,
yaxud qeybdən xəbər verən bir adamı xatırladacaq heç bir şey yox idi, bu müti
qəlb yalnız sevırdi.
Ola bilsin ki, o, duasmı fovqslbəşər bir yüksəkliye çatdıra bilirdi, lakin heç bir
zaman ne dua, ne də sevgi heddinden artıq ola bilməz; əgər müqeddəs kitablann
metninde olmayan dua küfr olsaydı, müqəd- dəs Tereza ve Müqeddes İeronim
de kafir olardılar.
O, derdlilere və tövbe edənlərə doğnı meyl edirdi. Kaınat isə böyük bir meroz
kimi görünürdü o, hər yerdə qızdınııanı hiss edir, hər sinədə əzablar duyur,
xəstəliyin səbəbini axtarmadan yaralan sağaltmağa çalışLrdı. Yaranmışlann
həyata qayıtmasımn qorxunc mənzərəsi onu mütəəssir edirdi. O, yalnız bir şeye:
rəhm etmək ve yardım göstərmek üçün ən yaxşı üsul axtanb tapmağa va
başqalanna da bunu öyretmeyə cəhd edirdi. Bütün varhq bu saf qəlbli və nadir
dərəcədə merhemetli olan keşiş üçün tesəlli həsrətındə olan tükənməz elem
mənbeyi idi.
Adam var ki, zəhmət çəkib yerin altmdan qızıl çıxardır, o isə qəlblərdən
mərhəmət çıxarmaq üçün zəhmət çekirdi. Dünyanm dərdi onun mədəni idi. Hər
yerə yayılmış qəm-qüsse onun üçün yalnız yax- şılıq etməkden Ötıü daimi bir
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bəhanə idi. O, “bir-birinizi sevin!” deyir və belo hesab edirdi ki, bununla hər şey
deyilmişdir; o bundan artıq heç bir şey ısteməzdı, onun bütün nəzəriyyəsi də
bundan ıbaret idi. Bir dəfe, yuxanda adını çəkdiyimiz ve özünü filosof sayan
senator yepis- kopa demişdi: “Bir göriin, bu dünyada nelər olur, hanru hər kəsə
qarşı vuruşur: kim güclüdürsə, o ağıllı sayılır. Sizin “bir-birinizi sevin!” şüanmz
axmaqlıqdır. Yepiskop mübahisəyə girişmedən: “Nə olsurı,
demişdi, - əgər bu axmaqlıqdırsa, inci seyvanda gizləndiyi kimi nıh da
bunun içine qapanmalıdır”. Yepiskop doğrudan da, bu “axmaqlı- ğın” içinə
qapanaraq orada yaşayırdı və bundan tamamile razı idi: o bizi cəlb edən və eyni
zamanda qorxuya salan böyük məselələri, mücərred elmin Ölçüyəgeimez
zirvəlerini, metafizika uçummlannı, taleyi, xeyri ve şəri”, bütün canlılann birbirilə mübarizesini, insan şüurunu və heyvanların mürgülü seyrini, ölüm
vasitəsilə dəyişməyi, varlılann mezarda yenidən doğulmasını, keçici hisslerin
dəyişilmez “mənlik” üzərindəki anlaşıtmaz hakimiyyətini, mahiyyəti,
materiyanı, və Nil ve Ens', ruhu, tebiəti, azadltğı, zərurəti, çox böyük təfəkkürlü
insanlann düşündüyü bütün o keskin problemleri, o meşum qalınlıq- ları;
Lükretsi, Manu, müqəddəs Pavel və Dantenin sonsuzluğa dikile- rek, orada
sanki ulduzlar əmelə getirə biləcek qəder parlaq nəzerlə seyr etdikləri boyük
uçurumlan özündən uzaqlaşdırırdı.
Monsenyor B’envenü sirli hadisələri yalmz kənardan müşahidə edən, onlan
tedqiq etməden və onlara yaxınlaşmadan, öz ağlını bununla yormadan,
gözəgörünmeze qəlbən hörmet bəsləyən bir adam idi.
1 Heçlik və varhq (latınca) - oıta əsrin fəlsəfe tenninleri

DÜŞMƏ
BİRİNCİ FƏSİL Bütün güft yol gəhndən sonra
1815-ci ıl oktyabr aymın əwəllərində, günəşin batmasına teqri- bən bir saat
qalmış balaca Din şəhərinə bir yolçu girdi. Bu zaman evlərinin pəncərəsindən
baxan və ya qapılannm qabağmda dayanmış olan tək-tek şəhor adamlan bu
yolçuya bir qedər teşvişlə baxırdılar. Ondan daha yoxsul görkəmli bir yolçuya
rast gəlmək çətin idi. Bu orta boylu, enlikürek, dolu ve qüwetli bir adam idi.
Ona qtrx altı, qırx yeddi yaş vermək olardı. Başmdakı papağınm meşin günlüyü
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günəşdən yanıb qaralmış və tər basmış üzünün yansını örtürdü. Boz kotandan
tikilmiş qaba köyneyinin yaxasına gümüş lövber nişanı sancılmışdısa da,
köynəyin açıq yerinden tüklü sinəsi görünürdü, tuma kimi bunıtmuş boyun
yaylığı, eyninde göy ketandan tikilmiş bir dizi ağar- mış, o biri dizi ytrtılmış
köhne şalvarı, bir dirsəyinə yaşıl mahuddan, viclə yamaq salınmış köhnə və boz
bluz, arxasında ağzına qedər dolu və qayışla möhkəm bağlanmış iap təze bir
esger çantası, əlinde de zorba, düyünlü bir ağac var ıdi; yalın ayaqlanna dəmir
mıxlarla nallan- mış ayaqqabı geymişdi. Başı qırxılmış, saqqalı isə çox
uzanmışdı.
Tər, bürkü, uzun günü piyada yeriməkdən əmələ gəlmiş yorğun- luq ve toz bu
cır-cmdır adamın buraxdığı pis təsiri daha da artınrdı.
Qısa tükləri biz-biz dayanmışdı. Saçlarının lap yaxında qırxıldığı və yenicə
çıxmağa başladığı görimürdü.
Onu kimsə tammırdı. Görünür o təsadüfi bir yolçu idi, O haradan gəlirdi?
Cenııbdan. Bəlkə də dəniz tərefden. Çünki o da Din şeherine yeddi ay bundan
ewəl Napoleon Kanndan Parisə geden zaman keçdiyi həmin yoldan daxil
olmuşdu. Yeqin ki, bu adam bütün günü istirahet
etmədən yol gelmişdi. O çox yorğun görütıürdii. Şəhərrn köhne hissə- sındə
yaşayan yerli qadınlar onun Qasendi bulvanndakı ağaclann altında dayandığını
ve xiyabanın axırındakı fəwaredən su içdiyini görmüş- dülər. Görünür susuzluq
onu çox incidirmiş, çünki onun dalınca gələn uşaqlar iki yüz addım getdikdən
sonra onun yenə dayamb Bazar mey- danının ortasmdakı fevvaredən su içdiyini
gömıüşdüler.
Puaşver küçəsino çatdıqda o, sola dönüb şəhər idaresinə tərəf getdi. Oraya girib,
on beş deqiqə orada qaldı. Qanmm ağzında daş skamya üzərində bir jandarm
otunnuşdu. Bu həmin skamya idi ki, general Druo maxtın 4-də onun üstüne
çıxaraq, Juan Iimanında yazılmtş prok- lamasiyanı Din şeherinin heyret
içerisində olan ehalisi qarştsında oxu- muşdu. Yolçu şapkasını çıxanb jandarmı
hörmetlə salamlayaraq girdi.
Jandarm yolçunun salamuıa cavab vermədi, diqqətlə ona baxdı, nəzərlərile onu
müşayiet etdi və şəhər idarəsinə girdi.
O zamanlar, Din şəherinde “Kolbas xaçı” adlı gözel bır karvansara vardı. O
karvansaranın sahibi Jaken Labar, Qrenoblda “Üç delfin” adh karvansara
saxlayan, vaxtilə imperator ordusunda xidmət etmiş başqa bir Labarın qohumu
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olduğu üçün, şəherdə bütün əhalinin hörmetini qazartrmşdı. Napoleon o
tərəfləre gəldiyi zaman “Üç delfin” karvan- sarası haqqmda çoxlu şayiələr
yayılmışdı. Deytrdiler ki, general Bert- ran yanvar ayında arabaçı paltannda bir
neçə dəfə oraya gəlmiş və əsgerlərə xaç nişanı, şəhər ehalisinə isə ovuc-ovuc
qızıl paylamışdı. Lakin, yalnız bir şey qəti melumdur ki, imperator Qrenobla
daxil oldu- ğu zaman prefektura binasında qalmaqdan İmtina etmiş ve merə
təşək- kür edərək: “Burada tanıdığrm namuslu bir adam var, men onun yanında qalacağam” deyib, “Üç delfin” mehmanxanasma getmişdi... “Üç delfin”
ile “Kolbas xaçı” arasmda iyirmi beş lyo məsafe olmasma bax- mayaraq, “Üç
delfin” sahibi Labarın şöhrətli “Kolbas xaçı” sahıbi Labara da sirayət etmişdi.
Şəhərdə onun barəsinde deyirdilər: “Bu, o Qrenobldakımn əmisi oğludur”.
Yolçu şəhərdə en yaxşı sayılan bu karvansaraya doğru yollandı. O, qapısı birbaş
küçeyə açüan metbəxə giıdi. Bütün mətbəx peçləri qalanmışdı, buxanda şən
alov yamrdı. Meyxana sahibi eyni zamanda baş aşpaz olduğuna görə gah ocağa,
gah qazanlann yanına gelib gedir, qonşu otaqda ucadan damşıb gülüşən
arabaçılar üçün əla nahar hazir- lanmasına nəzaret edirdi. Seyahet edənler yaxşı
bilirlər ki, arabaçılar yaxşı yeməyi hamıdan çox sevirlər. Odun üstündə ağ
keklikler və qır- qovullarla dolu bir şiş donür, plitənin üstüadə isə Loze
gölünden tutul- muş iki yağlı sazan balığı və Aloz gölündən tutulmuş ala balıq
bişirdi.
Meyxana sahibi qapınm açıldığmı və təzə bir adamın içəri girdi- yini eşidəcek,
gözlerini plitədən ayınnayaraq:
-Nə isteyirsiniz, Cenab? - dedi.
Yolçu:
-

Yemək ve yatmaq isteyirem, - deyə cavab verdi.

Meyxana sahibi:
-

Olar, - dedi. Sonıa dönüb yolçunu nəzərdən keçirərək əlavə etdi.

-

Ətbəttə, pulla.

Yolçu köynəyinin cibindən içi dolu dəri pul kisəsini çıxararaq:
-

Pulum var, - dedi.

Meyxanaçı:
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-

Elə isə qulluğunuzda hazıram, - dedi.

Yolçu kisəsini yene cibine soxdu, çantasım çıxanb qapının yanında döşəmenin
üzerinə qoydu ve əsasını elinden buraxmayaraq ocaq qabağındakı alçaq
skamyanın üstündə oturdu. Din şəhəri dağ yerinde- dir. Oktyabr gecəlerinde
havalar orada çox soyuq olur.
Meyxana sahibi dala-qabağa gedib gələrkən yolçunu diqqətlə gözden keçirirdi.
-

Yemək tezmi hazır olar? - deyə yolçu sonışdu.

-

Bu saat hazır olacaq, - deyə meyxanaçı cavab verdi.

Yolçu dalını meyxanaçıya çevirib İsinməkdə ikən, hörmətli mey- xanaçı Jaken
Labar cibindən bir karandaş çıxartdı və pəncərenin ya- nmdakı kiçik stolun
üstündə qalmış qezetden bir parça qopartdı, kena- rrnda bir-iki sətir yazdıqdan
sonra onu bükdü, yapışdırmadan metbexdə hem aşpaz şagirdı, hem de kuryer
vezifesinde işleyən bir uşağa verdi. Meyxanaçı uşağın qulağına nə ise pıçıldadı,
o da dərhal şəhər idarə- sinə doğnı jaiyürdü.
Yolçunun bu hadisədən əsla xəbəri olmadı.
O yenə soruşdu:
-

Yemək tezmi hazır olacaq?

-

Bu saat hazır olar, - deyə meyxanaçı cavab verdi,

Uşaq qayıtdı. O apardığı məktubu geri gətirmişdi. Meyxanaçı cavab gözləyən
adamlar kimi tələsik kağızı açdı. Kağızdakını diqqetlə oxu- duqdan sonra, başını
yırğaJadı ve bir dəqiqə fikre getdi. Nəhayət, kə- derli fıkirlere dalmış kimi
görünen yolçuya yaxmlaşaraq:
-

Cənab, - dedi, - mən sizi burada saxlaya bilməyeceyəm.

Yolçu skamyadan ayağa qalxdı.
Nə üçün? Yoxsa qorxursunuz ki, mən size pul verməyəm? İstə- səniz
pulu qabaqca da verə bilerəm. Pulum vardır, deyirəm sizə.
-

Məsəle bunda deyil.

-

Bəs nedədir?

-

Sizin pulunuz var...
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-

Beli, - deyə yolçu bir daha təsdiq etdi.

Amma mənim boş otağım yoxdur, - deye meyxanaçı cavab verdi. Yolçu
sakitcə:
-

Menə tövləde yer verin, - dedi.

-

Verə bilmərem.

-

Nə üçün?

-

Orada yer yoxdur, hər yeri atlar tutmuşdur.

Yolçu:
Nə olar? - dedi, - elə ise çardağın bir küncündə mənə yer verər siniz. Bir
qucaq da küləş verin. Lakin bu barede yemekdən sonra ətraflı damşanq.
-

Men sizə yemək vere bilmərəm.

Sakitcə, Iakin qəti bir şəkildə verilən bu cavab yolçunun diqqətim cəlb etdi. O
ayağa qalxdı.
Bəs belə! - deyə o çığırdı. - Amma mən axı acından ölürəm! Mən gün
doğandan beri istirahət etınedən yol gəlirem. On iki lyo yol gəlmişəm. Mən pul
verirem. Mən yemek istəyirəm.
Meyxanaçı dedı:
-

Mənim heç bir şeyim yoxdur.

Yolçu güldü, buxarmı və ocaqlan göstərdi.
-

Heç bir şeyiniz? Bəs bunlar?

-

Bunlann hamısını başqalan sifariş edibdir.

-

Kimler?

-

Cənab arahaçılar.

-

Onlar neçe nəfərdirlər?

-

On iki.

-

Burada iyirmi adamlıq yemək vardır.
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Buniann hamısını onlar özlen üçün sifariş edibler, pulunu da qabaqcadan
venblər,
Yolçu ewəlki yermdə oturdu ve yavaş bir seslə:
Mən meyxanadayam, — dedi, - mən acam ve burada qalıram. Bu zaman
meyxanaçı yolçvmun qulağına tərəf əyildi VB onun diksinmə- sınə səbəb olan
bir səslə dedi:
-

Buradan gedin!

Bu anda yolçu əyilerək əsasının dəmit ucu iiə kömürləri ocağa tərəf itəleyirdi; o
celd dönüb, etiraz etmək üçün ağzmı açdısa da, meyxanaçı onun gözlerine dik
baxaraq yenə yavaş bir səslə əlavə etdi:
Artıq soz lazım deyii. İsteyirsiniz sizin adınızı deyim? Sizin adınız Jan
Valjandır. Indi istəyirsinizsə, sizin kim olduğunuzu da deyimmi? Sız içeri
girdiyiniz zaman men şübhələndim, şeher idarəsinə adam göndərdim. Budur,
aniaruı verdikleri cavab. Oxumaq biiirsinizmi?
O bu söziəri deyib bir az əwəl meyxanadan şəhər idaresine ve oradan geriyə
səyahət edən kağızı açıq halda yolçuya uzatdı. Yolçu onu tez nəzərdən keçirtdi.
Meyxanaçı bir az sükut etdikdən sonra sözünə davam edərək dedi:
-

Men hamı ile nəzakotli danışmağa adət etmişəm. Buradan gedin.

Yolçu başmı aşağı saldı ve döşemənin üzerindəki çantasım gotürüb getdi.
O, baş küçeye çıxdı. Özünü evlerin yatuna qısaraq, təhqir edilmiş və qəmgin bir
halda hara getdiyini özu beiə bilməden, tevəkküle gedirdi. O bir dəfə də başını
geri çeviraıedi. Çevirmiş oisaydı, “Kolbas xaçı” sahibinin qapmın ağzında öz
müşteriieri və yoidan keçeniər ara- smda durub və barmağt iiə onu göstərərək,
heraretle ne ise danışdığını görər və oradakılann ona qorxuiu və şübhəli
nezeriərle baxmasından bilerdi ki, onun şəhərə gəlməsi şəhərə çaxnaşma
salacaqdır.
Lakin o bunlan görmədi. Dərdli adamiar geriyə baxmazlar. Onlar qara
talelerinin dallannca geldiyinı çox gözəl biiirlər.
Beiəiikle o haraya gedeceyini büməden, tanımadığı küçəiərlə bir müddet ireliye
getmekdə davam etdi. Ümidsizlik çağlartnda olduğu kimi o, yorğunluğu da
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unutmuşdu. Birdən o yene berk aclıq hiss etdi. Gecə yaxınlaşırdı. Bir sığınacaq
tapmaq ümidi ile o, ətrafa nezer saldı,
Abırlı aşxanamn qapısı onun üzüne bağlanmışdı, indi o, adi bir meyxana və ya
sadəcə bir daxma axtarırdı.
Birdən küçənin o biri başında işıq göründü; dəmir tirden asıimış şam budağı
toraniı səmanın solğun fondunda aydm görünürdü. Yolçu işıq gəien terefə
yoliandı.
Doğrudan da bu, meyxana idi, - Şatb küçəsindeki meyxana.
Yolçu bir anlığa dayanıb meyxananın pəncərəsindən içəri baxdı; alçaq tavanlı
salon stol iizerindeki bir lampa ilə və ocaqda yanan odıın parlaq alovu ilə
işıqlanmışdı. Orada bir neçe adam oturub içirdi. Mey- xanaçı ocağın yanında
isinirdi. Ocağuı üzerində qarmaqdan asılmış dəmir qazanda nə ise qaynayırdı.
Eyni zamanda bir növ karvansara olan bu meyxanamn iki qapısı vardı: biri
küçəyə açılırdı, biri də peyinle dolu kiçik heyətə çıxırdı.
Yolçu küçə qalasından girmeyə cürət etmədi. Xelvətcə həyətə girə- rək, yenə
dayandı, sonra qorxa-qorxa rəzəni qaldırdı və qapmı itələdi,
-

Kimdir? - deyə meyxanaçı səslendi.

-

Yemək və yatmaq üçün yer axtaran bir adam.

-

Bəs ne üçün dayanduıız? Burada yemək də, yatmaq üçün yer də vardır.

Yolçu içeriyə girdi. Stolım başmda oturub içən adamlann hamısı dönüb ona
baxdı. Bir tərefdən lampanın, o biri tərefdən de ocağm işığı onu işıqlandırdı. O,
torbasını dalmdan çtxarmaqda iken hamı onu diqqətle nezərdən keçirmişdi.
Meyxanaçı dedi:
Budur ocaq, yemək de qazançada bişir. Yaxın gəlin, isinin dost. Yolçu
ocağm qabağmda oturdu. Yorğunluqdan sızıldayan ayaqlarıru oda tərəf uzatdı,
qazançadan xoş iy gelirdi. Yolçunun şapkastntn gün- lüyü altından görünən
üzünde tutqun məmnuniyyet ifadəsi göriindüsə də, uzun zamandan bəri adet
etdiyi əzabuı qemli kölgəsi yene də üzündən silınib getmədi.
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Onun merd, mətanetli və qəmli görkəmi vardı. Bu üz qeribə bir təsir
bağışlayırdı: ilk baxışda o çox itaetkar, axırda isə çox sert görü- nürdü. Çırpı
arasmda alov nece parlaytrsa, onun gözləri də kirpikleri altında elə parlayırdı.
Stolun başmda oturanlardan birt bahq alverçisi, bu meyxanaya gir- mezdən əwəl
Labar meyxanasına gedərek, atını onun tövləsine bağ- lamışdı. Təsadüfen
hemin gün sehər o, bu naməlum ve şübheli yol- çunu Brad’Ass ile... (Adnu
yadımdan çıxartdım, gerək ki, Eskublon idi) arasmdakı yoldan gedərken
görmüşdü. Alverçiye rast gəldiyi zaman olduqca yorğun göriinən yolçu onu ata
mindirmesini xahiş etmiş, balıq alverçisi ise cavab vermedən atmı daha bərk
sürmüşdü. Hemin balıq alverçisı yarrnı saat bundan ewəl Jaken Laban ehatə
eden adamlann içerisinde idi ve “Kolbas xaçı” meyxanasında olanlara özünün
bu adama necə rast geldiyini nağıl edirdi. İndi o, yerindən durmadan, meyxamçıya gizlince işarə elədi. Meyxanaçı ona yanaşdı. Onlar bir-birinə bir neçə
kelma pıçıldadılar. Bu zartıan yolçu yenə dərm düşüncelərə dalmışdı.
Meyxanaçı ocağın yamna gəlib kobud bir hərəkətiə yolçunun çiynindən yapışdı
və dedi:
-

Tez buradan rodd ol!

Yolçu ona torəf döndü və mülayimcəsinə soruşdu:
-

Ah, demək, siz bilirsiniz?..

-

Bəlt, bilirəm.

-

Meni o biri meyxanadan qovdular.

-

İndi ise seni buradan qovurlar.

-

Bəs men haraya gedim?

-

Haraya isteyirsən get!

Yolçu çantasını və əsasını götürüb getdi.
Meyxanadan çıxanda, “Kolbas xaçı” meyxanasından buraya qədər onu toqib
etdikdən sotıra indi burada gizlenmekdo olan bir neçə uşaq onu daşa basdı.
Yolçu qəzəblə geri döndü ve osası ilə onları hədəlodi, uşaqiar bir dəstə quş kimi
dağılışdılar.
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O irəlilədi və həbsxananm qabağına çatdı. Darvazanın yanxnda iri z&ngə
bağlanmış demir zencir sallanmışdı. O, zənciri dartaraq zengi çaldı,
Darvazadakı kiçik pencərə azacıq açıldı. Yolçu hörmetle şapkasını çıxararaq:
-

Cenab qapıçı, - dedi, - rəhm edin, qapım açın mənə bir gecolik yer verin.

İçeridon bir səs cavab verdi:
-

Həbsxana karvansara deyil. Qoy səni hebs etsinlər, onda qapını açarlar.

Kiçik pəncərə yenə qapandı.
Yolçu, bağlarla əhatə olunmuş dar bir küçəyə girdi. Bu bağlann bəzisinin
otrafına çeper əvezine kollar əkilmişdi ki, bu da küçəni şen göstərixdi. Bağlar ve
çepərler arasında yolçu birmortəbəli kiçik bir ev gördü; evin penceresindon işıq
gəlirdi. Yolçu meyxananın pencerə- sindən baxdığı kimi, bu evin də
pəncərəsindon içəri baxdı və divarları ağardılmış xeyli geniş bir otaq gördü.
Otağın bir terəfınde perda altın- da bir çarpayı, yantnda da bir beşik, bir neçə
taxta stul, divardan asılmış qoşalüle bir tüfəng var idi. Otağın ortasında süfrə
hazırlan- mışdı. Mis lampa qaba ağ örtüyü, gümüş kimi parlayan və şərabla dolu
olan qalay bir kuzoni ve içindo şorba buğlanan saxsı qabı işıqlandınrdı. Stolun
yanında qırx yaşlarında, ağ bənizli gülərüzlü bir kişi oturmuşdu ve dizləri
üstündə kiçik bir uşağı atıb-tuturdu. Yanında oturan cavan bir qadın o biri uşağa
süd verirdi. Ata gülür, uşaq gülür, ana gülümsəyirdi.
Yolçu bu xoş və sakit məıızəro qarşısında bir az dayanaraq tlkro daldı. O nələr
düşünürdü? Bu suala yalmz ozü cavab vera bilordi. Yeqin o fikirleşirdi ki, bu
şən ailə ona qonaqpərestlik gösterməkdən boyun qaçırmaz və burada, bu qədər
məsud görünən bir evdə bəlkə ona da bir zərro mərhemot tapılar.
O yavaşca pəncəreni döydii.
Eşitmədilər.
Bir də döydü.
Bu zaman qadın ərinə müraciətle:
^ Bura bax kışı, deyesən, qapını döyürlər, - dediyıni eşitdi. Kişi:
-

Yox, - deyə cavab verdi.

Yolçu pəncərəni üçüncü dəfa döydü:
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Kişi ayağa qalxaraq, lampanı götürdü vo qapıya yaxmlaşıb açdı, Ev sahibi
ucaboylu, yankəndli, yarıpeşəkar bir adam İdi. İri deri önlüyü sol çiyninə qədər
çatırdı. Önlüyün döş torəfındə qurşağa sancılmış kəkic qırmızı yaylıq, bant qabı
və müxtəlif şeylər görünürdü. Ev sahibi basını yuxarı qaldıraraq dayanmışdı:
köynəyinın geniş, açıq yaxasm- dan öküz boynuna oxşayan ağ boynu
görünürdü. Onun qahn qaşlan, iri qara bakenbardları, bir qədər dəbermış gözlert
vardı, alt çenosi qabağa çıxmışdı, üzündə öz evinde olduğunu bildiron adama
məxsus təsvi- rəgəlməz bir ifadə vardı.
Yolçu onu görüncə:
Bağışlaytn cənab, - dedi. - Pulla mənə bir boşqab şorba və yat- maq üçün
bax o bucaqdakt mərəkdo bir yer verərsinizmi? Pulla, vero bilərsinizmi?
Ev sahibi soruşdu:
-

Siz kimsiniz?

Yolçu cavab verdi:
Mən Püi-Muasondan gelirəm. Bütün günü piyada on iki lyo gəlmişəm.
Menə yer verərsinizmi? Əlbettə, pulla.
Kəndli:
-

Yaxşı adama pulla evimdə yer vermokdən boyun qaçırtmazdım,

-

dedi. - Ancaq siz no üçün karvansaraya getmirsiz?

-

Orada yer yoxdur.

Nece yoxdur? Ola bilmez. Bu gün nə bazar günüdür, ne də yar- marka.
Labann yanına getınodmizmi?
-

Getraişdım.

-

Bəs nə oldu?

Yolçu bir az pərt halda.
-

BİLmirəm, o məni oraya buraxmadı.

-

Bəs oraya, nədir o, Şato küçəsindəkinə, getdinizmi ?

Yolçunun pərtliyi artırdı.
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-

O da məni içəri qoymadı, - deyə o mıztldandı.

Kondlinin üzündə bir şübhə göründü; o, yolçunu başdan ayağa süzorək birdən
dehşətlə:
-

Yoxsa, siz homin adamsınız? - dedi.

Sonra yeno yolçunu gözden kcçirtdi. Üç addım geri çəkildi, lam- pam stolıuı
üstünə qoydu və divardakı tüfəngı elinə aldı.
Kəndlinin: “Yoxsa, siz hanıin adamsınız?” sözlerini eşıdon qadın yerindən
sıçradı və hər iki uşağmı qucağına alaraq telosik, hətta döşünü belə örtmodən
ərinin dalında gizləndi. O, qorxudan bərelmiş gözlərini yolçunun üzüne
zilləyorək və öz-özünə “Oğru, sərseri” - deyə pıçıldayırdı. Bütün bu hadisələr
təsəwür edilməyəcək dərəcedo tez baş verdi. Ev sahibi bir neçə saniyə naməlum
adama ele baxdı ki, sankı qarşısmda duratı zohərli ilan idi, sonra yenə qapıya
yanaşaraq:
-

Rədd ot, - dedi.

Yolçu:
-

Allah xatirinə, heç olmazsa bir stekan su verin, - deyə xahiş etdi: Kəndlı:

-

Alnına bir gülle çaxılmasını istemirsən ki? - deye cavab verdi.

Sonra qapmı bark Örtdü ve yolçu iki ağır dəmir sürmonin bir-bir
necə cırıldadığmı eşitdi. Bir dəqiqedən sonra pencerənin taxtalan da örtüldü,
dəmir tirin gurultu ilə yerinə qoyulduğu eşıdildi.
Zülmot getdikcə qatılaşn-dı. Alp dağlarından soyuq külək esirdi. Yolçu sönən
gündüzün zəif işığında küçoni əhatə edən bağlardan bırində sanki çimle
örtülmüş daxma kimi bir şey gördü. O, cürətlə şobəkə hasardan sıçrayaraq bağa
düşdü və daxmaya yanaşdı, qapı əvəzində alçaq bir dəlik gördü; daxma şose fəlıləlorinin yol konannda tikdikləri
komalara bənzəyirdi. Yoqin, yolçu bunun doğrudan da bele bir koma olduğunu
düşünmüşdü. O, soyuqdan və acından əziyyet çəkirdi: aclığa çarə tapmırdı,
lakin burada heç olmazsa soyuqdan qorunmaq üçün bır sığmacaq vardı. Bu cür
yerlərde, adeten, gecelor kimsə qalmır. O qamı üstə uzandı və sürunə-sürünə
daxmannı dəlt- yindən keçdi. İçəri isti idi. Yerdə hotta küləş döşənək də vardı,
O, bir deqiqo bu döşənəyin üstündə uzandı, o qədər yorulmuşdu ki, hərəkət
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etmoyə qadİT deyildi. Sonra arxastndakı çantanın onu narahat etdiyini hiss
ederək vo bu çantanın bir yastıq ola bilecəyini düşünüb qayış- lardan birini
açmağa başladı. Bu anda qoıxunc bir mınltı eşitdi. O gözlerini qaldırdı.
Daxmanın qaranlıq deşiyindən böyük bir köpeyin başı goründü.
Yolçu it damma diişmüşdü.
O özü də çox qüwətli və dohşətli idi; doyənəyini əlinə alaraq ve çantasmı
qalxan kimi tutaraq birtəhər deşikdən baytra çıxdı; otıun cındır paltanndakı
yırtıqlar daha da artmışdı.
O, elindəki əsanı yellədə-yellədo dal-dalı qapıya terəf geri çəki- lərək birtəher
bağdan çıxdı, iti yaxına qoymamaq üçün o, qılınc təlimi ustalan arasında
meşhur olan “qapah qızılgül” üsuluna əl atmağa məc- bur oldu.
Bir qedər oziyyətdən sonra o, hasan aşdı. O, küçodə yene yalqız, yurdsuz,
pənahsız jdi, hətta o miskin it damından da qovulmuş, o küləş döşənəkdən də
məhrum edilmişdi. O özünü bir daşın üstüno saldı. Deyirlər ki, bu zaman yoldan
keçen bir nəfər onun: “Ah, it de monden yaxşı yaşayır!” - dediyini eşitmişdi.
Bir az sonra o, ayağa qalxdı və yenə yoluna davam etdi. O, çölde bir ağac və ya
bir ot tayası tapıb altmda sığınmaq ümidi ilə şehərdən çıxdı.
O, başını aşağı sallamış halda xeyli yol getdı. Nəhayət, insan olan yerlərdən
uzaqlaşdığmı hiss edərək başını qaldırdı və ətrafına göz gəzdirdi. O, çöldə idi;
qarşısmda dibdən biçilmiş kövşəni olan yastı bir topə görünürdü, - biçindən
sonra bu cür təpələr saçı qırxılmış başı xatırladır.
Üfüq tamamilə qaralmışdı - bu yalnız gecənin qaranlığı deyildi; qaranlığı
qatılaşdıran alçaq buludlar idi; onlar sanki lap təpənin üstündə yatır və yuxart
qalxaraq bütün göyü bürüyürdü. Lakin tezlikle ay çıxacağındail, göyün
ortasmda isə toran işığının panltılan gəziş- diyindən yüksəklikdə bu buludlar bir
növ ağımtıl qübbe emele gətirir və bu qübbedən yerə solğun işıq saçılırdı.
Buna görə yer göydən daha çox işıqh ıdi ki, bu da həmişə olduqca müdhiş bır
təsır bağışlayır. Təpənin yeknəsəq, kədərləndirici cizgiləri qaranlıq üfüqdo
tutqun göyümtül bir ləkə kimi görünürdü. Bütün bu menzerə iyrenc miskin,
kədərləndirici və cansıxıcı bir şeyi xatırla- dtrdı. Tarlada ve təpede yolçudan bir
neçe addun kənarda duraraq küləkdən titrəyen eybəcər bir ağacdan başqa heç bir
şey yox idi.
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Şübhəsiz ki, bu adam hadisələrin gizli cehətini hessaslıqla qav- rayan inco
monovi vo zehni xüsusiyyətləre malik adamlardan deyildi, lakin bu göydə, bu
təpədə, bu düzənlikdə vo bu ağacda ele sonsuz bir kedər vardı ki, yolçu bir
dəqiqə hərəkətsiz dayanıb, bu mənzərəni seyr etdikdən sonra birdən geri döndü.
Bəzən təbiətin özü də insana düş- mən kimi görünür.
Yolçu geri qayıtdı. Şəhər qapılan bağlanmışdı. Dini müharibələr dövründə üç
mühasireye davam gətirmiş Din şəhəri 1815-ci ildə hele köhne qala divarlan vo
dördbucaqlı bürclərlə əhatə olunmuşdu. Bu divarlar ve bürclər yalnız sonralar
uçurulmuşdu. Yolçu divarda bir uçuq yer tapıb yenə şəhəre girdi.
Saat təqribən səkkiz olardı. Yolçu küçeləri tanımadığından, yenə qarşısına çıxan
küçələrlə yol getmeyə başladı.
Beləliklə o, şəhər idarosinin, sonra da seminariyanın yanına çatdı. Kılsə
meydanmdan keçərkən, yumruğunu qaldınb hedeledı.
Bu meydanıtı tinində bir mətbəə vardı. tmpcratorun vo imperator qvardiyasımn
Elba adasından gətirilmiş bir orduya yazılmış olan bo- yannamələri İlk defe
məhz burada çap edilmişdi. Bu beyannameler Napoleon torofindon
yazdırılmışdı.
Taqetden düşmüş vö bütütl ümidini itirmiş yolçu bu mətbəənin qapısı ağzındakı
daş skamyanm üstüno uzandl.
Bu zaman kilsədən bir qoca qadın çıxdı. Qaranlıqda skamyada uzanan adamı
görüncə:
-

Burada no cdirsiniz, dostum? - deye soruşdu.

Yolçu kəskin və kinli bir soslə cavab verdi:
-

Özünüz görmürsünüzmü, mərhəmətli qadm? Mən yatmaq isto- yirem.

Bu ada heqiqeten layiq olan mərhəmətli qadm markiza de R. idi.
-

Bu daş skamyamn üstündəmi? - deyə o yenə soruşdu.

Mən on doqquz il quru taxtalar üstündə yatmışam, bu gün də daş üste
yataram.
-

Siz əsgərlikmi edirdiniz?

-

Bəli, mərhəmətli qadın, əsgərlik edirdim.
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-

Bəs nə üçün karvansaraya getmirsmiz?

-

Çünki pulum yoxdur.

Xanım de R:
-

Təəssüf! - dedi, - Mənim cibimdə ancaq dörd su vardır.

-

Fərqi yoxdur, verin.

Yolçu bu pulu aidı. Xanım de R. sözünə davam etdi:
Bu qəpik-quruşla sizi karvansaraya qebul etmezlər. Ancaq bir deyin
görək, gecolomək üçün bir yer axtanb tapmağa cohd etdinizmi? Axı bütün
geconi belə keçirə bilmozsiniz. Yəqin çox üşümüşsünüz, hem de acsınız. Bəlkə,
sizə yazığı gəJıb bir sığmacaq verən oldu.
-

Men bütün qapılan döymüşəm.

-

Bos necə oldu?

-

Məni hər yerdən qovdular.

“Mərhəmətli qadın” yolçunun çiyninə toxunaraq, meydançanın o biri tərəfındə,
yepiskop sarayının yanmdakı kiçik bir evi göstərerək:
-

Deyirsiniz ki, bütün qapıları döymü$sünüz? - deye o bir do soruşdu.

-

Bəli.

-

Bu qapını da döydünüz?

-

Yox.

-

Elə isə döyün.

tKİNCİ F0SİL Hikməte verilən ehtiyat darsı
O axşam Din yepiskopu adəti üzrə şohəri gəzdikdən sonra öz otağma girib,
qapısını bağlayaraq uzun müddət orada oturmuşdu. O, “İnsanm vozifələri”
mövzusunda böyük bir əsər yazırdı. Teessüf ki, bu eser tamamlanmamış qaldı.
O bu mühüm məsole haqqında kilso rəhbərlərinin və alimlerin yazdıqlannı
böyük bir seyle toplayırdı. Onun esəri iki hissedən ibarət idi; birinci hissesinde
ümumbəşər vəzifələrindən, ikinci hissedo isə cəmiyyətde tutduğu mövqeyə görə
hər adanun “öhdəsinə düşon vəzifələrdon bəhs ulunurdu. Ümumboşər vezifeleri
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böyük vəzifelərdir. Bunlar dörddür. Müqeddəs apostol Matvey bu vəzifoləri bu
cür bölüşdürür: Allaha qarşı vozıfeier (Matf. VI), insanın özünə qarşı vezifəlor
(Matf. V, 29, 30), başqa insanlara qarşı vəzifeler (Matf. VII. 12, tannnın xəlq
etdiklərine qarşı vezifələr (Matf. VI. 20, 25). Qalan vəzifeləro gətincə, yepiskop
bunlann başqa yerlərde qeyd olunduğunu və yazıldığını tapmışdı: padşahların
ve rəiyyətlerin vozifelərini - romalılara gönderilmiş moktubda, hakim- lərin,
arvadlann, analann və gonclərin vəzifolerini - müqoddas Pyotrun yazılannda,
ataların, ərlerin, uşaqların və nökerlerin vəzifolərini efes- liJerə göndərilmiş
məktubda; möminlərin vozıfelerini yohudilerə gönderilmiş məktubda, bakirə
qızlann vəzifelərini - korinflilərə gön- dorilmiş məktubda. O, böyük bir səylo
bütün bu tapşırıqlan toplayıb mövzunu bir küll şəklində birləşdirmişdi və onu
insanlara telqin etmək istəyirdi.
Axşam saat səkkizdə, madam Maqluar adeti üzre, çarpayının yanmda asılmış
kiçik şkafdan gümüş qablan götürmək üçün içəri girdiyi zaman, yepiskop dizi
üstünde açıq iri bir kitab tutaraq, kiçik kağız parçalan üzerində qeydlər edirdi.
Bir dəqiqə sonra yepiskop süf- rənin hazır olduğunu və bacısının yeqin, onu
gözlodiyini xatırlayaraq kitabı örtdü və ayağa qalxaraq yemek otağına getdi.
Yemək otağı buxansı olan uzunsov bır otaq idi. Dediyimiz kimi, bu otağm
qapısı küçeye, pencerəsi isə bağçaya açıltrdı.
Madam Maqluar doğrudan da axşam yemoyi hazırlığını qurtarmaq üzre idi.
O öz işini görə-görə madmazel Batistina ile söhbet edirdi. Stolun üstünde lampa
yanırdı, stol yaxştca qalanmış buxanya yaxm qoyu]- ınuşdıı.
Hər birinİn altmışdan artıq yaşı olan bu iki qadını tesewürə gətir- mək çətin
deyıl; madam Maqluar qısaboylu, diribaş, kök bir qadm idi, madmazel Batistına
isə - mülayim, anq ve zəif, qardaşmdan bir az uca idi, əynində 1806-cı ildə
dəbdə alan qırmızımtıl-qonur rəngdə ipek paltar vardı. Bu paltan madmazel
Batistina həmin ildə Parisdə almışdı ve o zamandan ındiyodek geyirdi. Sade
xalq dili ilə desok (bu xalq ifadelərinin qiymetli cəheti bundadır ki, bir səhife ile
izah edilecek fıkrı bir söziə ifadə etmək olur), madam Maqluar “avamlardan”,
mad- mazel Batistina isə “xammlardan” idi. Madam Maqluann başmda qır- çınlı
ağ başlığı, boynunda iso qızıl xaçı vardı, - həmin xaç bu evde olan yegane qaduı
zinəti idi; ağappaq ləçəyi kobud parçadan tikilmiş, qısa və geniş qollu qara
paltarına rövnoq verirdi. Qırmızı və yaşıl damalı, yaşıl belbağı ile beiindən
bağlanmış döşlüyü, uclan yuxandan iki sancaqla sancılmış qənşərliyi omuı
geyimini tamamlayırdı, ayaqla- nna Marsel qadmlan kimi kobud çəkmələr, sarı
105

corablar geymişdi. Madmazel Batistinanuı paltan 1806-cı ilin modası ilə
tikilmişdi, lifi qısa, tumanı dar, qollan çiyinlikli, baftalı və düyməli idi. Ağarmış
saç- lannın üstünü “uşaq” tərzində burulniıış parikle örtürdü. Madam Maq- luar
ağıllı, diribaş, savadlı qadın təsıri bağışlayırdı, lakin bir ucu aşağı, o biri ucu
yuxarı olan ağzı ve alt dodağindan qahn olan üst dodağı ona bir qəder kobud və
amirane görünüş verirdi. Monsenyor susduqca madam Maqluar onunla höımət
və açıqlıqla qanşıq bir qətiyyətle dam- şırdı; lakin monsenyor danışmağa başlarbaşlamaz, o da gördüyütnüz kimi, madmazel Batistina tək yepiskopa danışıqsız
itaət edərdi. Madmazel Batistinaya gelincə, o hcç danışmazdı da. O, ıtaət vo
teqdir etməklə kifayətlənirdi, hətta gencliyində de o heç bir zaman gözol
olmamışdı, bərelmiş mavi gözlari, uzun donqar bumu var idi, lakin onun bütün
üzündən, bütün varhğından (ewəlde söylədiyimiz kİmi) ifadə edilməz bir
merhəmət yağırdı. Onda həmişə bir mülayimlik hiss olunurdu: merhəmet, ümid
və inam - qelbi isindirən bu üç fezilət ise onun bu mülayimliyini yavaş-yavaş
qüdsiyyət dərəcosine yükselt- mişdi. Təbiot onu mülayım yaratmış, din onu
məloye çevirmişdi. Zavallı müqəddes qız! Yox olmuş əziz bir xatirə!
Sonralar madmazel Batistina yepiskopun evinde həmin axşam baş veron bu
hadisəni o qedər nağıl etmişdi ki, həle də yaşayan bir çox adamlar bu hadisənı
kiçik təfsilatma qedər xatırlayırlar.
Yepiskop içəri girdiyi zaman madam Maqluar madmazel Batis- tinaya hərarətlə
ne ise damşırdı, madmazellə o, sevdiyi və yepiskopun artıq adət etdiyi mövzuda
söhbot edirdi. Söhbət bayır qapının sürməsi haqqında gedirdı.
Görünür, madanı Maqluar axşam yeməyi üçün bəzi şeyler almağa getdiyi
zaman, müxtəlif xəbərler eşitmişdi. Şübhəii bir sersori haq- qmda danışırdılar.
Deyirdtlər ki, şəhərdə qorxulu, naməlum bir şexs zahir olmuşdur, o, küçələri
dolaşır və bu gecə evlərine gec qayıdatılan töhlükəli bir görüş gözləyir. Həm de
deyirdilər ki, polis heç bir şeye yaramır, çünkı prefektlə mer bir-bırile yola
getmədiklorinden, bir- birinə badalaq gelmeyə çalışaraq qəsdən müxtalif
hadisələr törədirler. Odur ki, ağlı başında olan adaınlar polıs vəzifəsini öz
üzərlərinə götür- məli, ayıq olmalı və çalışmalıdırlar ki, qapılar və sürmələr
möhkəm olsun, bütun qapılar içəridən möhkom bağiansın.
Madam Maqluar bu son sözlöri xüsusilə qeyd etdi, lakin öz soyuq otağına
yenicə keçmiş yepiskop buxarmın yanında oturub isinir və ümumiyyetlə, başqa
bir şey haqqında düşünürdü. Madam Maqluann son sözlerine o heç diqqet
vermedi. Madam Maqluar sözünü tekrar etdi. O zaman madmazel Batistina
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qardaşımn narazılığına sebeb olma- dan madam Maqluan məmnun etmok
moqsodilo çokino-çekine qar- daşından soruşmağa cüret etdi:
—

Madam Maqluann dediyini eşidirsinizmi, qardaşım?

—
Bəli, nə isə ötəri eşitdim, — deyə yepiskop cavab verdi. Sonra stulunu bir
qədər irəli çəkib iki əllərini dizlerinə söykadi, aşağıdan buxannm alovu ilə
işıqlanan mərhəmətli va gülər üzünü qoca xid- mətçi qadına çevirorok soruşdu:
-

Hə, nə var? Nə olmuşdur? Deməli, biz böyük bir təhlüko içori- sindəyik?

Madam Maqhıarbütün ehvalatı özü hiss etmədən, bir qədər müba- liğə ilə
yenidön söylemeye başladı. Bele melum olurdu ki, şəherde bir qaraçı sərsəri,
təhlükoli bir dilənçi dolaşmaqdadır. O, Jakerı Labarın mehmanxanasmda
gecəlemək istəmiş, lakin Labar onu içeri burax- mamışdır. Adamlar onun
Qasendi bulvanndan keçdiyini vo şor qanşa- nadek şelıeri dolandığını
görmüşlər. Zahirdə o, lap quldura bənzoyir
—

asılmağa layiq bir adamdır.

-

Doğrudanmı? - deyə yepiskop soruşdu.

Bu sual madam Maqluarı ürəkləndirdi. Onabelə gəldi ki, yepiskop narahat
olmağa başlayır, odur ki, təntonə ilo sözünə davam etdi:
Beli, nıonsenyor, elədir ki, var. Bu gecə şəhərdə hokmən bir bedbextlik
olacaqdır. Hamı belə deyir. Həm də polis heç bir şeyə yaramır (faydalı bir
təkrar). Bele de iş olar ki, dağ yerinde yaşayasan, küçəlerdə beJə fənər olmasın?
Bayır lap zülmetdir, Monsenyor, xanım da mənim sözlerimi tesdiq edir, deyir
ki...
Madmazel Batistina madam Maqluanıı sözünü kəsərək:
—
Men heç bir söz demirem, — dedi. — Qardaşım ne iş görürsə, hamısı
yaxşıdır.
Madam Maqluarbu etira2t eşitməmiş kimi sözüna davam etdı.
Biz onu deyirik ki, bizim ev hcç etibarlı deyil, egər monscnyor icazə
verirse, çilingərə deyim ki7 qapımn köhnə rozelerini salsm, onlar .xarab
olmamışdır, ona göre bu bir dəqiqolik işdir; men sizə deyirəm, monscnyor,
rəzələr heç olmasa bu gecəHyə salınmalıdır. Çünki mən sizə yenə deyirəm,
sürgüsü yeşikdən olan və hər kasin aça bilecoyi qapıdan qorxulu bir şey yoxdur.
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Həm də, monsenyorun adotidir, gecə-. yansı belo qapmı döyen olsa, hemişo
“buyurun” deyir. Aman Alldh, no deyim! lcazo almağa belə heç kəsin ehtiyacı
yoxdur...
Bu zaman kim iso qapını berk döydü.
Yepiskop:
-

Buyunın, - dedi.

ÜÇÜNCÜ FƏSİL Kor-koranə itaat etmak qəhramanlığı
Qapı açıldı.
O, birdon-birə və taybatay açıldı, sankı kimso onu qəti bir hərə' kotlə bərk
itəlomişdi.
İçəriyə bir adam girdi.
Bu adamı biz artıq tanıyınq. Bu, gecələmək üçün yer axtara-axtara indicə şehəri
dolaşan hemin yolçu idi.
O, içəri girdi, qapını örtmədən ırəiiyə doğru bir addım atdı və dayandı. Onun
çiynindo çanta, elində əsa vardı. Baxışmdan sərtlik, cəsaret, kin və yorğunluq
yağırdı. Buxannın odu onu ba^dan-ayağa qədər işıqlandınrdı. O, çox dohşetli
idi. Birden zahir olan bu adamda no ise qorxunc bir şey vardı.
Madam Maqluar o qədər qorxdu la, çığıra da bilmədi. O, titrədi ve sanki yerindo
donub qaldı.
Madmazel Batistina dönüb, İçəri girən adamı gördü və qorxub ayağa qalxdı,
sonra başmı yavaş-yavaş buxanya tərəf çcvirərok, qar- da$ının üzünə baxdı və
üzü əvvəlki kimi sakit və aydm ifado aldı.
Yepiskop içari giron adama diqqətle və sakitce baxırdı, O, ağzmı açıb, görünür
gələn adamdan ona ne lazım olduğunu soruşmağa hazır- laşırdı ki, yolçu əllorini
əsasma dayayaraq, qocaya və ikı qadına bir nəzor saldı və yepiskopun
danışmasım gozləmədən uca seslo danış- mağa başladı.
Bilirsinizmi nə var? Mənim adım Jan Valjandır. Katorqadan gəlirəm.
Orada on doqquz il qalmışam. Məni dörd gün bundan owəl azad ctmişlər.
Pontarl’eyə gedirəm. Orada yaşamağıma ıcazə ver- mişlər. Budur, dörd gündür
ki, Tulondan piyada golirom. Bu gün un iki lyo yol gəlmişəm. Axşam bu şehere
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gelıb karvansaraya getdirn, lakin şehər idarəsinde gösterraış olduğum sarı
pasporta göre məni oradan qovduiar. Ne edə bllordim. Mən başqa karvansaraya
gəldim. “Rədd ol!” dedilor. Əvvəlcə birində, sonra da o birində heç kəs məni
içori buraxmaq istəmədi. Mən hebsxanaya da getdını, qapıçı qapmı açmadı. Bir
it dammda da sığınacaq üçün yer axtardım. İt də məni dişlədi və qovdu, sanki o
da adam idi. Elə bil monim kim olduğumu bilirdi. Men açıq havada gecələmək
üçün çölo çıxdım, lakin göyün üzünü buludlar aldı, yağış yağmağmı və yağışm
qarşısını ala biləcek tanrtnın oimadığmı düşiinüb, heç olmazsa, bir qapının
arasında yatmaq üçün şohoro qayıtdım. Burada, meydanın ortasında bir daş
skamyanın üstündə uzanmaq istəyirdim ki, merhemetli bir qadın sizin evinizi
göstərərək: “Bu qapını döy” dedi, men do sizin qapmı döydüm. Bura nedir?
Karvansaradır? Monım pulum var. Özü də çox. On doqquz il katorqada ışloyib,
yüz doqquz trank on beş su qazanmışam. Haqqınuzı verarəm. Nə üçün də
vermeyim? Menim ki, pulum vardır. Mən çox yorğunam. On iki lyo piyada
gəlmişəm və bərk acmışam. Monə bu- rada qalmağa icazə verərsinizmi?
Yepıskop:
-

Madam Maqiuar, - dedi, - süfrəyə bir dəst də qab qoyun.

Yolçu bir neçə addım irəli gedərək, üstündə lampa yanan stola
yanaşdı və qulaqlanna inanmırmış kirni sözünə davam etdi:
Dayanın, deyəsən məni başa düşmədiniz. Men katorqalıyam. Birbaş
katorqadan gelirem. Men dustaq idim. - O, bunu deyerək, cibinden iri bır kağız
parçası çıxartdı və açdı: - Bu da menim paspor- tum. Görürsünüzmü, rəngi
sandır. Bu onun üçündür ki, məni hər yerdən qovsunlar. Oxumaq istəyirsinizmi?
Mən özüm də oxuya bili- rəm. Mən oxumağı dustaqxanada öyrenmişəm. Orada
oxumaq istə- yənlar üçün məktəb vardır. Görün, pasportumda onlar nə yazıblar:
“Jan Valjan, katorqadan buraxılmış, doğulduğu yer...” hə, bunu siz bilməsəniz
do olar... - on doqquz il katorqada qalmışdır. Beş il, qapmı smdırmaqla oğurluq
etdiyi üçün. On dörd il dörd dəfe qaçmaq istediyi üçün. Bu adam çox
təhlükelidir. Gördünüzmü? Meni her yerden qovurlar. Bəs siz nece? Məni
evinizə buraxmağa razısınızmı? Bura nədir? Karvansaradır? Mənə yemek və
gecələmek üçün yer verməyə razısmızmı? Sizdə tövlə tapılarmı?
Yepiskop:
-

Madam Maqluar, - dedi, - küncdəki çaıpayıya təmiz məlefə sahn.
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Bu iki qadmm yepiskopa olan itaətkarlığımn nə xarakterdə olduğunu söyləmişdik,
Madam Maqluar yepiskopun her ild əmrini yerine yetirmək üçün bayıra çıxdı.
Yepiskop yolçuya müraciət edərək:
Oturun, cənab, isinin, - dedi. - Biz bu saat yemək yeyəcoyık, sonra da size
yataq hazn'layarlar,
Deyilən sozlərin menası yainız indi yolçunun şüuruna çatdı. Bu vaxta qəder sərt
vo qaşqabaqh görunən üzündə qeyri-adi bir heyrət, şübhə və sevinc göründü. O,
sərsərı kimi mızıldamağa başladı:
Doğrudanmı? Ola bilməz! Siz menim burada qalmağıma icazə verirsimz?
Siz məni, katorqadan gələn adamı qovmayırsmız? Siz mənə “conab” deyirsiniz?
Siz mənə son demirsiniz? Siz “rədd ol, köpək!” demirsiniz?.. Adamlar həmişo
bele deyirlər. Mən sizin də məni qovacağınıza heç şübhə etmirdim. Ax\ mən
kim olduğumu dərhal sizə söyledim. Mənə buranı göstərən mərhəmotli qadm
sağ oJsun. Mən bu saat yemək yeyecəyəm! Başqa adamlar kimi mən də döşekJi,
moləfeli çarpayıda yatacağam! Çarpayı! On doqquz ildit ki, men çaıpayıda
yatmamışam! Siz məne burada qalmağa icazə verir- siniz. Siz, doğrudan da
leyaqetli adamlarsmız! Onu da deyim ki, menim pulum vardır. Men sizə yaxşı
pul verorəm. Bağışlaym, cənab meyxanaçı, sızin adınız nədir? Nə qedər pul
lazım olsa verərem. Siz meyxanaçısınız, elə deyilmi?
Yepiskop:
-

Mən keşişəm ve bu evdə yaşayıram, - deyə cavab verdi. Yolçu:

Keşişl - deye təkrar etdi. - Alı, əcəb xeyirxah keşişsiniz! Demeli, siz
məndən pul istəmeyəcəksiniz? Siz keşişsiniz? Bu böyük kilsenin keşişi, elemi?
Doğrudan da, men ne qədər axmağammış! Araqçuıınızı gormedim.
O bu sözleri deyib çantasmı VB əsasmı otağm küncüne, pasportunıı isə cibinə
qoydu ve oturdu, Madmazel Bahstina merhemətli nezərla ona baxııdı. O, sözünə
davam edərək dedi:
Cənab keşiş, siz çox rohmli adamsıniz, siz heç kosdan iyron- xrrirsiniz.
Yaxşı keşiş olmaq yaxşı şeydir. Dcmok, mənim pulum sizə lazım
olnıayacaqdır?
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Yepiskop:
Yox, — deyə cavab verdi, — pulunuzu özünüze saxlayın. Na qeder
pulunuz var? Gərək ki, siz dediniz, yüz doqquz frank, eləmi?
Yolçu:
-

Biı də on beş su, - deyə əlavo etdi.

Yüz doqquz frank on beş su. Bu pulu qazanmaq üçün nə qədər vaxt sərf
etmisiniz?
-

On doqquz il.

Yepıskop dennden ah çəkdi:
-

On doqquz il!

Yolçu sözünə davam edorok dedı:
Hele ki, pulumun hamısı yerindodir. Dörd gündə ancaq Qrasda araba
boşaltmaq üçün aldığım iyirmi beş sunu xerciemişem. Siz abbat- sınız, odur ki,
men size katorqadakı həbsxanada keşiş olduğunu demek istəyirəm. Bir dəfə də
mən yepiskopu gördüm. Ona monsenyor deyir- dilər, O, Marscldə mayork
yepiskopu İdi. Yepiskop bütün keşişlərin başçısıdır. Bağışlaym, mən yaxşı izah
edə bilmərəm, ancaq bu ona görədir ki, belə şeyləıdən çox başrnı çıxmır. Bir
tosowür edin - bizlər hara, o hara? O, həbsxana həyətində ibadət edirdi, orada
taxt qurmuşdular, onun başında xalis qızıldan şiş uclu bir şey vardı, günəşin
şüalan altında par-par parıldayırdı. Biz üç tərəfdən cərgəyə düzülüb
dayanmışdıq, fıtıllerı yandırılmış torlann ağzmı bizə terəf çevirmiş- diler. Biz
onu yaxşı görmürdük. O ne ısə danışırdı, lakın bizden o qədər uzaq idi ki, heç
bir şey eşitmirdik. Yepiskop belə olar.
Yepiskop onun sözünü kəsmədən ayağa durub indiyədek taybatay açıq qalmış
qapını örtdü.
Madam Maqluar içəri girdi və getirdiyi qabları süfrənin üstünə qoydu. Yepiskop
dedi:
-

Madam Maqluar, o qablan mümkün qədər ocağa yaxın qoyun.

Sonra qonağına terəf dönərək: - Alp dağlannda gecələr çox soyuq olur.
Cenab, siz yeqin, berk üşümüşsünüz? - deyə əlavə etdi.
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Y episkop her defe yolçuya müraciet ederek öz ciddi və nəvazişkar səsi ilə
“cənab” deyondo, yolçunun üzü sevincle ışıqlanırdı. Kator- qahya “cenab”
demək, “Meduza” gəmisi qərq olanda zərer çekmiş adama bir stəkan su vermək
kimi bir şeydir. Ləkəlenmiş adamlar hörmət həsrətindədirlər.
Yepiskop:
-

Bu lampamn işığı çox sönükdür, - dedi.

Madam Maqluar yepiskopun dediyını başa düşdü, yepiskopun yataq otağına
gedib, buxarmm üstündəki iki gümüş şamdanı götürdü, şamlan yandırıb stolun
ustüno qoydu,
Yolçu:
Cenab keşiş, - dedi, - siz yaxşı adamsınız. Siz nifrət etmədiniz. Sız menə
evınizdo yer verdiniz. Mənim üçün şam yatıdırdtntz. Halbuki mən haradan
geldiyimi və cinayətkar olduğumu sizdən gizlətmedim.
Onun yanında otumnuş yepiskop yavaşca onun olinə toxundu.
Siz kim olduğunuzu mənə söyləmoyə də bilərdiniz. Bu ev rnənim deyil,
Həzrot İsanın evidir. Bu qapıdan girən adamdan, adı olub-olmadığın: deyil, bir
dərdi olub-olmadığını soruşurlar. Siz əzab çekirsiniz, siz ac və susuzsunuz - xoş
gəlmişsiniz. Mənə təşəkkür etməyin, demeyin ki, mon sizə evimdo yer
vermişəm. Bu evin sahibi yalnız ehtiyacı olanlardır. Siz yoldan keçen olsanız
da, men sizə deyi- rəm, bu ev mənimki olmaqdan daha çox sizinkidir. Bu evdə
nə varsa, hamısı sizindir. Bele oianda sizin adınızı bilmək mənim noyime lazımdır? Həm do siz admızı söyləməmişdən əwəl, mən sizin başqa bir adınızı
bilirdim.
Yolçu ona heyretle baxdı.
-

Doğrudanmı? Siz mənim adımı bilirdiniz?

-

Bəli, - deyə yepiskop cavab verdi, - sizin adınız “monim qar- daşım”dır.

Bilirsinizmi nə var, cənab keşiş, - deyə yolçu sesləndi, - mən buraya
gəlerken çox ac ıdim, lakin siz o qedər mərhemətlisiniz ki, bu saat mən,
bilmirəm nədondir, ancaq... elə bil heç ac deyilem.
Yepiskop yolçunun üzünə baxaraq soruşdu:
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-

Çoxmu ezab çekmişsiniz?

Ah! O dustaq paltarı, ayaqlara zencirlə vurulmuş künde, yataq əvəzinde
quru taxta, isti, soyuq, İş, qalera', dəyenek zerbələri! Azacıq itaətsizlık üstündə
ayaqlara vurulan ikiqat buxovlar! Bircə söz üçün karser! Hətta xəstə yatdtğm
zaman belə buxovlar açılmır. İtler də
1 Müqəssirlarə avar çokdirməkdətı ibarət icbari ış bizdən xoşbəxtdir! On
doqquz il! Mənim ısə cəmi qırx altı yaşıttı var. Əlimə də san pasport vermişler.
Vəssalam.
Yepiskop:
Bəli, - dedi. - Siz ələm yurdundan çıxmışsınız. Lakin qulaq asın. Peşman
olmuş bir günahkann göz yaşları göylərə yüz möminin pak paltarlanmlan daha
artıq sevinc gətirir. Siz o eləm yurdunu qəlbinizdə insaniarn qarşı kin və qəzəb
hissi olduğu halda terk etmişsiniz, acın- mağa layiqsiniz, lakin siz oradan
xeyirxahlıq, torenrıüm hissı ilə gəl- mişsinizse, o zaman siz bizim hamımızdan
yaxşısınız.
Bunlar söhbət etməkdə ikon rnadam Maqluar axşam yemeyi gə- tirdi. Bu yemek
zeytun yağı, çörək ovuntusu ve duzla bişirümış şor- badan, bir qodor donıız
piyindən, bir parça qoyun etinden, bir neçe əncirden və şordan ıbanət idi.
Süfrəyə bir böyük çovdar çörəyi do qoyuldu. Madam Maqluar yepiskopun
həmişəki süfrəsıne bir şüşo köhnə şərab da əlavə etmeyi unutmadı.
Dərhal yepiskopun üzündə qonaqcıl adamlara məxsus məmııuniy- yət əlamoti
göründü. O, şən bir halda:
-

Buyurun süfrəyə, - dedi.

O, həmişə evdə kəııar adam olduqda ctdıyi kimi, qonağı sağ tərə- fınde oturtdu.
Özünü çox sakit ve təmkinli saxlayan madmazel Batis- tina qardaşının sol
tərəfindo əyləşdi.
Yepiskop dııa oxudu, sonra adəti üzrə şorbanı ozü payladı. Yolçu acgözlüklo
yemeye başladı.
Birdən yepiskop dedi:
-

Deyəsən, süfremizde bir şey çatışmır.
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Doğrudan da madam Maqluar süfrəyə yalnız lazım olan üç dost çongəl-bıçaq
qoymuşdu. Halbuki bu evin qaydasma görə yepiskopun qonaqlanndan biri
axşam yeməyı üçün qaldığı zaman, altı dəst gümüş çəngəl-bıçağınhannsı
süfreyə qoyulmalı idi. Ziyansız bir iovğalıq! Bu cür sadəlövhcəsinə zinət iddiası
bir uşaqlıq idi ve yoxsulluğu ləyaqət hesab edən bu qonaqpərəst ve eyni
zamanda telebkar ailedə bunun xüsusi bir cazibəsi vardı.
Madam Maqluar işarəni anladı, dinmezce otaqdan çıxdı və bir dəqiqədon sonra
oturanlann qabağında simmetriya ilo düzülmüş gümüş çəngəl-bıçaq parıldadı.
Pontarl’edəki pendirxanalar haqqmda hazji təfsilat
İndi ise bu süfrənin başmda vaqe olan əhvalatı anlamaq üçün, madmazel
Batistüıanın madam Buaşevrona yazmış olduğn məktubun bəzi parçalarmı
burada qeyd etmək daha yaxşı olar. Bu məktubda katorqalı ilə yepiskop
arasmda olatı bütün söhbət sadedil bir doğ- ruluqla təsvir olunmuşdur:
“...Qonağımız heç kesə əhəmiyyət vermirdi. O, çoxdan ac qalmış bir adam kimi
böyük bir iştahla yeyindi. Lakin yeyib qurtardıqdan sonra dedi:
Cənab keşiş, Allah xadimi! Mene görə bu stolun üstündəkilərin hamısı
hətta həddindən artıq yaxşıdır, lakin etiraf etmeliyəm ki, mənə özləri ilə bəraber
yeməyə icazə verməyən arabaçılar sizdən çox-çox yaxşı yeyirlər.
Öz aramızdır, bu söz məne bir qədər toxundu.
-

Onlann işi mənimkindən çoxdur, - deye qardaşım cavab verdi.

Yox, - deyə qonaq etiraz ctdi. - Onlann pullan çoxdur. Siz yox- sulsunuz.
Mon bunu yaxşı görürəm. Bəlko, siz heç keşiş də deyilsiniz? Siz doğrudanmı
keşişsiniz? Allah həqiqeten adildirsə, siz elbəttə, keşiş olmalısımz.
Allahın ədaləti hedsizdir, - deyə qardaşım cavab verdi və sonra soruşdu: Cənab Jan Valjan, siz Pontarl’eyə gedirsiniz, deyilmi?
-

Bəli, oraya getmək mecburiyyetindəyəm.

Gərək ki, bu adam mehz belə cavab verdi. Sonra sözünə davam edorək:
Mən sabah gün çıxar-çıxmaz yola düşməliyəm, - dedi. - Piyada gctmək
adamı çox yorur. Gecəler soyuq, gündüzler isə istidir.
Qardaşım dedi:
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Siz yaxşı yerlərə gedırsiniz. tnqilab vaxtı ailəmiz dağılmışdı, mən də
əwelcə Franş-Kontedə sığınacaq tapdım və orada bir müddət əlimin əməyi ilə
yaşadım. İşləməyə böyük həvəsim vardı. Odur ki, özümə iş tapdım. Orada iş
çoxdur. Kağız fBbrikləri, gön zavodlan, şərab və yağ zavodları, böyük saat
fabrikleri, polad və mis əriden zavodlar, azı iyirmi dəmirqayıran zavod vardır:
bunlardan dördü, yəni Lods, Şatilyon, Odenkur ve Berdə olan zavodlar çox
böyükdür...
Gərək ki, yanılmıram, qardaşım məhz bu yerlərin adını çəkdi. Sonra sözünü
kəsərek, üzünü mənə çevirdi və dedi:
-

Bacı, mənə elə gəlir ki, oralarda bizim qohumlanmız vardır.

Bəli, var idi, - deyə mən cavab verdim. - Köhne üsuli-idaro za- manı
onlardan biri, cənab de Lüsene, Pontarl’edə şeher qarovul dəstə- sinin rəisi idi.
Bəli, beledir, - deyə qardaşım yene danışmağa başladı, - ancaq doxsan
üçüncü ilde bizim qohumlarımız qalmamışdı, yalnız öz əlle- rimiz vardı. Men
işləyirdim. Sizin gedəcəyiniz Pontarl’edə, conab Jan Valjan, çox patriarxal ve
çox gözel bir sonaye sahəsi vardır. Bacı, mən oradakı pendirxanalan nezərde
tuturam.
Bu yerdə qardaşım hemin adamı yedirtməyi unutmayaraq, Pontarl’enin ictimai
pendirçilık müessiseleri haqqında ətraflı izahat verirdi. O deyirdi ki, bunlar iki
cür olur: varhların qırx-əlli inok saxla- nılan ve ya yeddi mindən səkkiz min
başa qəder pendir hazırlanan “böyük mereklori” və yoxsullann “pendirçilik
artelleri”, burada dağ kəndlilen öz inəklorini birgə saxlayır və gəliri öz
aralannda bölüş- dürürler. Onlar birlikdə pendir qayıran tuturlar. Pendirqayıran
artel üzvlərindən gündə üç defə süd qəbul edir və miqdannı ağac üzerine nişan
vurmaqla qeyd edir,- pendirxanalar yalnız aprelin sonunda işə başlayır, iyunun
ortalarında ise inekləri dağlara otarmağa apanrlar.
Bu adam doyduqca, özüne gelirdi. Qardaşım hey onun üçün ola Mov şərabı
tökürdü. özü isə bu şərabı çox bahalı hesab edərək içmir. Qardaşım
özünəməxsus təbıi bir şenlikle bütün bu tefsilatı nağıl edir, ara-sıra nəvazişlə
mənə müraciot edirdi. O, “pendirçilik” sənetini döne-döno tərifləyirdi: sanki
qonağımıza bu fikri telqin etmək istə- yirdi ki, bu moşğələ onun üçün münasib
bir peşedir, lakin bunu doğrudan-doğruya vo qaba bir şəkildə o adama meslehet
görmürdü. Mən bir şeye heyret etdim. Mən sizə dedim ki, bu adam kim idi.
Qardaşım isə bütün yemek, hətta bütün axşam ərzindo, yolçu içəri girdiyi
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zaman Isa haqqında söylediyi bir neçə sözdən başqa, qonağın kim olduğuna,
nəçi olduğuna ya qardaşımıtı özünün kım olduğuna dair bir dəfə belə, bir sözlə
de işare etmedi. Halbuki bu görüş həmişəlik onun xatirinde nəqş olunsun deye,
qardaşım bir yepiskop kimi balaca bir moizə deyə bilər və katorqalıya tesir edə
bilerdi. Bəlkə de qar- daşımın yerinə başqası olsaydı, bu bedbextin öz evinde
olmasmdan istifade ederek, onun qammı doyuzdurmaqla bəraber onu
məzemmət- leyər, exlaq dərsinə və nəsihətə qulaq asınağa məcbur edər, goləcekdə nece yaxşı həyat sürməyi öyrədərdi. Qardaşım ise onun haralı olduğunu,
owəlce nccə həyat sürdüyünü belə soruşmadı. Axı onun cinayoti do həyatı ilə
bağlı idi, qardaşım ise qonağına keçmişini xatırlada biləcək hər bir şcyden
çəkinməyə çalışırdı. İş o yerə çatmışdı ki, dağlarda, lap buludlann altında dinc
əməklə meşğul olan və qar- daşımm olavə etdiyi kimi, “günahsız olduqlan üçün
xoşbəxt həyat sürən” Pontarl’e ohalisı haqqmda damşarken belo, qardaşım sanki
birdon-birə ağzından çıxan bu sözlərlə qonağı bilmədən təhqir edə biləceyindən
qorxub dərhal sözttnü kəsdi. Bütün bunları yaxşıca fikir- ləşdikdən sonra mən,
deyosən, qardaşımm ürəyindən nələr keçdiyini başa düşdüm. Görünür, o
düşüniirdü ki, Jan Valjan deyilən bu adam öz biabırçıhğı üzorində onsuz da
həddindən artıq fikirləşir ve onu bu fikirlərdən uzaqlaşdırmaq, onun da başqalan
kimi bir adam olduğunu bir anlığa da olsa ona təlqin etmək üçün ən yaxşı üsul onunla da bütün başqa adamlar kimi rəftar etməkdir. Həqiqi mərhemet də ele
bundan ibarot deyilmi? Monim əzizim, sizin fikrinizcə, nəsihət ve əxlaq
dörslərindon, hor cür işarələrdən uzaq olan bu nəzaket İncildə göstərilənlorə
uyğun deyilmi və həqiqi mərhomət əzab çekən adamın yaralanna heç
toxunmamaqdan ibaret deyilmi? Menə elə gəlir ki, qardaşım da elə bu cür
düşünürdü. Hor halda mən yaknz bunu deyə biləram ki, o bele düşünse də,
fikirlerini heç kesə, hətta mənə də açıb söyləmedi, bütün axşamı o həmişeki
kimi idi və bu Jan Valjanla şam edorkən özünü elə aparırdı ki, guya Tövrat
həkəmi Gedeonla və ya bizim məhəlle kcşişi ile şam edir.
Yeməyin sonunda, biz əncir çerəz etdiyimiz zaman kim ise qapını döydü. Gələn
Jerba xala idi. O, qucağmda uşaq içəri girdi. Qardaşım uşağın alnından öpdü ve
təsadüfən yanımda olan on beş sunu məndon alıb Jerba xalaya verdi. Qonağımız
bu zaman ətrafındakılara heç diqqet etmirdi. O daha danışmırdı ve çox yorğun
görünürdü. Yazıq Jcrba qarı getdikdən sonra qardaşım dua oxudu, sonra qonağa
müraciətlə dedi: “İndi siz yəqin tezcə yatağa girmək isteyirsiniz, elomi?”
Madam Maqluar süfrəni yığmağa teləsdi. Yolçunun yatağa girməsi üçün bizim
getmoyimiz lazım olduğunu başa düşdüm ve madam Maqluarla bəra- bər
yuxanya çıxdıq. Lakin bir az sonra mən otağımdakı keçi derisini qonağm üstünə
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salmaq üçün madam Maqluan aşağıya gönderdim. Burada gecələr çox soyuq
olur, xəz isə adamı yaxşı isidir. Heyif ki, dəri köhne idi, tükleri hey töküiürdü.
Qardaşım onu Almaniyada olarken Dünayın mənsəblərinə yaxm bir yerdən Qotlingendən almışdı, mənim süfrode işlotdiyim, sapj fıl sümüyündən olan
kiçik bıçağı da oradan almışdır.
Madam Maqluar derhal geri qayıtdı ve hər ikimiz adətən camaşır sərdiyimiz
otaqda ibadoto başladıq; sonra bir-birimizə heç bir şcy demedən hər birimiz öz
otağımıza çekildik.
BEŞİNCİ FƏSİL Sakitlik
Monsenyor B’envenü bacısına “gecəniz xcyro qalsın” dedikdən sonra, gümüş
şamdanların bırini stolun üstündən götürdü, o birini qonağma verdi vo dcdi:
-

Cenab, gedək sizi otağınıza ötüriim.

Yolçu onun dalınca getdi.
Yuxanda dediklerimizdən motum olduğu kimi, evdə otaqlarm quruluşu ele idi
ki, çarpayı qoyulmuş ibadət otağına girmək və ya oradan çıxmaq üçün hökmen
yepiskopun yataq otağından keçmək lazım idi.
Onlar yataq otağından keçərkən madam Maqluar gümüş qabları yepisbopun
çarpayısı üzərində asılı olan kiçik şkafa qoyurdu. Hər axşam yatmağa
getməzdən əwət öz təsəmifat işlərini bununla qurtanrdı.
Yepiskop qonağını pərdənin arxasmdakı çarpayınm yanına qəder ötürdü. Orada
qonaq üçün təmiz yataq sahnmışdı. Yolçu şamdanı kiçik stolun üstüno qoydu.
Yepiskop:
Helelik, gecəniz xeyro qalsın, - dedi. - Səhər tezdən gctmo- mişden əwel
ineklerimizin südündon isti-isti bir tincan içərsiniz. Yaxşı südümüz olur.
Yolçu:
-

Çox sağ olun, conab abbat, - dedi.

O bu dinc sözləri söytədikdən sonra, birden-birə gözlənitmodən onda qəribə bir
dəyişiktİk əmələ gəldi: möhtərem qadınlar bu zaman burada olsa idilər, bundan
dəhşətə gələrdilar. Həmin deqiqe ona nə kimı bir hiss hakim olduğunu təsəvvürə
gətirmok, hətta indi de, bizim üçün çətindir. Bu no idi? Xəbərdarlıqmı, yoxsa
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təhdidmi? Yaxud o özü bele izah ede bilməyocoyi sövq-təbii bir hissə tabe
olurdu? O, sert herəkətlə üziinü qocaya doğru çevirdi, qollanm sinəsində
çarpazladı və vohşi bir nezərlə ev sahibine baxaraq, xırıltılı səsle qışqırdı;
Bəs bele, deınək siz moni evinizde bax burada, özünüzlə yanaşı
yatmağıma imkan verirsiniz?
O susdıı, sonra dodaqucu güldü, bu gülüşdə ne iso dəhşətli bir şey vardı.
Siz ne etdiyinizi yaxşımı fıkirləşmisiniz? Kim bilsin - bəikə mən vaxtilə
adam da Öldürmüşəm?
Bunu yalnız Allah bilir, - deyo yepiskop cavab verdi. Sonra o, xaç
çəkmək üçün bükülmüş barmaqlarını təntəno ile yuxan qaldırdı, dua oxuyurmuş
kimi, yaxud öz-özünə danışırmış kimi dodaqlarını tərpodərək, yolçuya xeyirdua vcrdi və geriye belə baxmadan öz otağma girdi. Yolçu isə başım belə aşağı
əymədi.
İbadət otağındakı çarpayıda bir adam yatan zaman, mehrab, divann bir başından
o biri başınadek çəkilmiş böyük pərde ile örtülərdi. Ye- piskop bu pərdənin
yanmdan ötərkən diz çökdü və qısa bir dua oxudu.
Bir dəqiqə sonra o artıq bağda gəzinir və tannnın gecolər oyaq olanlann gözləri
qarşısında açıb göstərdiyi böyük sirri bütün qəlbi və fıkri ilə scyre dalaraq
düşünürdü.
Yolçuya gəlincə, o elə berk yorulmuşdu ki, gozəl tomiz məlo- felərə bele
sevinmədi. Katorqalılar kimi, bumunun bir deşiyini tutub o biri ilə üfleyərək,
şamı söndürdü, paltaxım soyunmadan uzandı və dər- hal dərin yuxuya getdi.
Yepiskop bağdan öz yataq otağtna qayıtdığı zaman gecəyan idi. Bir neçə dəqiqə
sonra kiçik evdə hamı yuxuya getmişdi.
ALTINCI FOSİl.
Jan Valjan
Gecoyarısı Jan Valjan oyandı.
Jan Valjan Bri əyaletində yoxsul bir kondlı ailəsində anadan olmuşdu.
Uşaqlıqda savad öyrenmemişdi. Böyüdüyü zaman Faverolda ağac başı
kəsməklə məşğul olurdu. Anasının adı Anna Matye, atasının ise Jan Valjan və
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ya Vlajan idi. Ehtimal ki, “Vaijan” - voila lean' sözlərinin ixtısar olunmasından
emələ gelmiş ləqəb idi.
1

Budıır Jan

Jan Valjan xasiyyətce dalğın idi, ancaq kədərli deyiidi - bu, nıöh- kem ünsıyyet
bağlayan adamlara xasdır. Ümumiyyətlə isa Jan Valjan, her halda zahirən çox
siist və əhəmiyyetsiz bir adama bənzəyirdi. Helə lap uşaq ikən o, ata ve anasım
itirmişdi. Anası zahı yatarkən ona pis baxıldığından ölmüşdü. Atası da özü kimi
ağac başı kəsməklo məş- ğul olduğundan, ağacdan yıxılaraq həlak olmuşdu. Jan
Valjamn özün- dən böjrük olan dul bacısından başqa heç kəsi qalmamışdı.
Bacısının da yeddi oğlan və qız uşağı vardı. Jan Valjanı da bu bacı böyütmüşdü.
Nə qədər ki ori sağ idi o. Jan Valjam yedirib saxlayırdı. Əri öldü. Uşaqlann ən
böyüyü səkkiz yaşında, kiçiyi ise bir yaşında ıdi. Jan Valjanm o vaxt iyirmi
dörd yaşı tamam olmuşdu. O bu uşaqlara ata oldu və onu bəslemiş olan bacısına
yardım etmoyə başladı. Jan Valjan bunu düşünmeden, bir borc kimi, hom də
gizli bır narazıhqla etdi. Belelikle, onun gənclıyı ağır vo ucuz əməye həsr
olundu. Heyatında bir zaman refiqesi olduğunu kimsə eşitməmişdi. Onun
sevməye vaxtı yox idi.
Axşamlar o yorğun halda evə gelib, dinməz-söyləməz şorbasını yeyerdi. Çox
zaman o, yemək yeyərkən bacısı Janna onun qabmdan ən yaxşı et parçasını, bir
tikə quyruğu və ya kələm yarpağını çtxararaq, uşaqlarından birinə verordi. O isə
sanki heç nə görmürmüş kimi, bacı- sına mane olmaz vo süfrənin üzərinə əyilib
çənəsini və bumunu az qala şorba qabına soxaraq, gözünün üstünə düşen ve
kasanın Ü2erinde sallanan saçLarmı yığışdırmadan yemeyine davam ederdt.
Faverolda Valjanm daxması yaxınhğında, dar küçenm o biri terefində MariKLod adında bir fermer qadm olurdu. Valjan ailosinin demək olar ki, həmişe ac
olan uşaqları bezen Mari-KLodıın yanma qaçaraq, guya analannın adindan bir
qab siid alar, bir hasann altında ve ya bir xiyabanın küncünde bir-birinin əlindən
qapa-qapa elə talesik içerdilər ki, südün çaxunu ətəklərine tökərdiler. Analan
onların bu kələklərini bilsəydi, müqessirlerə şiddətli cəza verərdi. Kəskin sərt
xasiyyətLi Jan VaLjan uşaqlann içdiyi südün pulunu bacısmdan gizli olaraq
fermer qadına verər vo uşaqlan cəzadan qurtarardı.
Ağac kəsmə mövsümündə o, gündə on səkkız su qazanardı, sonra isə biçinçilik
edər, günemuzd işleyer, fermada öküz otarar, fehləlık eləyərdi. O, əlimden
gelen her işi görərdi. Bacısı da işləyirdi, ancaq yeddi uşağı yedirmek asan
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deyildi. Ehtiyac bu bədbəxt aiieni getdikce daha artıq sıxırdı. Bir dəfə qış
olduqca ağır keçdi. Jan Valjan işsız idi.
Ailəsi çörəksiz qaldı. Sözün tam mənası ilə. Yeddi uşaq çörəksiz qalmışdı.
Bir bazar axşamı Faverol meydamndakı çörekçixana sahıbi Mober İzabo
yatmağa hazırlaşırkən, dükanın qabağındakı dəmir şəbəkeli şüşe pencərəyə
neyin isə berk dəydiyini eşitdi. O tez dükana gırdikdo yumruqla sındırılmış
şüşadərı ve deşilmiş şebəkədon bir qolun içəri soxulduğunu gördü. Qol bir
çörək götürüb yox oldu. İzabo derhal küçəyə çıxdı, oğru var qüwəsi ilə qaçırdı,
İzabo oğrunun dalınca yüyürüb ona çatdı. Oğru çörəyi atmışdl, lakin əli qan
içində idi. Bu, Jan Valjan idi,
Bu hadisə 1795-ci ildə baş vermişdi. Jan Valjan məhkəmeyə veri- lərək “gecə
vaxtı cvi dəlib oğurluq etmokde” ittiham olundu. Ondan bir tüfeng də tapdılar o,
gözol atıcı idi və bəzən brakonyerlik edərdi. Brakonyerlərə qarşı tamamilə
qanunı olan pis bir flkir var. Brakonyer do açıq mal gətiron kimi quldura
yaxmdır. Lakin ötəri qeyd etməliyik ki, bu cür adamlaria iyrənc şəhər qatilləri
arasında böyük fərq vardır. Brakonyer meşedə yaşayır, qaçaqçı dağlarda, yaxud
dənizdə. Şəhərlor qaniçən insanlar yaradır, çünki şəher həyatı insanlann exlaqını
pozur. Dağlar, dənizlər, meşəler isə vəhşi insanlar yaradır: onlar insanı sərtləşdirirsə də, lakin çox zaman onıın insanpərvərliyine toxunmur.
Jan Valjan müqessir hesab olundu. Qanun maddelərinin tamamilə müəyyən
mənası vardır. Bizim dövrümüzdə qorxunc dəqiqeler olur: bu həmin
dəqiqəlerdir ki, cəza sistemi insan həyatımn sarsıldığını elan edir. Cəmiyyətin
düşünən bir məxluqdan üz dönderdiyi, onu həmi- şəlik özündən rədd etdiyi bu
an nə qəder məlumdur! Jan Valjan beş il katorqa cəzasına məhkum edildi,
1796-cı il aprclin 22-de, Parisde İtalyan ordusu baş komandanının Montenote
yaxınlığında çaldığı qələbə münasibətilə bayram edilirdi. Direktoriyanın
Beşyüzlər Şurasma göndərdiyi IV il 2 floreal tarixli mektubunda bu baş
komandan Buona-Parte adlandırılmışdı. Hemin gıin Bisetrde bir böyük dəstə
katorqahnı buxovlayırdvlar. Jan Valjan da bu dəstonin içindo idi. Keçmiş
həbsxana qapıçısı - indi onun doxsan yaşı vardır - həyotin şimal bucağında
dördüncü zəncirin ucuna buxov- lanmış bu biçarəni indi də yaxşı xatırlayır. O
da hamı kimi yerdo otur- muşdu. Ele bil, o öz vəziyyetini heç başa düşmürdü.
Yalmz onun çox dohşətlı olduğunu dork edirdi. Bəlkə də bu yazıq, cahil adam
taleyinin çox amanstz olduğunu dumanh bir şəkildə təsevvür edirdi. Şiddətli
çekic zorbələri ilə dəmir xaltanı onun boynuna bənd etdikləri zaman o ağlayırdı,
120

goz yaşlan onu boğur, dantşmağa qoymurdu. Yalnız ara-sıra: “Mən Faverolda
ağac kəsirdım” deyə bilirdi. Sonra yenə hönkürə- hönkürə sağ elini yuxan
qaldınr və yeddi defe getdikco daha aşağı salırdı, ele bil yeddi uşağın başma
toxunurdu. Onun bu hərəkətinden başa düşmek olurdu ki, onun cinayeti, nədən
ibarot olur-olsun, yeddi körponi yedirmək və geydirmək üçün edilmişdir.
O, Tulona göndərildi. Onu iyirmi yeddı günə boğazı zəncirli halda arabada
oraya apardılar, Tulonda ona qırmızı dustaq köynəyi geydirdilər. Vaxtilə onun
həyatını təşkil edən bütün kcçmişi, hətta adı belə qeyb oldu. O artıq Jan Valjan
deyildi: o, 24601-ci nömrə idi.
Bacısı necə oldu? Onun yeddi kiçik uşağı necə oldu? Kimə nə doxli var! Cavan
ağac kökündən kesilorsə, onun üzərindəki bir ovuc yaşıl yarpaq necə olar?
Bu köhnə maceradır. Öz arxasını, himayakarını, yurdunu itirmiş olan bu
bedbəxt biçaro canlı mexluqlar yalqız qalaraq dörd bir tərəfə
kim bilİr, mohz haraya, bəlkə de, hərə öz yolu ilə dağıhşıb getdi ve tək
qalmış biçareleri udan soyuq duman içorisində, bəşər övtadmın bu noşəsiz
yürüşünda bu qədər bədboxtlərin yox olduğu kəderli zülmət içində dağıhşıb yox
oldular. Onlar öz ana yurdlannı buraxıb getdiler. Kənd kilsəsinin zəng qülləsi
onları unutdu: öz ekin yerləri onları unutdu, bir neço il katorqada qaldıqdan
sonra Jan Valjan özü də onlan unutdu. Onun yaratı qəlbində yalrnz yara yeri
qaldı. Vəssalam. Tulonda olduğu müddət ərzində o ancaq bir dofə bacısı
haqqında məlumat aldı. Gorək ki, bu, həbs olunduğunun dördüncü ilinin
sonunda idi. Doğrusu, bu məlumatı ona kim çatdırdığım bilmirem. Onlann
aılosini hələ kəndden tamyan bir adam onun bacısına rast gəlmişdi. O, Parisdə
ıdi. Sen-Sülpis yaxınlığmda balaca və yoxsul çörəkçilər küçəsinde yaşa- yırdı.
Yanmda yalmz bir uşağı, ən kiçik oğlu qalmışdı. Bəs qalan altı uşaq harada idi?
Yəqin özü də bunu bilmirdi. Hər seher çokməçilər küçesinda 3 nömrəli evdə
ohın mətbəəyə gedİrdi, orada çap edilmiş varəqləri bükməklə məşğul idi. İşe
seher saat altıda, qış vaxtı işıqlaş- mağa həlo çox qalmış getmek lazım idi.
Motbəe olan evde bir məktəb var idİ. Yeddi yaşında olan kıçik uşağını o, bu
mektəbe aparırdı. Lakin o özü mətbəeye saat altıda gedirdi, mskteb isə saat
yeddıdo açılırdı, odur ki, uşaq her gün məktəbin qapısı açılana qədər bir saat
həyətdə durmağa mecbur oiurdu, qışda, qaranlıqda tam bir saat gözləməli
olurdu. Onu motbeəyə buraxmırdılar ki, işə mane olar. Fehlələr işə gəlirkən hər
gün bu yazıq uşağı qaranlıqda daşlann üstündo büzüşüb kiçicik səbetine
söykənmiş halda mürgüləyən ve ya çox zaman da yatmış görürdüJər. Şiddətli
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yağış yağdığı zaman qapıçı qannın uşağa yazığı gələr, onu öz daxmasına
aparardı, orada yalnız köhnə bir çar- payı, bir cəhra və iki taxta stul var idi.
Uşaq isinmək üçün pişiyi qucaqlayaraq bir küncdə yatardı. Saat yeddide məktəb
açılar, uşaq dorsə gedərdi. Jan Valjana verilən xəbər ancaq bundan ibaret idi. Bu
xəbər birdən-birə çaxan bir ildınm, qəfləten açılan pencəre kimi, onun bir
zaman sevdiyi bu adamlann həyatmı bir saniyeliyə görməye imkan verdi, sonra
yeno bağlandı, onlardan daha heç bir xebər gəl- medi, o, onlan heç bir zaman
görmədi, onlara bir dəfe belə rast gel- medi. Bu kəderii hekayəmizde biz də
onlardan bir daha bəhs etme- yeceyik.
Hemin dördimcü ilin sonunda Jan Valjanın katorqadan qaçmaq növbesi çatdı.
Bu nəşəsiz yerlerin adətınə göro, yoldaşları ona kömək etdilər. O qaçdı, iki gün
düzlərdə azad dolaşdı, lakin təqib edilmek, her saniyə dönüb geriyə baxmaq,
cüzi, xışıltıdan diksmnıek, hər şeyden, bacadan çıxan tüstüden, yoldan keçən
adamdan, hürən itden, çapan atdan, zeng qülləsindoki saatın sesinden qorxmaq:
işıq olduğu üçön gündüzdən, qaranhq olduğu üçün gecədən qorxmaq, yoldan,
cığırdan, koldan, yatmaqdan qorxmaq - azadlıqdırtnı? Ikinci gün axşamçağı onu
tutdular. Otuz altı saat o heç bir şey yeməmiş ve yatmamışdı. Dəniz məhkomesi
bu herəketi üçün onun cəza müddetini üç İ1 artırdı və bu suretdə cəzası sekkiz
ılə çatdı. Altıncı il yeniden onun qaçmaq növbesi gəldi, o fursətden istifadə etdi,
lakin qaça bilmədi. Dustaqlar yoxlan- dıqda, onu tapmadılar. Top atıldı və
hemin gecə hebsxananı dolaşaıı qarovulçular onu axtararaq, tikilməkde olan bir
geminin altmda tap- dılar: onu tutmaq istədikdə müqavimet göstərdi. Hem
qaçmaq, həm də üsyan. Qanun məcəllesinin xüsusi maddəsində nəzerdə
tutulmuş bu cinayBt cəza müddətinin beş il uzadılması ilə cezalandınlır. Bunun
da iki ilini Jan Valjan ikiqat qandal daşımalı ıdi. Oldu on üç il. Onuncu il yene
də onun qaçmaq növbəsi geldi, o yenə bundan istifade etdi. Yenə də müvəffeq
olmadı. Bu eyni cehd üçün işinin üstünə daha üç il əlave olundu. Oldu on altı il.
Nehayət, gerək ki, on üçüncü ildə o, son dəfe qaçdı və dörd saatdan sonra
tutuldu. Bu dörd saat yox olması üçün do üç il cəza aldı, oldu on doqquz il.
1815-ci ilin oktyabnnda onu azad etdilər. Katorqaya isə 1790-cı ildə bir pəncərə
sındınb, bir çörək götürdüyü üçün göndərilmişdi.
Məsələn, bir az kənara çıxaq. Bu kitabın müellifi, cinayet hüququ və qanun
adına cəza vermək məsələlərini öyrenerken ikinci dəfədir ki, insan taleyinin
fəlakətə uğraması sebebi kimi çörək oğurlamaq hadisəsinə rast gəlir, Klod Ge
de çörək oğurlamışdı, Jan Vatjan da. İngiltərə statistikası mliəyyen etmışdır ki,
Londonda beş oğurluqdan dördünə səbəb bilavasite acliq olmuşdur.
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Jan Valjan katorqa həbsxanasma titreyə-titreye və ağlaya-ağlaya gırmışdı,
oradan isə qelbi daşa dörımüş halda çıxdı: katorqaya gedəndə ümidsizlikdən
onun qəlbi parçalanırdı, çıxanda iso çox kədərli idi.
Bu adamın qelbınde nələr olmuşdu?
YE»»İNCİ FƏSİL Cmidsizliyin dərinliyi
Bunu izah etməyə çalışaq.
Cəmiyyet bu cür hadisələrə dərindən diqqət etmeye borcludur, çıinki bunlan
Özü yaradır.
Söylədiyimiz kimi, Jan Valjan cahıl bir adam olsa da, ağılsız deyildi. Onda fitri
bir zeka vardı. İnsanın gözünü bir növ açan bedbəxtlik ise onun qelbindəki zeif
odu alovlandırdı. Dəyenək zerbələri, qandallar, zencirler onu ayıltdı, qızğm
güneşüı aitında, yorğun və taqətsiz bir halda hebsxananm quru taxtalan üzərine
uzanarken o öz vicdamnı yoxladı və düşünməyə başladı.
O özünü hakinı elan etdi və hər kəsdən əwəl özünü mühakimə etdi.
O, taqsırsız olmadığmı və boş yerə cəzalandınlmadığını etiraf etdi: o, başa
düşdü ki, məzəmmətə layiq pis bir iş görmüşdür, çöreyı oğurlamaq deyil,
istəmiş olsaydı, bəlkə də ona vere ıdılər; hər halda bu çörəyi bir sədəqə, yaxud
iş muzdu olaraq ona vermələrini gozle- səydi yaxşt olardı: “insan ac olduqda,
gözloyə bilərmi?” sözlerinə etiraz etmek çetin deyildır: əwola, həqiqı mənada
acından ölen insan- lara çox az tesadüf edilir; ikincisi, xoşbəxtlikdənmi ve ya
bədbəxt- likdenmi, nədənsə insan belə yaranmışdır ki, uzun müddət ölmədon
ıstər cismani, istərse de menevi əzab çəkə bilər: demoll, səbir etmək lazım idi,
hatta onun yazıq balaca uşaqları üçün də belə yaxşı olardı: o, aciz, əhəmiyyətsiz
adam, axmaqcasına herekət etmiş, cəmiyyetin boğa- zından yapışaraq elə
güman etmişdir ki, oğurluq etmak sayəsində yox- sulluqdan yaxa qurtarmaq
olar: hər halda insanı yoxsulluqdan şərəfsiz- liyə aparan yol yaxşı çıxış yolu
deyildir. Bir sözlə o öziinün müqəssir olduğunu etiraf etdi.
Sonra o özüne belə bir sual verdi:
Bütün bu facioli hadisədə müqessir təkce odurmu? Hər şeydən əwəl onun,
fəhlenin işsiz qahnası, onun kimi zehmət sevon bir adamın bir parça çörəyə
möhtac qalması mühüm bir məsəlo deyilmi? Bundan başqa, öz cmayotini
açıqcasına boynuna alan cinayətkar üçün bu cəza heddindən artıq ağır
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deyildimi? Ədalət mehkəməsi onu bu qəder şid- detli cəzalandırmaqla canının
özündən daha artıq cinayətə yol vermə- mişdirmi? Bütün bunlar mizan-terəziyo
qoyuiarsa cəzanm qebahətdən daha ağır olduğu meydana çıxmazmı? Cəzanm
ağırlığı qebahətin böyüklüyünü azaltmırmı? Ceza verənlərin cinayəti məhkum
edilənin cinayotındən daha çox olmuımu? Müqəssir qurbana, borclu borc
veronə çevrilmirmi? Haqq, bu haqqı pozanın terəfinde durmurmu? Nəhayət, bir
neçe dəfə qaçmaqla daha da ağırlaşmış cəza qüvvətlinİn zəifə təcavüz etməsi,
cemiyyətin şəxsiyyətə qarşı cinayəti - her gün təkrax olunan və on doqquz il
davam edən bir cinayet deyilmi?
O özünə bele bir sual verdi: bəşər cənıiyyətinin öz üzvlərinə qarşı bir terəfdən
axmaq qayğısızlıq. digər torəfdən amansız bir ehfiyat- karlıq göstərərek,
bədbext insanı ehtiyac və ifrat arasmda - iş azlığı İlə cezanın böyüklüyü
arasmda mongenəyo qoyub ezmeye haqqı varmı?
O öz-özünə belə bir suai verdi: cemiyyetin, heyat nemətlərini bölüşdürən
təsadüf üzündən hamıdan pis qismət sahibi olan və bunun üçün də başqalanna
nisbətən daha çox güzəştə layiq olan üzvlərine qarşı bu cür münasibət bəsleməsi
dohşet deyilmi?
O bütün bu mesələlori həll etdıkden soora comiyyəti mühakimə etdi və hökm
çıxartdı.
O, cəmiyyəti öz nifretinə mohkum etdi,
O, taleyinin məsuliyyetini cəmiyyətin üzərinə qoyub, öz-özünə dedi: belkə bir
gün gələcək ki, o bunun üçün camiyyotden haqq-hesab çəkməye cürət
edəcəkdir. O öz-özünə dedi ki, onun vurduğu ziyanla ona vurulmuş ziyan
arasında heç bir müvazinət yoxdur: nəhayət, o bele bir nəticeyə gəldi ki, ona
verilən ceza, qanunsuz olmasa da hər halda ədalətli də deyildir.
İnsan düşünməden və ətrafına rıezer salmadan qeyzlənə biler, səbebsiz özündən
çıxa bıler, lakin qozəb həmişə daxilən əsaslandınl- tnış olur. Jan Valjanm qəlbi
qəzəblə dolu idi.
Həm də bəşər cəmiyyəti ona yalnız pislik etmişdi. Cəmiyyət ona ancaq “ədalət”
dediyı və yalnız zərbə vurmaq istədiyi adamlara gös- terdiyi üzünü çevirmişdi.
İnsanlar həmişə yalnız əzab vcrmək üçün ona yaxınlaşırdılar. Hər dəfə insanlara
yaxın olmaq onutı üçün yeni bir zerbo almaq deməkdi. Uşaqlıq çağlarmdan,
anasından, bacısından aynldıqdan sonra o bir dəfə də olsa şirin söz eşitməmiş,
mehriban bir nezər gönnəmişdi. O, əzabdan-əzaba diişərək, tədricen bu neticoyə
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gelmişdi ki, həyat müharibədir və bu müharibede o, məğlub edilənlər
sırasındadır Onun yegane silahı kin idi. O bu silahı katorqada itile- moyi,
azadlıq günü uçun geldiyi zaman onu Özü ilə bəraber aparmağı qət etdi.
TuLonda katorqalılar üçün bir məkteb vardı. Bu maktebi inyorantlı rahiblər
açmışdılar. Həvəsi olan bədbextlere bu məktəbdə ən zəruri şeyləri öyrədirdiler.
Jan Valjan da bu həvəskartar sırasında idi. O, qırx yaşında maktebə girdi,
oxumaq, yazmaq və hesab öyrondi. O, ağıllan- dıqca kİn və nifrətinin də
artdığmı hiss edirdi. Bəzən maarif və bilik yalmz şərrin qtidrətini artınr.
Bu barydə danışmaq çox kədərlı olsa da, etiraf etmeliyik ki, Jan Valjan
bədbəxtliyinə səbəb olan cemiyyeti mühakime etdikdon sonra, bu cəmiyyəti
yaratmış olan tanrını da mühakime etdi və onun da barəsinde hökm çıxartdı.
Belelıkle, on doqquz il əzab və köləlik həyatı keçirdikden sonra bu adam hom
yüksəldi, həm də alçaldı. Onun qəlbinə bir terefdən nur yağdı, o biri tərefdən de
zülmət çökdü.
Jjördüyümüz kimi, Jan Valjan təbietən pis adam deyildi. Kütor- qaya düşdüyü
zaman o hələ rəhmli idi. Məhz katorqada o cəmiyyəti müqəssir etdi vo ürəyinin
kinlə dolduğunu hiss etdi: məhz katorqada tannnı taqsırlandtrdıqdan sonra,
allahsız olmağa başladığını hiss etdi.
Burada biz bir dəqiqə fıkirləşmeyə bilmeyeceyik.
İnsan təbiəti kökünden, yerli-dibli dəyişile bilərmi?
Allahm rehmli yaratdığı bır insan, başqa bir israrlı taqsın üzünden kinli ola
bılermi? İnsanın taleyi acı oLmuşsa, onun qelbi taleyin tesiri alttnda tamamilə
dəyişilib kinli ola bilermi? Tavanı həddindən artıq alçaq olan daxmada onurğa
eyildiyi kimi, ürək də hədsiz qəm-qüs- sənin ağırlığı altında dəyişərek, əlacı
ohnayan xestəliyə tutula bilərmi, pis və eybecər ola bilərmi? Bəlkə de hər bir
insanın qəlbinde, xüsusən Jan Valjanın qalbində, bu dünyada sarsılmayan, o
dünyada isə sönmə- yen, yaxşılığın təsiri altmda alovlanıb parlaq bir işığa
çevrilən, pisliyin isə qətiyyən söndüre biinıədiyi ezoli bir qığılcım vardır ki,
bunun əsası Allah terəfindon qoyulmuşdur?
Bunlar mühüm ve öyrəniJməmiş suallardır, belə ki, her hansı bir fizioloq Jan
Valjanı Tulonda, istirahet saatlannda, zəncırin ucunu sürün- məsin deyə, çiyninə
qoyaraq, qollannı çarpazlayıb qaşqabaqlı, ciddi, dinməz, dalğın halda gəminin
çarxı üstündə oturan görsəydim, sol suala yox cavabını verərdi. Qanunun
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kölgəsi olan, mədəniyyətden kenara atılmış bu katorqalı bu düşünco saatlannda
insanlara qəzəblə baxar, goyleri hiddətlə seyr edərdi.
Bəli, bu şübhəsizdir, biz də qətiyyen gizlətmək istəmirik ki, bunu müşahidə
edən fizioloq burada əlacsız bir xestəliyin olduğunu söy- lərdi: o, belke də
qanunun mərhəmoti sayəsinde şikəst edilmiş olan bu adama acıyardı, lakin onu
müalico etmokden çekilərdi, o, bu qəlbin içindəki uçurumları görməmək üçün
üzünü yana çevirir ve Dantenin cəhənnom qapılarıtıdan sildiyi, tanrmm ise hər
bir insanm almnda yaz- dığı ümid sözünü bu adamm üzərindon silerdi.
Jan Valjan özü onun tehlil etməyə çahşdığımız ruhi vəzıyyotini bizim
izahatımızdan sonra, bu kitabın oxucusunun təsəvvür etdiyi kimi, aydın başa
düşürdümü? Onun mənevi xəstəliyini təşkil edən ünsürlər əməlo geldikcə və
müoyyen şəkil aldıqca, Jatı Valjan özü bunları tamamilə aydın göre bilirdimi?
Bu yonulmamış və savadsız adam, addım-addım onu gah yükselden, gah da
uzun iliərdən bəri onun həyat haqqındakı görüş dairesini təşkil edən qorxunc
təsewür- ləre qəder endirən fıkirlərin ardıcıl surotdə dəyişildiyini dürüst başa
düşə biJerdimi? O, qolbində nəler baş verdiyini, hansı hisslərin oyan- dığını
derk edirdimi? Biz bunu qəti söyləye biJmərik. Hetta buna inan- mınq da. Jan
Valjan çox cahil idi, hətta başına bu qədər bəlalar gəldik- den sonra öz daxıiinde
olan bir çox şeylor onun iiçün aydm deyildi. Bəzən öz hisslərinden çətinliklə
baş çıxanrdj. Jan Valjan zülmət içində yaşayır, zülmət ıçində əzab çəkir, zülmət
içində nifrət edirdi; demək olar ki, o qabaqcadan hər kose vo hər şeyə nifirət
edindi. 0, bu zülmot içinde dolaşaraq, korlar və ya xəyalpərəstlər kimi gözü
bağlı özünə yol axtanrdı. Lakin ara-sıra, daxili və xarici sebəblərin tesiri altında
onun qəlbine qezəb hakim olur, ozab onu sıxırdı, zeif bir işığın ani panltısı
şimşok kimi birdən qəlbini işıqlandırır və bu işığın məşum panltısında geləcoyin
dehşetli uçununlan vo qaranhq mənzəreləri qəflətən zahir olaraq, onu hər
terəfdən əhatə edirdi.
Lakin şimşək sönür vo yenə qaranlıq çökürdü. Bu no idi? O özü de bunun nə
olduğunu artıq xatırlamırdı.
Amansızlığın, yəni insanm ağlını kütləşdiren bir şeyin üstütı gol- diyi bu cür
cəzalann xüsusiyyeti ondan ibaretdir ki, onlar insanı məna- sız sürətdə
dəyişdirorək, onu yavaş-yavaş vəhşi, bozən de yırtıcı hey- vana döndərir. Jan
Valjamn daim inadla qaçmağa təşebbüs etmesi özü qanunun ınsatı qəlbinə nə
qədər qəribə təsir etdiyini aydınca gosterir. Jan Valjan bu qeder faydasız və
ağılsız olan bu teşebbüsləri fiirsot düşdükce davam etdirmeyə hazır idi və
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qaçmağın nə kimi neticə vere- cəyi üzərində bir an bele düşünmürdü. O, birdonbirə qəfesinin açıq olduğunu gören bir canavar kimi sürətlə qaçırdı. Sövq-təbii
ona “Qaç!” dcyirdi. Ağıl ise: “Qall” deye bilirdi. Lakin bu qədər şiddətli sınaq
qarştsında ağıl susur, yalntz sövq-tebii hökm edirdi, yalnız vohşi hey- van iş
görürdü. Tutulduqdan sonra verilon yeni cezalar onun daha da vehşiləşməsinə
sobob olurdu.
Bunu da unutmamalıyıq ki, Jan Valjan çox böyük fıziki qüwəyə malık idİ:
katorqada olanlar içorisində be\e qüwətli bir adam yox idi. Ağır dəmir kanatı
çəkməkdə, yaxud gəminin çarxmı döndərmokdə Jan Valjan dörd neferi evez
edirdi. O, bəzən çox ağır şeyleri çiyninde qalduıb saxlaya bilir ve yeri gəldikdə,
indi domkrat, keçmişdə iso “orgueil” adlanan aləti evez edirdi. Ötəri qeyd edək
ki, Paris bazar- larının yaxınlığında olan Montarjeyl küçəsinin adı da bu sözdən
əmele gəlmişdir. Yoldaşlan ona Domkrat Jan ləqəbı vermişdilor. Bir gün, Tulon
şəhor idarəsinin balkonu temir edilerken, bu balkonu saxlayan gözəl Püje
sütunlanndan biri divardan aynlıb az qala düşəcək idi. Tesadiifən burada olan
Jan Valjan çiynini bu sütuna vermış ve fəhlələr gelıb yetişene qədər saxlamışdı.
Qüweti ne qədər çox idisə, çevikliyi ondan da çox idi. Daim qaç- maq
arzusunda olan bezi katorqalılar ən nəhayət, çevıkliyi qüwo üe birləşdirmek
qabilıyyetinden xüsusi bir elm yaradırlar. Bu elm əzo- laleri idare etmək
clmidir. Bu, dustaqlarm, yoni daim həşərata və quşlara qibtə eden insanların her
gün təkmilləşdirdiyi gizli bİr müva- zinot ustalığıdır. Düz divara dırmaşmaq va
divann güclo görünən xırdaca bir çıxıntısıada istinad nöqtəsi tapmaq Jan Valjan
üçün uşaq oyunu kimi bir şey idi. O, kürək və ayaq əzələlərini gərginləşdirərek
divarın bir bucağından yapışıb dirsəklərini ve dabanlannı daşın kele- kötür
ycrləri ilə sıxır bu bir schrbaz kimi dördüncü mərteboyə dırma- şırdı. Bəzən bu
üsulla həbsxananın damına bele çıxardı.
Jan Valjan az danışırdı. O heç zaman gülməzdi. İldə bir, ya iki dəfə çox şiddetli
mənevi bir sarsıntı nəticəsində o, iblis qəhqəhəsinin oks- sodası kimi səslenən
katorqalı qəhqehesi ilo - məşum bir qəhqohə iiə gülürdü. Görünüşü daim
dəhşotli bir şeyi seyr etməkde məşğul olan adamı xatırladardı.
Doğrudan da, o daim öz fikirlerino aludə idi.
Naqis bir şüurun xostə təəssüratı jjərdəsi arasmdan o, başı üzo- rində qorxunc
bir qüvvenin hakim olduğunu dumanlı sürətdə hiss edirdi. İçində süründüyü
tutqun və cansıxıcı alaqaranhqdan gözlərini ayınb etrafa baxmaq istedikde, o
hər dəfə hiddət və dəhşət içinde başımm üzərində gözlorimin görə bilmədiyi
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yüksokliklərə doğru bir çox şeylərm - qanunların, batil etiqadlann, ınsanlann və
hadiselerin dehşətli bir yığın kimi, pillə-pillə çıxdığım görürdü: cizgilərini sezə
bilmədiyi bu yığınlar öz ağıriığı ilo onu ezərək, qəlbini ümidsizliklə doldururdu,
gözleri qarşısında o bizim modəniyyət adlandırdığımız nəhəng bir ehramı
görürdü. Daim hərekətdə olan biçimsiz yığın içində birdən-birə o gah lap öz
yanında, gah da uzaqlarda, əlçatmaz yüksək- liklərdə parlaq işıqlanmış bir
deste, ya tək bir adam eli dəyonəkli bir həbsxana nezaretçisi, qılmclı bir
jandarm, yaxud başı mitralı bir arxi- yepiskop, en yüksək bir nöqtedə ise günəş
haləsi ilə əhatə olunmuş, gozqamaşdıncı, parlaq tac qoymuş imperatorun özünü
görürdü. Ona elo gəlirdi ki, bu uzaq panltı onu əhatə edon gecənin qaranlığmı
daha da qatılaşdınr, onu daha da dəhşətli edirdi,
Bütün bunlar - qanunlar, batil etiqadlar, hadisələr, insanlar, şeylor tanrının
mədəniyyəte verdiyİ mürəkkeb və gizü əmrə tabe olaraq, onun başı üzərinde”
fırlanır, sarsıknaz bir amansızlıq və amansız bir laqeydliklə onu ozir və məhv
edirdi. İnsanlarm düşə biləceyi folakətli uçurumun ən derin yerinə düşrnüş olan,
heç kəsin baxmağa cəsarət etmədiyi uçurumlarda sürünon zavallı insanlar,
qanunun rədd etdiyi biçarələr qanun xaricində olanlar üçün bu qədər qorxunc və
altmda olanlar üçün bu qədər dohşətii olan bəşər cəmiyyətinin bütün ağır- lığını
öz üzerilərində lıiss edirlər.
Fikirlərə dalmış Jan Valjan bu veziyyətdə idi. Onun fikirlerinin mahıyyəti nədən
ibarət idi?
Dəyirman daşı altına düşmüş bir dan dənəsi düşürunəyo qadir olsaydı, o da,
ehtimal, Jan Valjan kimi düşünordi.
Nəticə etibarilə xeyallarla dolu olan bu varlıq, real hayat surətləri i)ə dolu olan
bu fantasmaqoriya onda sozle jfadə edilmosi mümkün olmayan xüsusi mənəvi
bir vəziyyət doğurmuşdu.
Bazen ağır, əzablı ışin qızğın vaxtında o birdən-birə dayanar, düşünmoye
başlardt. Əvvolkinə nisbətən daha çox yctişmiş, lakin eyni zamanda daha çox
həyəcanlı olan zehni üsyan edərdi. Başına gələn hadisələrin hamısı ona mənasız
görünürdü. Ətrafındakı hor bir şey hoqi- qətdon uzaq bir təsir bağışlayırdı. O,
öz-özünə: “Bu yuxudur!” - deyərdi. Bir ncçə addımlıqda dayanmış olan
nozarətçiyə baxardı: nəzarətçi onun gözlərino bir kabus kimi görünürdü və
birdən bu kabus onun başına bir dəyənek endirərdi.
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Zahiri aləm onun üçün yox kimi idi. Demek olar ki, Jan Valjan üçün nə günəş,
bu gözəl yay günləri, nə parlaq ve aydın göy, nə sərin aprel axşamlan, heç bir
şey yox idi. Işıq onun qəlbinə sanki dar bir yerdən daxil olurdu.
Yuxarıda söylədiyimize yekun vurmaq üçün, əgər buradan müsbət bir nətıcə
çıxarmaq mümkün olsaydı, bunu deməliyik ki, FaveroLda yazıq bir ağackəsən
olan Jan Valjan, qorxunc bir Tulon katorqalısı olan Jan Valjan, katorqa
həbsxanasının ona verdiyi tərbiyə sayəsindo, artıq iki cür cinayet işlemək
İqtidan əlde etdi: əwələn, birdən-birə, heç düşünmədən, sövq-tobİİ üzrə, çekdiyi
əzablar üçün intiqam olaraq etdiyi pis əmollər, ikincisi - başına gələn
müsibatlerın doğurduğu yanlış anlayışlara əsaslanan ciddi, ehemiyyətli,
qabaqcadan düşünül- müş cinayətlər... əməllərindən qabaq başma gələn fıkirlər
yalnız müeyyen xasiyyətə malik olan insanlarda olduğu kimi, üç əsas ardıcıl
mərhələdən keçirdİ: ağıl, irado, inad. Daimi bir etiraz hissi, qəlbinin iztirabları,
çəkdiyi haqsızlıqlan dərin bir suretdə düşünüb anlaraası, yaxşı, günahsız, pis
adamlara qarşı - egər belə adamlar varsa - hiddət və qəzəb hissi onun
hərəkotlerini idarə edırdi. Fikirlərİnin son ve çıxış nöqtəsi insan qanunlanna
qarşı beslodiyi kin və nifrət idi, elə bir kin ki, hələ əvvəlinden qurtuluş getiren
bir tesadüfle dayandmlmazsa, zaman keçdikce cəmiyyətə qarşı, sonra isə bəşor
neslinə qarşı, ən axırda bütün varlığa qarşı çevrilərek, hər kəsə, hər bir canlı
cismə zəror vermək üçün yaşayan tutqun, daimi və heyvani bir arzu halrnı alır.
Gördüyümüz kimi, Jan Valjamn pasportu üzərinde çox təhlükəli adam olmast
haqqındakı qeyd heç də əsassız deyildi.
İllər keçdikcə onun qelbi yavaş-yavaş müttəsil sərtloşirdi. Sərtleşmiş, bərk bir
qəlb isə göz yaşı tammaz. Jan Valjan katorqadan xilas olduğu vaxta kimi, tam
on doqquz ildən bəri idi ki, bir damcı göz yaşı axıtmamışdı.
SƏKKİZİNCİ FƏSİL Dəniz və zülmdt
Dənize insan düşmüşdür!
Nə olsun ki! Gəmi dayanmır. Külək şiddətlə əsir. Bu məşum gəminin öz yolu
vardır, o yoluna davam ctmelidir. Gəmı irəliləyir.
İnsan sulaxın altında yox olur və yeno görünür, gah batır, gah çıxır, əllerini
uzadaraq köməye çağırır. Lakin onun səsini eşidən yoxdur. Fırtma gemini
sarsıdır, lakin gəmi yoluna davam edir. Matroslar və səmişinlor suda boğulan
adamı daha gürmürlər: bedbəxtİn başı ucsuz- bucaqsız dalğalarda bir nöqteyə
benzeyir.
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Onun dəhşetli bağırtıları dənizin gurulüısunda qeyb olur. Gözdən itmekdə olan
bu yelkən boğulan adama nə qoder dəhşetli görünür! O, sersom, çılğm
baxışlarla bu yelkene baxır. Yelkən uzaqlaşır, solur, kiçilir. Bu adam bir neço
deqiqə bundan ewəl gəmide idi, gəmi heyətinin üzvü idi, o da gəminin
göyərtəsinde başqalan ilo birlikde gezirdı, onun da hava vo günəş payı vardı, o
da başqaları kimi yaşa- yırdı. Göresən ona ne oldu? O sürüşüb yıxıldı - hər şey
bitdi.
O, dəhşətli dəniz dalğalanmn qoynundadır. Onun ayaqları altında her şey axıb
gedir, hər şey dağılır. Küleyin didİb parçaladığı dalğalar onvı qorxunc ağuşuna
ahr, burulğan onu dənizin diblərine çəkir, köpüklü dalğalar başmm üstiindən
aşır, azğın sular üzünə tüpürür, göze görünməyen uçurumlar onu udmağa
çalışır: hər dəfə suyun içino batdıqda gözlərinə qaranlıq uçurumlar görünür:
iyronc mochul bitkilər ondan yapışıb, ayaqlanna dolaşır, özlerine toref çokir: o
özünün də bu girdablara qanşdığım, dəniz köpüyünün bir hissəciyine
çevrildiyini hiss edir. Dalğalar onu bir-birinə terəf tullayır, o dalğalann acılığını
udur, qəddar okean onu qəzeblə qerq edir: ucsuz-bucaqsız dəniz onun can
çəkişməsindən həzz alır. Sanki bütün bu sular, dalğalar nifrət vo kin
mücessemesidir.
Lakin o yenə də mübarizə edir.
O müqavimət göstərməyə, suyun üzünde dayanmağa çalışır, son gücünü
toplayaraq üzür. O - heç derəcəsinde olan, tez qüwədən düşən bir məxluq
qüvvəsi tükənmezle vuruşur.
Bəs gəmi necə oldu? O, uzaqdadır. Qaranlıq üfüqlerde güclə görünür.
Boğulan adama hər terəfden fırtmalar hücum edir, dənizin köpüyü onu boğur.
O, başım qaldıraraq gözləri qarşısında yalnız qara buludlar görür. Ölerkən o,
denizin təsvirəgəlməz quduzluğunun şahidi olur. O özü bu dəliliyin qurbanıdır.
O, insanlara yad olan, gerək ki, o dünyadan golon səsler eşidir.
İnsan müsibetlərinin üzərində uçan meleklər kimi, buludlarda quşlar süzür,
lakin bunlar ona nə ilə kömek edə bilərlər? Quşlar uçur, oxuyur, göydə süzür. O
isə əzabla can verir.
O özünün ikt nəhayətsizlik, yeni okean və göy arasında dəfiı edildiyini hiss edir,
okean - onun məzan, göy isə kəfənidir.
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Gecə çökür. Bir neçe saatdır ki, o dalğalar arasında üzür, artıq lap taqətdən
düşür: içİnde adamlar olan gemi, o uzaq mayak gözden itmiş- dir. O, bu dibsız,
qoıxunc uçurumun ıçində lap yalqız qalmışdır: u boğulur, çifpımr, äuyun altında
gözə görunməyən formasız ojdahalann tərpəndiyini hiss edir o, köməyə çağınr.
İnsanlar artıq görünmür. Bos tatın hanı?
O, “Xilas edin!” Xİlas edin!” deyə hey çağınr.
Heç bir şey görünmür. Goydə heç bir şey yoxdur.
O, fəzalara, dalğalara, yosunlara, qayalara müraciet edir - onlar eşitmır. O,
fırtmaya yalvarır, lakin etınasız fırtına yalnız əbədiyyətə itaət edir.
Onu qaranlıq, duman, yalqızlıq, menasız və gurultulu bir coşqun- luq, azğın
sularm dağları ehatə edir. Önun Özündə dəhşət və yorğun- luq, altında ise
girdabdan başqa bir şey yoxdur. Heç bir istinad nöqtesi tapılmır. O, hədsiz
zülmet içində meyitinin ələmle dolaşdığmı tesev- vürünə gətirir. Şiddetli soyuq
onun bədənini hərekətdən salır. Əlləri esəbi bir halda boşluqdan yapışır.
Küləklər, buludlar, faydasız ulduz- lar! Nə etmeli? Ümidini itirmiş adam özünü
taleyin ixtiyarına verir: yonılmuş adam ölməyi qərara alır, o daha çarpışmır,
müqavimət gös- tərmir, dalğalara təsHm olur; budur, okeanın qaranlıq
derinlildəri onu həmişolik udur, o yox olur.
Ah, boşər cəmiyyetinin amansız gedişi! Bu gediş yol üzerində duran nə qeder
adamı, nə qədər insan qelbini məhv edir! Qanunun tulladığı hər şeyi udan
okean! Heç kəsdən yardım yoxdur! Ah, monəvi ölıim!
Dəniz - amansız ictimai bir gecədir, cəza verənlər məhkum edilənlori bu
dənizdo qərq edir. Doniz - hədsiz bir iztirabdır. Bu uçuruma düşən insan meyit
ola bilər. Onu kim dirildəcəkdır?
DOQQUZUNCU FƏSİL Yeni dvrdlər
Həbsxananı tərk etmək vaxtı çatanda, “Sən azadsan!” sözləri Jan Valjanm
qulaqlarında səslenəndə görünməmiş, eşidilmemiş bir şey oldu; onun qolbini
birdən-birə canlılar dünyasından gələn həqiqi işıq şüası bürüdü. Lakin bu şüa
tez söndü.
Azadlıq fıkri Jan Valjamn gözlerini qamaşdırdı. O yeni hoyat baş- lanacağma
inandı. Lakin san pasport alnuş adam üçün azadlıq ne oldu- ğunu çox tez başa
düşdü.
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O bir çox acı deqiqələr keçirdi. O hesablamışdı ki, katorqada olduğu müddətdə
yüz yetmiş bir frank qazanmalı idı. Doğrudıır o öz haqq-hesabında unutmuşdu
ki, bazar ve bayram günləri on doqquz il erzində onun kapitalını təxminən
ıyirmi dörd frank azaltmışdır. Hər halda ora-bura çıxmaq nəticesində onun
qazancı yüz doqquz frank on beş suya çatdınldı və bu məbləğ dustaqxanadan
çıxanda ona verildi.
Jan Valjan bu hesablardan heç bir şey anlamadı və özünü aldadıl- mış, sadəcə
desek, qarət edilmiş hesab etdi,
Azad olduğu günün sabahı Qras şəhərinden keçorken, nannc suları zavodunun
qapıları qarşısında araba boşaldan adamları gördü. O işlə- mək istədiyini
bildirdi. İş təcili olduğundan, onu qebul etdilər. O, işə girişdi. O düşüncəli,
qüwətli ve çevık bir adam idi: var qüwəsi ilə çalışmiı: iş sahibi, görünür, ondan
razı idi. İşlediyi zaman yoldan keçən bir jandarm onu görüb, pasportunu
soruşdu. San pasportu gös- tərmeyo məcbur oldu. Sonra Jan Valjan yene
işleməyə başladı. Bir az bundan qabaq fehlelərdən birinə müraciət edərek,
onlann gündə no qeder aldıqlannı soruşmuşdu. “Otuz su” deyə fəhle cavab
vermişdi. Jan Valjan sabah tezdən yola düşmeli olduğundan axşam zavod sahibinin yanına gələrok haqqını verməsini xahiş etdi. Sahibkar heç bir soz
demodən ona on beş su pul verdi. Jan Valjan etiraz etdi. “Sonin üçün bu da
bəsdir!” dedilər. Yene israr etdi. Sahibkar düz onun gözünün içine baxaraq,
dedi: “Gözlə kt, yeniden ayaqlanna künde vurulmasm!”.
Jan Valjan özünü qarət edilmiş hesab etdırdi.
Cemiyyət, dövlet onıın haqqım azaldaraq, onu bütov soymuşdu. İndi də onu
xırda-xsrda soyan ayn-ayrı şoxslərin novbəsi çatmışdı.
Azad oirnaq hələ azadlıq əldə etmək demek deyildir. Dustaqxana- dan çıxmaq
holə mühakimədən yaxa qurtarmaq demək deyildir.
Qrasda Jan Valjanın başına belo bir əhvalat gəldi. Dində isə necə qəbul edtlmiş
olduğunu bilirik.
ONÜNCU FƏSİL Adamyuxudan oyandı
Gecə yarısmdan sonra, böyük kilsənin saatı ikini çalanda Jan Valjan oyandı.
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Onun oyanmasına sobəb yatağın son dərecə yumşaq olması ıdi. İyimıi il olardı
kı, o, yalaqda yatmamışdı və soyunmadan yatmış oldu- ğuna baxmayaraq bu
rahatlıq hissi onun üçün o qədər yeni idi ki, yuxusu qaçmışdı.
O. dord saatdan çox yatmışdı. Yorğunluğu getmişdi. O çox istira- hət etməyə
adot etməmişdi.
Gözlerİni açıb bir doqiqəyə qedər ətrafdakı qaranlığa baxdı, sonra yenə yatmağa
çalışaraq gözlerıni yumdu.
İtısan gündüz çoxlu təessürat aldıqda vo beyni bir çox məsələləriə məşğul
olduqda axşamdan asanhqla yatır, ancaq gecə oyanarsa daha gözlərine yuxu
getmir. Birinci yuxu ikincidən çox tez gəlir. Jan Val- janda da belo bir hal oldu.
O daha yata bilmeyib, düşünmoyə başladı.
İnsandabəzən elo hallar olurki, fıkirleri və təsəwüriəri bir-bırine qanşır, Jan
Valjan da belə bir hal keçirirdı. Beynindo qəribə bır hərc- mərclik vardı.
Keçmişin xatirələri ve yeni təassürat bir-birino qanşır, şəklini dəyişır, hədsiz
dorəcədə böyüyür və birdən coşqun bulanıq suda qeyb olan kimi yox olurdu.
Başına bir çox fikirlər gəlir və gedirdı.
yainız bir fikir ondan əl çəkmir və başqalanm qovurdu; o, madam Maqluann
axşam süfrəyo qoyduğu altı dəst gümüş çəngel-bıçağa və çomçəyə diqqət
yetirmişdi.
Bu altı gümüş çəngel-bıçaq ona rahatlıq vermirdi. Onlar burada... lap yaxuıda
idi... O indi yatdığı yerə gəlmək üçün qonşu otaqdan keçendə, qoca xidmətçi
arvadın bunlan çarpayınm baş tərəfindəki kiçik şkafa qoyduğunu görmüşdü... O
bu balaca şkafa yaxşıca diqqet etmişdi... Şkaf yemək otağmdan gəlorkən sağ
tərəfde idi... çəngel- bıçağın hamısı qedim gümüşdən hazırlanmışdı, ağır idi...
Çömçə ile birlikdə bunlara en azı iki yüz frank vererlər, on doqquz ildə qazandığından iki qat artıq... Doğrudur, katorqadakı rəisləri onu “qarət” etməsə idi, o
daha artıq qazanmış olardı.
O, düz bir saat tərəddüd və şübhe içində qaldı, onda daxili müba- rizo gedirdi.
Saat üçü vurdu. O yenə gözlərini açdı, birden yatağmdan qalxdı, ellerini uzatdı
vo çarpayının yamnda küncə atmış olduğu çan- tasına toxundu, sonra ayaqlarını
çarpayıdan salladı ve birdən, özü də bunun necə olduğunu dərk etmodən,
yerində oturdu.
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O bir müddət bu halda oturub qaldı. Hamının yatmış olduğu bu evdo qaranlıqda
bu adamın belə oturduğunu görən olsaydı, əlbəttə, qorxardı. Birdon o eyildı,
ayaqqabılannı çıxartdı, çarpaymm qabağın- dakı həsirin üzərine qoydu, sonra
yene əwətki vəziyyəti aldı, həra- kətsiz oturaraq dərin düşüncələrə daldı.
Başmdan gəlib keçən bu dəhşetli Fıkirlər içində yuxanda dediyi- miz fikir bir
dəqiqo belə onu rahat buraxmırdı, bu fikir zehnində dola- şaraq, gah yox olur,
gah yenidən üze çıxır, sanki onu əzirdi: o nədənsə Breve adında tanış bir
katorqah haqqmda hey düşünürdü: həmin katorqalmın şalvannı toxunma bir
aşırma saxlayırdı. Bu aşırmanın şahmat şekilli hörmosi gözlerinin önündə
duraraq ondan əl çokmək istomirdi.
O, herəkətsiz bır halda oturmaqda davam edirdi. Əgər saat on beş dəqiqe vo ya
yanrn saat keçdiyini göstərmək üçün bir dofə vurmasa idi, kim bilir; o bolke de
gün doğana kimi bu halda oturub qalacaq idi. Bu səs ona sanki: “Get!” dedi.
O ayağa duıdu, bir neçə saniyə təreddüd içində dayanıb qulaq asdı: evin içində
dərin bir sükut vardı; o, ayaqlarını yavaş-yavaş basaraq, qaranhqda solğun bir
ləkə kimi görünən pəncərəyə doğru getdi. Geco çox da qaranlıq deyildi, göydəki
bedirlənmiş aym üzünü bəzən külə- yin sürotle qovduğu iri buludlar tuturdu.
Buna göro do bayırda kölgə ilə işıq bir-birini əvəz edir, hava gah tutulur, gah
açılırdı, otaqda isə alaqaranlıq vardı. Ətrafdakı şeyləri seçmək üçün kafi olan və
ayın üzərinden bulııdlann keçmosi ile arabir qatılaşan bu alaqaranlıq qarşısından
yolçuların oyan-buyana keçdiyi nefeslikdən zirzəmiyə düşən göyümtül tüstüye
benzeyirdi. Jan Valjan pencereyə yaxınlaşıb, onu diqqətlə nəzərdan keçirtdi.
Pəncerənin barmaqlığı yox idi. O, bağçaya açıhrdı, yerli adətə görə, kıçik bir
rəze ilə bağlamrdı. O, pen- cerəni açdı, lakin otağa kəskin soyuq hava
dolduğundan yenə pon- cərəni qapadı. O, bağçaya sınayıcı bir nəzər saldı.
Bağça aiçaq ağ bir divarla əhatə olunmuşdu; bu divan asanlıqla aşınaq olardı.
Divann dalında bir qeder uzaqda Jan Valjan bir-birindən eyni məsafede ekilmiş
ağacların baştarını gördü; bu göstərirdi ki, bağçanın divarı arxasında bir buivar
xiyabanı və ya hər iki tərəfində ağac əkilmiş bir döngə vardır.
Hər terəfı nəzərdən keçirdikdən ve görünür, qəti qərara gəldikdon sonra o,
çarpayının yanına qayıdaraq, çantasını açdı, əli ilə içini eşə- lodi və oradan bır
şey çıxanb, çarpayımn üstüne qoydu, ayaqqabılarmı cibinə soxdu, çantasını
yenə bağlayıb dalına atdı, şapkasini qoydu, günlüyünü gözünün üstünə basdı,
əsasını eli ile axtanb tapdı ve pen- cərəyə söykədi. Sonra ycno çarpayının
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yanına qayıdaraq, üzərinə qoy- muş olduğu şeyi tərəddüdsüz götürdü. Bu şey
bir ucu nizə kimi olan demir tire benzeyirdi.
Qaranlıqda bu dəmir parçasınm nə üçün olduğunu müəyyən etmək çətin idi. Ola
bılsin, bu bir çilingər aləti idi. Bəlko do kiçik dəyanək idi.
Gündüz olsaydı, bunun qazmaçı şamdamndan başqa bir şey olmadığı görünerdi.
O vaxt katorqalılan bəzen Tulonun ətrafmdakı hündür təpələrdən qranit
çıxarmaq üçün daş karxanalarinda işlədər və onlara qazmaçı aloti verərdilər.
Qazmaçı şamdanı ağır domirden qay- rılır və daşı qırmaq üçün uclan şiş və iti
olurdu.
Jan Valjan şamdanı sağ olino aldı, nəfəsini gizledərek, ayaqlannm ucunda qonşu
otağa doğru yönəldi. Bu otaq bİldiyimiz kiıni, yepıs- kopun yataq otağı idi.
Qapıya çatdıqda onun yanaçıq olduğunu gördü. Yepiskop qapmı heç lazımınca
örtməmişdi də.
O nə edir?
Jan Valjan qulaq asdı. Heç bir səs-səda yox idi.
O, qapını itələdi.
Qapmı gizlicə otağa girmək istəyən pişik kimi barmağınm ucu ilə7 yavaşca
itələdi.
Qapı səssizcə aralandı.
O, bir saniyə gözlədikdən sonra, qapını ikinci dəfe daha cəsaretlə itəlodi.
Qapı sossizce açılmaqda davam edirdi. İndi qapı keçmək üçün kafi dərəcədə
geniş açılmışdı, Lakin qapımn yamnda kiçik bir stol var idi ki, onun küncü
keçməyə mane olurdu.
Jan Valjan bu maneəni gördü. Necə olıırsa olsun qapınm arasını bir qədər də
açmaq lazım idi.
O, qet etdi və qapını üçüncü dəfə, əvvəlki iki dəfədən daha bərk itəlodi. Bu dəfə
pas tutmuş rezələrdən biri birdon qaranlıqda bərk və uzun-uzadı cınldadı.
Jan Valjan titrədi. Bu rəzənin cmltısı onun qulağında qiyamət günündo çalınan
suri-İsrafil kimi qulaqbatıncı və dəhşətli btr qüwo ile səsləndi.
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Qeyri-təbii bir dehşət ıçərisində ilk dəqiqəlorde ona elə gəldi ki, bu rəzə
yatanlara xebərdarlıq etmek vo bütün evdokıleri oyatmaq üçiın qeflətən cana
gəldi, dəhşəth canlı bir məxluqa çevrildi və it kimi hürdü.
O, titrəye-titroyə, özünü itirmiş halda dayandı, barmaqlan ucunda yeriməkdə
iken, bütün ayağmı yere basdı. Ona belə geldi ki, gicgahlannda damarlar iki
dəmirçi çəkici kimi taqqıldayır. Nəfesi isə mağaradan əsən külək kimi vıyıltı İlo
çıxır. Qəzəblənmiş rəzenin bu dəhşətli foryadımn şiddətli bir zəlzəie kimi bütün
evi titretməyəcəyi ona mümkün olmayan bir şey kimi görunürdü; onun itelediyi
qapı haray salmtşdı və köməyə çağırırdı; bu saat qoca oyanacaq, qadınlar
bağıracaq, adamlar gələcəklər; on beş dəqiqə kcçməmiş şəhərdə gu- rultu
qopacaq, bütün poiis ayağa qaldınlacaqdır. Bir an o özünü məhv olmuş hesab
etdi.
0, daş kımi yerindəcə donub qalmtşdı, bannağını belə tərpətmeyo cürət etmirdi.
Bir neçe dəqiqə keçdi. Qapı taybatay açıq idi. O, başını uzadıb utağın ıçine
baxmağa cüret etdi. Orada heç bir şey təıpənmirdi. O, diq- qətlə qulaq asdı.
Evm içinden heç bir səs-səmir gəlmirdi. Paslı rəzə- nin cırıltısı heç kosi
oyatmamışdı.
Birinci təhlükə keçmişdi, amma Jan Valjanın üreyi yene böyük bir vəlvele
içinde idi. Lakin o, geri qayıtmadı. Hətta özünü büsbütün məhv olmuş zenn
etdiyi daqiqəde geri çəkilmok fikrində olmadı. İndi 0, yalnız bir şey istəyirdi qərarını yerinə yetirib qurtarmaq. O, irəliyo doğru bir addım atdı və otağa girdi.
Otaqda tam sakitlik hökm sürürdü. Qaranhqda bəzi şeylərin tut- qun, qeyrimüəyyən cizgilərini scçmək olurdu, - gündüz bunların stol üstüne dağılmış
kağız parçalan, açıq kitablar, üzərinə paltar sərilmiş kreslo və ibadet fehləsi
olduğıınu gümıək olardı, indi isə, gecənin bir qaıanlığında bütün bunlar tııtqun
bir kölgəyə və ya ağımtıl ləkəya bənzəyirdı. Jan Valjan mebele toxunmadan,
qorxa-qorxa, ehtiyatla irəliyə doğru yeriyirdi. Otağm bir terəfində yatmaqda
olan yepiskopun yavaş-yavaş və sakit nəfəs aldığı eşıdıürdi.
Jan Valjan birdən dayandı. O, artıq çaıpayinin yanında idi. O bura- ya
gözlədiyindən tez çatmışdı.
Bəzon tobiət öz effektləri və hadiseleri ilə qorxunc vo tosiredıcı bir məharətlə
tam vaxtuıda bizim işimizə qanşır, sanki bizı flkirləşməyə vadar edir. Yanm saat
olardı kı, bütün göyün Qzünü böyük bir bulud bürümüşdü. Jan Valjan
çarpayınm yanında dayandığı zaman, bu bulud sanki qəsden parçalandı və ay
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işığı hündür pəncərədən içeri düşerek, birdon-bıre yepİskopun solğun üzünü
işıqlandırdı. Yepiskop sakitcə yatırdt. Aşağı Alp dağlarmda gecəler soyuq
olduğundan, yepiskop əy- nində paltar yatudı, darçmı rongde yun donunun
qollan əllərini bilək- lərinə qeder örtmüşdü; barmağında yepiskop üzüyü olan,
bu qədər xe- yirli və mərhəmətli işler görmüş əli çarpayıdan aşağı sallanmışdı.
Üzün- dən sanki bir məmnuniyyət, ümid və sakitlik yağırdı. Bu üz gülümsəmirdi, nur saçırdı. Onun alnında gözə görünməyən bir işığın qeribe inikası
vardı. Qəlbi pak olan adamlar yuxuda esrarlı göyləri seyr edirlor.
Bu göyün panltısı yepiskopun üzündə əks etmişdi.
Bu işıq eyni zamanda içəridən də panldayırdı, çünki bu göy onun özündo
tecessüm edirdi. Bu, onun vicdanı idi.
Aym işığı yepiskopun üzünə düşdüyü və sanki bu daxili nurla birləşdiyi zaman
o, bir nur halosi arasında yatmış kimi göründü. Lakin təsvirəgelməz bir toranlıq
bu mənzərəni bir qədər yumşaltmışdı. Bu göydəki ay, bu yatart təbıet, yuxuya
dalmış bu bağ, bu sakit evciyəz, gecənin bu vaxtı, bu sükut - bütiin bunlar bu
insanrn ttıiiqəddəs ıstirahətinə ifade edilə bılməyəcək bir ehtişanı verir, bu ağ
saçlan, bu qapalı gözleri, ümid və inam ıfade edən bu üzü, bu qoca başı və bu
uşaq yuxıosunu əzəmet ve sakitük haləsi ile ehatə edirdi. Özü də bihnədən bu
qədər ezəmetli olan bu ınsanda ilahi bir şey hiss olu- nurdu.
Jan Valjan əlindo dəmir şamdan, kölgedə horəketsiz dayanmışdı və çaşqm halda
bu nurani qocaya baxırdı. O, ömründə belə bir şey görməmişdi. Bu etibar onu
dehşeto getirirdi. Meneviyyat aləmində cinayet əməli qarşısında dayarub pak bir
adamın yuxusunu seyr edən pərişan və natəmiz bir vicdandaıı əzəmətli bir
menzerə ola bılməz.
Bu yalqızhqda, onun kimi bir adamm yaxınlığmda yatanın yuxu- sunda xüsusi
bır ülviyyət vardı. Jan Valjan dımıanh olsa da yenilməz bir qüwətlə bunu
duyurdu.
Onun qəlbinden nəler gelib keçdiyini kimse, hətta o özü betə söy- leyə bilməzdi.
Onun nelər hiss etdiyini təyin etmek üçün ən amansız bir şeylə en mülayim bir
şeyin qarşı-qarşıya durduğunu təsəwür etmək iazımdır. Gözlərində də müeyyən
bir ifadə görmək mümkün deyildi. Onlarda yalnız eləmh bir heyrət görünürdü.
O, baxırdı. Lakin o nolər düşünürdü? Bunu kim başa düşə bilərdi? Onun
həyəcan keçir- diyi və dərindən mütəəssir olduğu hiss ohınurdu. Lakin bu
həyecanm monası nə idi?
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O, nezərini qocadan ayıra bilmirdi. Üzündən ve ümumi görünü- şünden yalruz
bir şey aydın bilinirdi - o qeribə bir terəddüd içində idi. Sanki o, iki uçurum
arasında tərəddüd edirdi; bu uçurumlardan biri həlak edən, o biri qurtuluş
getirən idi. Sanki o, bu başı əzmeye, yaxud bu eli öpməyo hazır idi.
Bir neçe saniyə sol əlinİ yavaş-yavaş qaldınb, şapkasını çıxartdı; sonra eli yenə
yavaşca aşağı endİ. Jan Vaijan sol əlinde şapkasını, sağ əlinde isə demir
parçasmı tutaraq yenə tamaşaya daldı. Qısa saçları qınşnnş alnı üzərindo biz-biz
durmuşdu.
Yepiskop bu dəhşətli nəzerler altında yenə də sakitcə yatırdı.
Aym iştğmda, buxarmm üstündə tutqun bir şekilde tsanın suroti görünürdü;
sanki o, birisinə xeyir-dua veriT vo ya birisini bağışlayaraq, hər ikisino öz
ağuşunu açırdı.
Birden Jan Valjan şapkasını başına qoydu, sonra yepiskopun üzüne belə
baxmadan, tələsik yatağın yanından keçdi və onun baş tərəfində göriinən rəfə
tərəf getdi, qıfılı qırmaq üçün şamdanı qaldırdı, lakin açann qıfılın üstündə
olduğunu gördü, şkafı açdı: birinci gördüyü şey gümüşlerin qoyulduğu səbət idi,
sebəti götüriib, heç bir ehtiyat elemədən, həreketlerinden eməle gelən gurultuya
Fıkir vermeden iri addjmlaria otaqdan keçdi, qapıya çatdı, ibadetxanaya girib,
pencərəni açdı, əsasmı götürdü, pəncərədən aşdı, gümüşləri çantasına qoydu,
səbeti yere tutladı yüyüre-yüyürə bağdan keçdi və pələng kimi hasar- dan
sıçrayaraq, yox oldu.
ON İKINCİ FƏSİL Yeplskop işlərkm
Ertesi gün, saher tezdən monsenyor B’envenü bağçada gəzinirdi. Birdon madam
Maqluar böyük bir teşviş içərisinda onun yanına gəldi:
Monsenyor, monsenyor, - deyə o bağırdı, - siz giimüş çəngel- bıçağı
saxladığım səbetin harada olduğunu bilirsinizmi?
Yepiskop:
-

Bilirəm, - deyə cavab verdi.

Allaha şükür, - deye qadm sevindi, - yoxsa onun harada oldu- ğunu başa
düşe bilmirdim.
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Yepiskop elə indice çiçeklıytn içinde sebeti tapmışdı. O, sebəti madam
Maqluara verərək dedi:
-

Budur.

Bu nedir? - deye madam Maqluar təeccüb etdi. — Bu ki, boşdur. Bəs gümüşlər
hanı?
Yepiskop:
Ax, sizi gümüşlər narahat edir? Gümüşlərin harada olduğundan xəbərim
yoxdur, - dedi.
Zirak bir qan olan madam Maqluar bir anda yataq otağına gedərək ibadətxanaya
baxdı və yenə süretle yepiskopun yanına qayıtdı. Yepis- kop eyilerek, sebətin
əzmiş olduğu qatıqotu şitiline baxirdı. Madam Maqluann bağırtısını eşitdİkde
yepiskop dikeldı.
-

Monsenyor! O adam getmişdir! Gümüşlər oğurlanmışdır!

Madam Maqluar bu sozləri söyləməkdə ikən, birdən gözləri bağın
o biri başinda qaçanın izlerini gördü. Divarın üzərindən bir neçe daş düşmüşdü.
Baxın, baxm! O buradan aşmışdır. Birbaş Koşfile dotıgesine düşmüşdür! Bu ne alçaqlıqdır! O bizim gümüş çəngel-bıçağımızı oğurla- mışdır!
Yepiskop bir deqiqə susdu, sonra ciddi bir nəzorlə madam Maqluara baxaraq,
mülayimlikle etiraz etdi:
-

Harada deyilmişdir ki, o gümüşlər bizim idi?

Madam Maqluar heyrətindən donub qaldı. Yenidən sükut çökdü, sonra yepiskop
ycnə sözünə davam edərək dedi:
Madam Maqluar, bu gümüş çəngəl-bıçaqdan, həm də bu qəder uzun
müddət istifadə etməkdə mən haqlı deyildim. Onlar yoxsullann malı idi. Bu
adam kim idi? Şübhəsiz, yoxsul.
Madam Maqluar:
Aman, ya rəbbi! - dedi. - Mən nə özüm üçün deyirem, nə də madmazel
üçün. Bizim üçün hamısı birdir. Mən sizin üçün deyirem, monsenyor. İndi zatialiniz no ilə yemək yeyocekdir?
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Yepiskop madam Maqluann üzüne heyrətlə baxdı.
-

Nə olar? Məgər qalay çəngəl-bıçaq yoxdur?

Madam Maqluar çiyinlərini dartdı.
-

Qalayın pis iyi olur.

-

Bəs demir?

Madam Maqluar üzünü turşudaraq:
-

Dəmir do pis dad verir.

Yepiskop:
-

Elə iso ağacdan qayırtdıranq, - dedi.

Bir neçe doqiqə sonra yepiskop dünən axşam Jan Valjanm otur- duğu stolun
dalında oturaraq səhər yeməyi yeyirdi. Yemək zamanı o dınməzcə qulaq asan
bacıstna ve öz-özünə deyinen madam Maqluara güle-gülə isbat edirdi ki, çörəyi
süde batırmaq üçün no qaşığa, nə də çəngeie, hətta ağac qaşığa ve çongələ belə
ehtiyac yoxdur, bunlarsız da keçinmek olar.
Madam Maqluar stolun başmda vumuxaraq, öz-özünə donqul- danırdı:
Heç adamın ağlma golən işdinni? Belə bir adamı evə buraxmaq, geco de
Öz yanmda yatırmaq olar? Allaha şükür ki, o ancaq oğurluq etmişdir! Aman, ya
rəbbi! Nə ola biləcəyini yada saJdıqca adamın bədəni əsir!..
Yepiskop ile bacısı süfrədən qalxmaq istəyirdilər ki, birdən qapı döyüldü.
Yepiskop:
-

Buyurun, - dedi.

Qapı açıldı. Qapının astanasında bir dəstə qəribə və həyəcanlı adara göründü.
Üç nefer birisinin yaxasından tutmuşdu. Bu üç nəfər jandarm, dördüncü isə Jan
Valjan idi.
Jandarmlann başçısı, kiçik zabit, qapıda ayaq saxladt. Sonra içəri girib,
yepiskopa yaxınlaşdı və ona əsgeri salam verdi. - Monsenyor...
deyə o, sözə başladı, Məyus və pərişan bir halda dayanan Jan Valjan bu
sözü eşitdikdo, heyrətlə başını qaldırdı.
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-

Monsenyor! - deyə o pıçıldadı. - Demək bu, sade keşiş deyilmiş...

Jandarmlardan biri:
-

Sus, - dedi, - bu monsenyor conab yepiskopdur.

Bu zaman monsenyor B’envenü qocalığının müsaidə etdiyi qeder sürətlə onlara
yaxınlaşdı ve Jan Valjana müraciətlə dedi:
Ah, sizsiniz? Sizi görməyime çox şadam. Ancaq niyə belə cdir- siniz?
Axı, mən şamdanları da size vermişdim, onlar da gümüşdəndir, onlara İki yüz
frank ala bilərsiniz. Bes ne üçün onlan da çəngel-bıçaq- larmızla birlikdə
götürməmişsiniz?
Jan Valjan gözlərini genış açaraq, təsvir edilməsi mümkün olma- yan bir nəzərlə
hörmətli yepiskopa baxdı.
Kiçik jandarm zabiti dedi:
Monsenyor, demək bu adamm bizə söylədiklari doğrudur? Biz yolda ona
rast gəldik. Görünüşündən o, qaçağa bənzeyirdi. Her təsa- düfə qarşı onu
tutduq, bu gümüşləri də onda tapdıq.
Yepiskop gülümseyerək, zabitin sözünü kəsdi:
O da sizə dedi ki, gece evinde yatdığı qoca bir keşiş bu gümüşləri ona
bağışlamışdır, elomi? Başa düşürem, başa düşürəm. Siz də onu tutub buraya
gətirdiniz, deyilmi? Bu, anlaştlmazlıqdır.
Kiçik zabit:
-

Elə iso onu buraxa bilərik? - deyə soruşdu.

-

Əlbəttə, - deyə yepiskop cavab verdi.

Jandarmlar Jan Valjam buraxdılar. Jan Valjan qeyri-iradi olaraq geri çəkildi.
Yuxuda danışırmış kimi boğuq bir səslə:
-

Moni doğrudanmı buraxırlar? - dedi.

Jandarmlardan biri:
-

Bəli, əlbəttə, seni buraxınq, eşitmirsən nədir? - deyə cavab verdi.

Yepıskop:
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Dostunı, - dedi, - getməmişdən evvəl şamdanlarınızı götürməyi
unutmaym. Budur, götürün.
O, buxarıya yaxınlaşıb gümüş şamdanlan götürdü ve Jan Valjana uzatdı.
Qadınlarm ikisi de hərəkətsiz bir halda dinməzcə dayanaraq, heç bir şeylə
yepiskopa mane olmamağa çalışırdı.
Jan Valjanın bütün bədəni titrəyirdi. O, ixtiyarsız və çaşqın bir halda hər iki
şamdanı əlinə aldı.
Yepiskop:
Indi sağiıqla, gedin, - dedi, - həm də, dostum sizə bir şey soylə- yim: bir
de menim yamma gəlendə bağdan keçməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Siz hər
zaman baş qapıdan girib çıxa bilorsiniz, Bu qapı nə gecə, ne də giindüz, heç bir
zaman bağlanmır.
Sonra jandarmlara tərəf dönərək:
-

Cenablar, siz gede bilərsiniz, - dedi.

Jandarmlar getdiler.
Jan Valjan sanki bu deqiqə özündən gedəcək idi.
Yepiskop ona yaxınlaşdı və yavaş bir səslə dedi:
Unutmayın, heç bir zaman unutmaym ki, bu gümüşləri namuslu adam
olmaq üçün sərf edəcəyinizi mənə vəd etmişdmiz,
Jan Valjan çaşqın bir halda durmuşdu, - o belə bir vəd vermiş olduğunu
qətiyyən xatırlamırdı. Yepiskop bu sözleri xüsusi bir qətiy- yetlə dedi ve təntənə
ilə davam etdi:
Jan Valjan, qardaşım, siz artıq şərə tabe deyilsiniz, xeyrin ixtiyanndasmız. Mən sizin ruhunuzu satın alıram. Men sizin ruhunuzu qara fikirlərden
və zülmət dünyasmdan xilas edib Allaha tapşınram.
ON ÜÇÜNCÜ FOSİL Baiaca Jerve
Jan Valjan teqib edilen adamlar kimi sürətlə şəherden çıxdı. O, ilk qarşısına
çıxan yolla və cığırla gedərek, sürətli addımlarla düzdən keçir ve eyni yerdə
firlandığmı hıss etmirdi. Bu sürətlə, heç bir şey etməden və aclıq bele hiss
etməden, bütün şəheri dolaşdı. Onu bir çox yeni hissler təqib edirdi. Qəlbinde
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gizli bir hiddət vardı. Bu hiddət kime qarşı idi? - o bunu bilmirdi. Mütəəssirmi
olmuşdu, yoxsa təh- qirmi edilmişdi - bu ona bəlJi deyildi. Bəzən qəlbındə
qəribə bir riqqət hiss edirdi. O, var qüwesi ile buna müqavimət göstərməyə
çalışaraq, son iyirmi illik ömrünün bütün hiddetini buna qarşı qoyurdu. Bu hiss
onu yorurdu. O, çəkdiyi müsibetlərin haqsızlığmdan irəli gəlmiş olan müdhiş
daxili sakitliyinin məhv olduğunu təşvişle görürdü. Bu sakit- liyi nə ile evez
edəcəyini özündən soruşurdu. Bəzən ona ele gelirdi ki, jandarmlar onu tutub
həbsxanaya aparsa idi, bu onun başına gelən əhvalatdan daha yaxşı olardı: o
zaman bu qədər həyəcana düşməzdi. Payız fəslinin çoxdan başlanmış olmasına
baxmayaraq, yanından keç- diyi çəpərin dibində ara-sıra bəzi çiçəklər
görünürdü. Bu çiçeklərin ətri ona uşaqhq günlerini xatırladırdı. Bu xatirəler
onun üçün dözül- məz idi, çünki çoxdan beri idi ki, o belə şeylər xatırlamazdı.
Beləliklə, bütün günü onun zehnində sözlə ifadə editməsi çotin olan bu kimi
fikirlər toplaşırdı.
Günəş batmağa, ən kiçik daşlar bele uzuıı kölgə salmağa başlaıkən Jan Valjan
gersiş, boz bir düzenlikdə bir kolun dalında oturmuşdu. Bu düz boş və kimsəsiz
idi. Üfİiqdə Alp dağlanndan başqa heç bir şey, hətta uzaq bir kənd kilsəsinin
zəng qüllesi bele görünmürdü. Jan Val- jan Din şəherinden təqribən üç lyo
uzaqhqda idi. Kolun bir neçə ad- dımlığında düzü kesən bir cığır keçırdi.
Təsadüfi yolçunu qorxuya sala bilen cır-cındırlanna daha qorxunc görkəm vere
bilecek qara fikirlərə dalmış halda oturan Jan Valjanın qulağma birdən şen bir
nəğme sesi gəldi.
O, başım çevirib, texminen on yaşında bir savoyah uşağtn nəğme oxuya-oxuya
yolla gelmekde olduğunu gördü: uşağın dalında bir qutunun içinde çöl siçanı
vardı, çiynindən kiçik bir şarmanka asılmışdı
bu, Ölkədən-Ölkəyə dolaşan, cınq tumanından dizləri göriinən şən ve
mehriban uşaqlardan biri idi.
Uşaq neğmə oxuyaraq yoluna davam edir ve arabir dayanaraq əlində olan ve
belkə də bütün var-yoxunu teşkil eden bir neçə pulu atıb tutaraq oynayırdı. Bu
mis pullar arasmda qırx suluq bir gümüş pul da vardı.
Uşaq kolun yanında dayandı və Jan Valjam görmədən bir az ewel havaya
ataraq, sonra yene meharetlə əlinin dalı ilə tutduğu pullan yene yuxarı atdı.
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Lakin bu dəfə qırx suluq pul elinden sıçradı və yere düşərak kol- luğa, Jan
Valjanın oturduğu yerə təref dığırlandı.
Jan Valjan ayağını pulun üstünə qoydu. Lakin nezorləri ilə pulunu toqib edən
uşaq onun haraya düşdüyünü görmüşdü:
O, heç təəccüb etmedi və birbaş Jan Valjanm yanına geldi. Onlann olduğu yer
tamamilə izsiz idi. Göz işlədikcə nə düzdə, nə do yolda kimsə görünmürdü.
Ancaq çox yüksəklərdo uçan k.oçen quşlann zeıf səslori eşidilirdi. Uşaq arxasını
Günəşə terəf çevirmişdi; günoşin son şüalan Jan Valjamn hiddətli üzünü qanlı
bir işıqla işıqlandırdığı halda, uşağın saçlarma qızılı şüalar səpirdi, Uşaq
bilməmozlik vo məsum- luqdan doğan bir uşaqlıq etimadı ilə Jan Valjana:
-

Cənab, - dedi, - mənim pulum hanı?

Jan Valjan:
-

Adm nedir? - deyə soruşdu.

-

Balaca Jerve, cenab.

Jan Valjan dedi:
-

Redd ol buradan.

Uşaq israr edərek:
-

Cənab, - dedi. - mənim pulumu verin.

Jan Valjan başını aşağı saldı və cavab vemıədi. Uşaq bir do təkrar etdi:
-

Cənab, monim pulumu verin!

Jan Valjanın gözləri ewəlki kimi yerə zillənmişdi.
Uşaq çığıraraq:
Pulumu verin, - deyirdi, - menim panldayan pulumul Mənim giinıüş
pulumu!
Jan Valjan sanki heç bir şey eşitmirdi. Uşaq onun yaxasmdan tutub silkələmeyə
başladı. Eyni zamanda o, servətinin üzərinə basılmış olan demir nallı qalın
ayaqqabım yerindən tərpətmoyə çalışırdı.
-

Mon öz pulumu istəyirəm! Qırx suiuq pulumu!
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Uşaq ağlayırdı. Jan Valjan başmı qaldırdı. O hələ de yerindən tər- penməden
oturmuşdu. Gözləri dumanlı idi. O, uşağa bir növ heyretlə baxdl. Sonra olini
əsasma uzadaraq, dəhşotli bir səsle bağırdı:
-

Bu kimdir?

Menəm, cənab, - deye uşaq cavab verdi. - Balaca Jerve! Menəm! Mənəm!
Xahiş edirəm, menim qırx suluğumu verın! Ayağınızı götü- rün, cenab! Xahiş
edirəm, ayağımzı götüriin!
Birden uşaq hirslendi və balacaltğma baxmayaraq hədəleyici bir seslə dedi:
Bura baxın, ayağınızı çəkəcəksiniz, ya yox? Sizə deyirler, ayağı- nızı
çəkin!
Ax, sən hələ do buradasan? - deyə Jan Valjan çığjrdı ve yerindon
sıçrayaraq, dümdüz dayandı: ewəlki kimi ayağını gümüş pulun üstüıı- dən
çəkməyorək, əlavə etdi:
-

No qədər ki başın salamatdır, çıx get!

Uşaq qorxa-qorxa ona baxdı, bütün bedəni əsdi, bır neçə saniyə yerindace
donub qaldıqdan sonra, geriyə baxmağa ve ya qışqırmağa cəsarət etmedən var
qüwəsi ilə qaçmağa başladı.
Lakin bir qədor qaçdıqdan sonra nəfəsi ele tutuldu ki, dayanmağa məcbur oldu
və fikre qərq olmuş Jan Valjan uşağın ağladığını eşitdi.
Bir neçə dəqiqe sonra uşaq gözdən itdi.
Gün batdı. Jan Valjanın ətrafım getdlkce qaraxüıq büriiyürdü. O bütün günü heç
bir şey yeməınişdi, çox ehtimal ki, qızdınrdı.
Uşaq qaçandan bəri o öz veziyyədni dəyişmeyərek, bir ycrdə dayanıb
durmuşdu. Kəsik-kəsik nəfəs almaqdan sinesi qalxıb enirdi. Gözləri on-on iki
addım irəliyə zillonmişdi, sankı otun üzərindəki göy saxsı parçasmı diqqətlo
öyrənirdi. Birden o dtksindi, axşam soyuğunun ona təsir etdiyini yalnız indi hiss
etdi.
Şapkasını alnına çəkorək, ixtiyarsız bir halda köynəyini düymə- lədi, bir addım
ataraq, əyildi ki, əsasını götürsün.
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Bu zaman o ayağı ilə yanya qədər yerə basdıgL ve daşlarm ara- smda parlayan
qtrx suluq pulu gördu.
Bu ona elektrik cəreyanı kimi təsir etdi. “Bu nədir?” deye o öz- özünə
mızıldandi. Üç addım geri çekildi, sonra bir az bundan əwel ayağı ilə basdığt ve
qaranhqda ona zıllenmiş insan gözü kimi panl- dayan puldan gözünü çəkə
bilmeyerek <kyandı.
Beləlikle, bir ncçə daqiqə keçdı. Birdon o, esəbi bir herəkətlo gü- müş pula san
atıldı, oııu göturüb dikəldi, düzenliyo göz gezdirdi və sığm- mağa yer axtaran
hürkmüş vehşi heyvan kimi otrata baxmağa başladı.
O heç bir şey görmədi. Gecə yaxınlaştr, düzənlik soyuğa bürü- nürdü.
Alaqaranlıqda qalx;uı qatı benövşeyi dıımanda her şey gözdən itməyə
başlamışdı.
Jan Valjan dərin bir nafes aldı və uşağın yox alduğu semtə torəf sürətlə
addımladı. Otuz addım getdikdən sonra o dayandı, ətrafa göz gəzdjrdi və yenə
heç bir şey görmədi.
Bu zaman o gücü gəldikcə: “Balaca Jerve! Baiaca Jerve!” deye çığırdı.
Sonra susdu və qulaq asdı.
Cavab gəlmedi.
Çöl boş və qaranhq idi. Sonsuzluq her tərefdən Jan Valjam büru- yürdü. Ətrafda
yaimz onnn nezərlərinin yox olduğu zülmətdən və səsini udan sükutdan başqa
heç bir şey yox idi.
Kəskin soyuq külək əserək, bütün etrafda qorxulu bir hərəkət yaradırdı. Balaca
ağaclar öz sısqa budaqlanm tosviredilməz bir hid- detlə yırğalayırdı. Onlar sanki
kimi ıse hədələyir, kimi ise teqib edir- dilər.
O yenə yeridi, sonra qaçmağa başladı: arabir dayanır ve bu səhrada mümkün ola
biləcek ən qorxunc ve ən kedərli səslə; “Balaca Jerve! Balaca Jerve!” deyo
çığınrdı.
Uşaq onun sesini eşitsə idi bele, şübhesiz ki, qorxar ve onun gö- züne
görünməkden çekinərdi. Lakin uşaq, çox ehtimal ki, artıq uzaqda idi.
Yolda Jan Valjan at üstünde gedən, bir keşişə rast gəldi. Ona yana- şıb soruşdu:
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-

Conab küre, burada bir uşaq görmədiniz?

-

Xeyr, - deyə keşiş cavab verdi.

-

Balaca Jerve admda bir uşaqdır.

-

Mən heç kəsə rast gəlmədim.

Jan Valjan kisəsindən iki beş ftanklıq pul çıxardıb keşişə uzatdı.
Cenab keşiş, bunu yoxsutlanmza verin, - dedi, - cenab keşiş, o uşağm on
yaşı olar. Gərək ki, onun bir balaca şarmankası, bir də çöl siçanı vardır. O
buradan keçib getdi... bilırsinizmi, savoyalı bir uşaq idi.
-

Men onu görmedim.

Balaca Jerve! Bu qonşu kəndiərin birisİndən olmaya? Sız mənə deye
bilmözsinizmi?
Uşaq sizin təsvir etdiyiniz kimi ise, dostum, onda, yəqin yadelli- dir.
Onlar bəzən bizim yerterə gəlirlər. Ancaq onları heç kes tanımır.
Jan Valjan tez cibinden daha iki beş franklıq pul çıxarıb keşişe verdi.
-

Sizin yoxsullar üçün, - dedi.

Sonra birdən qeyzlə etavə etdi:
-

Cənab keşiş, əmr edin, məni tutsunlar. Mən oğruyam.

Keşiş atma bir qamçı çəkərək, bərk qorxmuş halda çapıb getdi.
Jan Valjan əvvəlki istiqametdə yüyürməyə başladı.
Bu sürətlə xeyli yol getdi: o, etrafa baxır, çağınr, qışqınrdı. Lakin daha heç kəsə
rast gəlmədi. tki-üç defe o, yoldan çıxaraq, bardaş qur- muş uşağa bənzer bir şey
görünen terefe atılırdı, lakin görünən şeyə yaxınlaşdıqda bunun kol və ya yastı
bir daş olduğu məlum olurdu. Nəhayet, üç cığırrn birləşdiyi bir yerə çatdıqda,
Jan Valjan dayandı. Ay doğmuşdu. Ətrafma boylanaraq, son dəfə bağırdı:
-

Balaca Jerve! Balaca Jerve! Balaca Jerve!

Səsi heç bir əks-səda oyatmadan duman içinde qeyb oldu.
O bir daha: “Balaca Jerve!” deyə çağırdısa da bu dofə sesi çox zeif idi, pıçıltı
kimi eşidılirdi. Bu onun son qeyrəti idi, sanki lokeli vicdanı görünmez bir qüwə
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ile birden-bire bütiin ağırlığı ilə onu basmış kimi, ayaqlan titrəməyə başladı:
ayaq üste dura bilmədi: taqətdən düşmüş bir halda böyuk daşın üstündə oturdu,
saçlanm yolaraq və üzünü dız- leri arasında gizletməyə çalışaraq:
-

Mən alçaq bir adamam! - deye səslendi.

Onun ürəyi daha davam gəcirmədi, o aglamağa başladı. On doqquz ilden beri o
birinci dəfə idi ki, ağlayırdı.
Jan Valjan yepiskopun yanından çıxdığı zaman, gördüyümüz kimi, indiyə qədər
onun fıkirlerini məşğul edən hər şeydən el çekmiş idi. O, qəlbində nələr
olduğunu özü belo başa düşmürdü. Jan Valjan qocanın mələk rəftanna və
mülayim sözlərino qarşı daxilən üsyan edirdi. “Siz mənə namuslu adam olmağı
ved etdiniz. Mən sizin ruhunuzu satın alı- ram. Mən sizin ruhunuzu qara
fıkirlərdən və zülmət dünyasından xitas edərək Allaha tapşınram”. Bu sözler
onu daim teqib edirdi. O, daxili- mizdə şərin dayağı kimı yaşayan qüruru bu
ilahi merhemətə qarşı qoyurdu. Keşişin mərhəmətinin ömründə onu sarsıdan ən
şiddətli hücum olduğunu; bu mərhəmət və şəfqete qarşı müqavimət göstər- məyi
bacararsa, ürəyinin həmişəIİkbərkidiyini, güzəştə gedərsə - uzun illərdən beri
qəlbine hakim olan və onu qane edən kin ve nifret hissin- dən əl çəkmeya
məcbur olacağmı dumanlı suıətdə olsa da derk edirdi, o bu dəfə ya qalib
gelmeli, ya da məğlub olmalı idi: indi onun kini ile o adamın merhəməti
arasında böyük və qəti bir mübarizə başlanmışdı.
O, qarşısında duman arasmdan görünən İşığa baxaraq sərxoş kimi addımlayırdı.
O bu cür, çaşqın nəzerlerlə etrafa baxaraq, yol getdiyi zaman Dindəki hadisənin
onun üçün ne cür nəticə verə biləcəyini aydm tesevvür edirdimi? Həyatımızın
müeyyen deqiqələrində bizə
xobərdarlıq edən və ya bizı izləyon gizli səsleri o eşidirdimi? Bəlkə de indice
onun taleyini hell edən tontənəli bir saat keçirdiyini, artıq onun üçün orta yol
oİmadığını və əger o insanların en yaxşılanndan olmazsa ən alçağı olacağını;
indi yepiskopdan daha yüksəklərə qalxmağa, yaxud katorqalıdan daha aşağıya
ennıeyə məcbur olduğunu, yaxşı adam olmaq istoyirsə, mələk olmalı, kinli
qalmaq ıstəyirso, qorxunc bir heyvana çevrilməü olduğunu kimse ona
pıçıldamışdımı?
Biz burada da, əvvəlki kimi, yene eyııi sualları verməyə mecburuq
o, qəlbində neler olduğunu tutqun bir şekildə olsa da, dərk edirdimı?
Əlbəttə, dediyimiz kimi, bədboxtlik zehni tərbiyə edir: lakin Jan Val- janın
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burada söylədiktorimizi başa düşe bilməsı şübhəlidir. Bu fikirlər onun ağlına
gəlsə də, o bunlann üzərində düşüraııür, onlar yalnız onun beyninde dolaşaraq,
izahedilmez, xestə bir teşviş və qorxu oyadırdı. O. katorqa adlanan iyrənc və
qarantıq bir quyudan çıxdıqdan sonra yepiskop zahir oldu ve qaranlıqdan yenicə
çıxmış bir adamın gözlərini parlaq işıq qamaşdırdığı kimi, yepiskop da onun
qəlbino toxunub onu ağrıtdı. Gələcək hoyat, artıq onun üçün mümkün olan işıqlı
vo İəkesiz həyat onu narahat edir, ürəyinə qorxu salırdı. Jan Valjan ona nə olduğunu artıq başa düşmürdü. Birdən-birə doğan günəş bayquşa nece tesir edirsə,
xeyir işin saçdığı işıq da katorqalını çaşdırmış ve sanki ornın gözlərini
qamaşdumışdı.
O
sanki başqa bir adam olmuşdu, onun qəlbində hör şey dəyiş- mişdi, aıtıq o
yepiskopun onun qəlbine toxunan sözlerinin tesirini puç etməyə qadir deyildi.
Balaca Jerveyy rast geldiyi ve onun qırx suluq pulunu oğurladığı zaman, o belə
bir hal keçirirdi. O bunu nə üçün etmışdi? O özü də bunu izah edə bilməzdi: bu,
katorqadan gətirdiyi pis fikirlərin son tezahürü, pis əmelləre olan meylin
qalıqlan və ya statikada “ətalət qüwesi” deyilən şeyin nəticəsi idimi? Bəli, bu
bele idi və eyni zamanda belke də belə deyildi. Daha sadəcə desek, oğurtayan o
deyil, insan deyil, hey- van idi: ağıl qeyri-adi vo yenı olan bu qeder ideyalar;
elində çırptndığı zaman o, adət və instinktə tabe olaraq, menasız yerə ayağmı
götürüb bu pulun üzərinə qoymuşdu. Ağıl oyanaraq heyvanın tutduğu işi gördüyü zaman, Jan Valjan dəhşetlo geri çəktlmiş və ümidsizliklə bağırmışdı.
Çünki bu - yalmz Jan Valjanın vəziyyətinde mümkün ola bilən qerıbə bir hadise
idi: o, Balaca Jervenin pultınu oğurlamaqla artıq bacarmadığı bir qəbahətə yol
vermişdi.
Hər halda, bu son cinayəti ona həlJedici təsir göstəmıişdi. O, zehnini xırpalayan
xaosu birdon-bire parçalamış ve dağıtmış, aydın olmayan, dumanlı şeyleri bir
tərəfə, işığı isə o biri tərefə atmışdı. Bəzi kimyəvi reaktivlər bulanıq qatışığa
təsir ederək bəzi elementləri çök- dürüb o biriləri şeffaflaşdırdığı kimi, onun da
ruhunda qeribə bir hal emelə gəlmişdi.
Hər şeydən əwal, baş veren hadisəni dərk etmedən, bu barədə düşünmedən o
porişan bir halda, teqibdən qaçırmış kimi, pulu qaytar- maq üçün Balaca Jerveni
tapmağa çalışırdı, onu tapmaq mümkütı ol- madığını anladıqdan sonra isə
böyük bir ümidsızlik içərisinde dayandı. “Men alçaq bir adamam!” - deye
çığırdığı zaınan, o öz həqiqi simasını gördü, lakin o artıq əvvəlki varlığmdan o
qedər uzaqlaşmışdı ki, öz- özüne bir xəyal kimi görundü, qarşısmda isə əlində
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əsa, əynində cırıq köynək, dalında oğurluq şeylorlə dolu olan çanta, qaşqabaqlı
və sert üzlü, qəlbinde min cür murdar fikirlər olan iyrənc katorqalı Jan Valjan
dayanmışdı.
Söylodİyimiz kimi, çekdiyi əzabların çoxluğu onu müoyyən dərəcədə qcybdən
xəbər verən bir adam halına getirmişdi. Bu surət də sanki kabus kimi bir şey idi.
O doğrudan da bu Jan Valjanı, onun qor- xunc sifətini qarşısında gördü. O bu
adamın kim olduğunu az qala özündən soruşacaqdı, bu adam ona iyrenc
görünürdü.
Onun beyni elə gərgin ve eyni zamanda dəhşet edilecək qedər sakit bir halda idi
ki, bu zaman dalğınhq real həyatdan güclü olur. İnsan artıq etrafdakı şeyləri
görmür, xoyalının doğurduğu her şey ona, onun özündon kənarda mövcud alan
real heyat kimi görünür.
Beləlıklə, Jan Valjan sanki öz-özü ilo üz-üzə dayanaraq, özünü nəzərdən
keçirirdi ve eyni zamanda xeyalının yaratdığı bu suretin dahnda əsrarangiz
dərinliklərdə göz qırpan bir İŞiq görürdü. O bunu ewəlcə məşəl zənn etmişdi.
Lakin daha diqqetlə baxdıqda Jan Valjan şüurunun dorinliyində yanan bu odun
bir insan stfətınde olduğunu və bu meşəlin yepiskop olduğunu gördü.
Onun fikri şüuru qarşısında dayanmış bu iki insam - yepiskopla Jan Valjanı
növbə ilə seyr edirdi. İkincinin qəlbini birinciden başqa heç kəs yumşalda
bilmədi. Bu cür halJüsinasiyalann qəribe bir xiisusıyyeti vardır; hallüsinasiya
davam etdikce, yepiskopun xəyalı böyüyür və get- dikce daha nurani olurdu.
Jan Valjan iso getdikcə kiçilirdi. Bir anda o, kölgəye çevrildi. Birdən bu kölgə
da yox oldu. Yalnız yepiskop qaldı.
O bu bədbəxt insanın bütün qəlbini nurla doldurdu.
Jan Valjan uzun müddet ağladı. O, acı göz yaşlan tökür, zəif qadınlar kimi,
qorxmuş uşaqlar kimt hönkür-hönkür ağlayırdı.
O ağladıqca şüuru açıhrdı və nəhayət, qəribə - həm fərehli, həm de qorxunc bir
işıqla işıqlandı. Keçmiş həyatı, birinci qebahəti, uzun illor boyu çəkdiyi cəzalar,
zahirən vəhşileşməsi, daxilen sərtləşmesi, ıntıqam almaq ümidinde olduğundan
onu daha artıq sevindirən qur- tuluş dəqiqəsi; yepiskopun evindəki hadisə və
tıehayet, son qəbahoti, yepiskop onu öfv etdikdən sonra daha alçaq və daha
dəhşətli görünən son cinayəti - uşaqdan qırx suluq pul oğıırlaması - bunlar
hamısı onun yadına düşdü ve əwəlki kimi tamamilə aydın və eyni zamanda
tamamilə yeni bir işıqda göründü. O öz həyatma göz gəzdirdi ve bu həyat ona
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eybecər göründü; o qəlbinə nəzər saldı; qəlbi də iyrenc göründü. Bunuııla belə,
bu həyat və bu qelb üzerində yumşaq bir işıq paxlayırdı, ona elə gəlirdi ki,
semavi bir günəşin şüalan altmda bir iblisi görür.
Görəsen, o neçə saat ağladı? Susduqdan sonra ne etdi? Haraya getdi? Bunu heç
kəs bilmir. Ancaq bu melumdur kı, Qrenobl ilə Dın arasında işləyən və səher
saat üçe yaxın Dinə varid olatı dilicanuı sürücüsü o gecə Yeparxiya küçəsindən
keçərkən, monsenyor B’enve- niinün qapısında qaranlıqda, küçə daşlan
üzərində bir adamm diz çöküb ibadət etdiyini görmüşdü.
Üçüncü kitab

1817-CIİLDƏ
BİRİNCt FƏSİL 1817-ciil
1817-ci il XVIII Lüdovikin bir qeder takəbbiirlə qanşıq esl bir kral ezeməti ilə
səltənətinin iyirmi ikinci ili adlandırdığı bir il idi. Bu il cənab Briiq’er de
Sorsum üçün şöhrət ili idi. Bütün bərbərxanalar kirşan və burulnıuş saclar
dövrüne qayıtmaq ümidi ilə öz lövhələrini abı rəngə boyamış və ağ zatıbaqlarla
bəzəmişdilər. Bu, qraf Linçin hər bazar günü qırmtzı orden lentası taxaraq,
Fransa perinin bayram tibasmda Sen-Jermen-de Pre kilsəsində kilse başçısının
fexri skam- yasmda eyləşib, uzun bumu və şanlı qehrBmanlıq göstermiş
adamlara mexsus əzəmətli ədası ilə hamının diqqetini celb etdiyi sadə zamanlar
idi. Cənab Linçin şanlı qəhremanlığı ise bundan ibarət idi: Bordo şəhərinin meri
olduğu zaman 1814-cü il mart aymın 12-də o bu şəhəri hersoq d’Anqulemə
lazım olduğundan bir qədər ewəl teslim etmiş və Per adını da buna görə almışdı.
1817-ci ilde dörd yaşmdan beş yaşına qedər balaca uşaqlarm başma tumacdan
tikilmiş yeke, qulaqlı papaq qoymaq bir dəb olmuşdu, Bu papaqlar ucu şiş
eskimos qalpaqlanna benzeyirdi. Fransa ordusu Avstriya ordusu kimi ağ
geyinmişdi; polklar lejion adlanırdı; onlan daha nömrə ilə göstərmirdilər, onlara
departa- mentlərin adlanm vermişditer. Napoleon müqəddəs Elena adasında idi
və İngiltere ona yaşıl mahud vermək istəmədiyinə görə öz köhnə mundirlerini
çevirtdirirdi. 1817-ci ildə Pelleqrini oxuyur, madmazel Biqottım ise reqs edirdi;
Pote hökmranhq edirdi; Odri helə şöhrət qazanmamışdı. Madam Saki
Foriozonun yerini tutmuşdu. Prussiyahlar hələ Fransadan çəkitməmişditer.
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Cənab Detato böyük adam sayılırdı. Qanuni intizam Ptene, Karbono və
Toteronun əvvətcə əUərini, sonra
İS8 başlannı kəsdikdən sonra yenicə möhkəmlənmişdi. Oberkamerker knyaz
Taleyran ve maliyye naziri oiacağı ehtimal edilen abbat Lui iki şarlataıı kimi
bır-birino rişxondle baxırdılar; hər ikist 1790-cı il iyul ayının 14-də Mars
nıeydanında, federasiya bayramı şərəfına təntənəli bir ibadət keçirmişdi;
Taleyran yepiskop, Lui iso diakon sifətilə 1817-ci ildo həmın Mars meydanının
yan xiyabanlannda yağış altında və otun arasmda, göy rəngə boyanmış iri taxta
sütunlar çürüyürdü. Bu sütun- lann üzərindo zəri tökülmüş qartal və arı
təsvirləri vardı. Bu, iki il bundan qabaq May rəsm-keçidində imperator
tribunasının altına vuru lan dayaqlar idi. Sütunlann bozi yerləri Qro-Kayu
yaxmlığında barak tikmiş avstriyalılann tonqailarından qapqara qaralmışdı. İkiüç sütıın iso kayzcr soldatlarının ellərini qızdırmaq üçün yanıb külə dönmüşdü.
May rəsm-keçidinin xüsusiyyəti bunda idi ki, o, Mars meydanında, həm də
mayda deyil, iyunda kcçirilirdi . 1817-ci ilin iki ən maraqlt hadisesi Tuke
tərefindən noşr edilmiş Volter, bir də içində konstitu- siya haqqında fərman olan
tütün qabı idi. Parisliləri həyəcana gətirən son hadisə Öz qardajının başını kəsib
Çiçek bazarmdakı hovuza atmış olan Dotenin cinayeti idi. Bəhriyyə nazirliyində
başıbəlalı “Meduza” freqatının işinə aid təhqiqata yenico başlamışdılar, bu
təhqiqat Şoma- reyə rüsvayçılıq, Jerikoya isə şöhret getirməli idi. Polkovnık
Selv Süleyman paşa olmaq üçün Misirə getmişdi. Laqarp küçasmdəki Term
Sarayı bir çəllekçi üçün alver dükamna çcvrilmişdi. Klüni kaşanəsmin səkkiz
guşəli bürcünün meydançasmda həle də taxtadan qaynlmış kiçik bir köşk
görmok olardı, bu, XVr Lüdovıkin zamanmda behriyyə idarəsinin astronomu
Mesyenin rəsədxanası idi, hersoginiya Düra divarlanna səmavi-gey rəngli atlaz
çokilmiş və ayaqlan xaç şoklindo olan kürsüler düzülmüş otağında üç, ya dörd
nəfər dostuna helo nəşr edilməmiş “Unkanı” oxuyurdu. Luvr sarayında hər
yerdən ‘TSP’ herfıni qazıyıb temizleyirdilər. Austcrlis körpüsü adım üstündən
götürmüş və özünü Kral bağının körpüsü adlandırmışdı ki, bu da ikiqat bir
müəmma idi, çünki bu ad altında əwəlki adlar: Austerlis körpüsü və Nəbatat
bağı köıpüsü adlan gizlənirdi. XVIII Lüdovik yeno əwolki kimi Horasini
oxuyur, kitabın haşiyələrində dımağı ilə işarələr qoyurdu, lakin indi o dönüb
imperator olan qohrəmanlarm və şahzade olan çəkməçilərin taleyi üzərində
düşünmeyə başlamışdı. Onun təşvişə
diişməsino iki nefər səbəb idi: Napoleon və Matüren Brüno Fransa akademiyası
“Eltni meşğeləlerin verdiyi səadət” müvzusunda bir müsabiqə elan ettnişdi.
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Cenab Bclar rəsmi natiqlikdə şöhret qazan- mışdı. Onun kölgesi altmda gələcək
prokuror müavini de Broc yetişmekdə idi: Pol-Lui-Kure’nin acı istchzalarına
hədəf olmaq onun qismətine yazılıbmış. Marşanjinin simasında yalançı
Şatobrian tapılmışdı; d’Arlenkurun simasmda yalançı Marşanji isə hələ zühur
etmomişdi. “Klara Alba” və “Melik Adil” nümunəvi esərlərdən sayı- lırdı:
madam Kotten əsrin en yaxşı yazıçtsı elan edilmişdi. Fransa institutu akademik
Napoleon Bonapartın adım öz siyahısından poz- muşdu. Kralın xüsusi fərmanı
ilə bütün Anqulem behriyye mektebino çevrilmişdi: axı hersoq d’Anqulem
general-admiral olmuşdu, ona görə də Anqulem haqlı olaraq bir donız limanı
kimi qalmalı idi, yoxsa monarxiya üsuli-idarəsinin prinsipi pozulardı. Nazirlər
şurasında afışalarda akrobat oyunlarını təsvir edon şəkillərin dərc edilmesine
icazə verilib-verilmemesi məsoləsi müzakirə edilirdi, çünki bu təsvirlər
Frankoninin afişaianna xüsusi bir kəskinlik verir ve afişalarm qabağında destedəste küçə uşaqian yığışırdı. “Aqneza”nm müəllifi, kvadrat sifetli, yanağı ziyilli
cənab Pacr Vil l’Evek küçəsində markiza de Sasenenin evtnde kiçik kamera
konsertlerinə dirijorluq edirdı. Bütün cavan qızlar “Sent-Avel rahibinin”
neğməsini oxuyurdu: bunun mətnini Edmon Jero yazmışdt. “Sarı cırtdan11
jumalı “Güzgü” jumalına çevrilmişdi. “Lalblen” kafesi Burbonlann terəfdarı
olan “Valua” kafesinin acığına imperatora tərəf dururdu. Luvelin artıq qaranlıq
bir yerde pusduğu hersoq de Berrini Siciliya prinsesası ilə yenice
evləndirmişdilər. Madam de Stalın vefatından bir il keçirdi. Qvardiyaçılar
madmazel Marsı fitə basırdıiar. Böyük qəzetlər lap ba- laca olmuşdu. Bu
qəzetlorin formatı mehdudlaşdırılmışdısa da, azad- lığı məhdudlaşdınlmamışdı.
“Meşrutəçİ” doğrudan da meşrutəçi olmuşdu. “Minerva” Chateaubriand
familiyasım belo yaztrdı: Cha- teaubriand' herft evezində adın axırında yazılan t
burjualann böyük yazıçıya ucadan istehza etməsinə səbəb olurdu. Vicdansız
jumalistler 1815-ci ilde sürgün edilenləri satqm qezetlerin sehifolərində təhqir
edirdiler: David artıq istedadlı, Amo ağıllı, Kamo iso namuslu deyildi; Sult artıq
heç bir müharibode qəlebə qazanmamışdı: Napoleon - bu bir həqiqətdir - daha
dahi deyildi. Heç kimo gizli deyildir ki, Fransanın
xaricində yaşayan şəxslorə poçtla gönderilən məktubiar onlara çox nadir
hallarda çatırdı, çünki polis idarəsi bu mektubları olə keçirməyi öz müqəddəs
vezifesi hesab edirdi. Bu o qədər de təzə bir fakt deyil; hələ Dekart bele
sürgündə yaşadığı zaman bundarı şikayətleniıdi. Bir dəfə David Belçika
qezetlərindən birində ona göndərilən məktubları almadtğına şikayətləndiyi
zaman, royalist mətbuata bu çox məzəli goründü vo sürgündə olan Davidin
üzərine, istehzalar yağdmlmağa başlandı. Bəzileri “padşah qatilləri, deyirdi, o
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birilər “edama səs verenlər”; biri deyirdi; “düşmən”, o biri deyırdi;
“müttefiqlər”, biri deyirdi; “Napoieon”, o biri deyirdi: “Buona-parte”, bu da
insanları on dərin bir uçurum kimi biı-birindən ayınrdı. Bütün sağlam fıkirli
adamlar bu qərara gəlmişdilər ki, “Xartiyanm ölmez müəllifı” adı verilmiş kral
XVIII Lüdovik inqiJablar dövrünə hemişəlik son qoymuşdıı. Yeni körpü
yanmda sahil enişində, IV Henrixin heykəlinə müntezir olan p’edestalm
üzərirıdə Redivivus1 sözünü qazmışdılar. Cenab P’e, mütleqiyyeti
möhkəmlendirmək məqsedilə, Tereza küçə- sində 4 nömrəli evde gizli yığıncaq
hazırlayırdı. Sağlann başçıları çətin veziyyete düşəndə deyirdilər: “Bakoya
yazmaq lazımdır”. Kra- lın boyük qardaşı tərəfindən bir az təhrik edilən Kanüel,
O, Maqoni ve de Şapdelen sonralar "Sahil sui-qəsdi” deye şöhrət tapan
hadisənin layihesini hazjriayırdılar. O biri terəfdən “Qara sancaq” cemiyyəti də
sui-qesdə hazırlaşırdı. Delaverdri Troqovla əlbir idi. Bir qedər liberal olan cənab
Dekaz fikirlərə hakim idı. Şatobrian hər səher Sen- Dominik küçesindəki 27
nömrəli evinin pencərəsi qabağında, əyninde üzəngili uzun şalvar, ayaqlannda
ev tuilisi, çal başmda ise ipək yaylıq dayanardı. O, diş müalicə alətlerini
qabağına düzüb, diqqətle güzgüye baxır və böyük diqqetlə qulluq etdiyi
dişlərini qayğt ile gözden keçi- rərek, “Xartiyaya əsasen monarxiya əsərinin
müxtəlif variantlannı” katibi cenab Piloıjuya diktə ederdi. Fikirlərə istiqamet
verən tenqidçi- ler Lafonu Talmadan üstün tuturdular. De Feles A hərfi ilə,
Qofman Z herfi ilə imza edirdi. Şarl Nidye “Tereza Ober” əserini yazırdı.
Boşan- ma leğv edilmişdi. liseylər koilec adlanırdı. Yaxalıqlannda qızıl zanbaq
nişanı olan kollec şagirdleri Roma kralı üstündə bir-bırini kötəklə- yirdilər.
Sarayın gizli polıs təşkiJatı hersoginiya de Şartra xobər verirdi ki, hər yerde
qoyulmuş portretlerdə qusar polku general polkovniki mundirində çəkilmiş
hersoq d’Orlean draqun polkovniki mundirində
' Dirilmi} (laUnc.a)
çəkilmiş hersoq de Berridən daha görkemlidir - bu böyük qanqaralıq idi. Paris
şoheri Əlillor evini öz hesabına yenıdən qızil suyuna tutdur- muşdu. Ciddi
adamlar bu ve ya başqa vəziyyətde cənab de Trenke- laquı necə hərəkət
edəcəyini bir-bırlərindən soruşurdular; cənab Klozet de Məntal bozi
mosəlolərdə cənab Klozel de Kuscrqlo razılaş- mırdı; cenab de SaJaberi narazı
idi. Komediya müelHfı Molyerin daxil ola bilmədiyi Akademiyanm üzvlüyünə
qebul editəTi komediya müel- lifl Pikar, Odeon teatnnda “İki Filiber” pyesini
tamaşaya qoyurdu, bu teatrın frontonunda, qoparılmış herflerin yerine fikir
verdikdə “İmpe- ratriçə teatn sözlərini oxumaq olardı. Bəzıləri Künye de
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Montartonun tehinə, bəziləri isə əleyhinə idi. Fabv’ye üsyançı idi, Bavu isə inqitabçı. Kitabçı Pelis’ye Volterin əsərlərini “Fransa akademiyasmm üzvü Volterin
eserleri” serlövhesi ile neşr edirdi. Bu sadedil ııaşir deyirdi ki, “Bu, müştərileri
cəlb edir”. Ümumun rəyincə cənab Şarl Luazon əsrin dahisi olacaqdt; paxıllıq
onu zeherləmeye başlamışdı, bu ise şöhrət əlametidir. Onun haqqında betə bir
şeir qoşmuşdular:
Luazon oğnıdur, fınldaqçıdır,
Özünü bir şahin sanır o ancaq, Ayaqları itşa eylayir onu,
Luazon şahin yox, bir qaz imiş, bax
Kardinal Feş, Lion eparxiyasma olan hüququndan körtüllü surətde əl çəknıək
istəmediyine görə, indi bu eparxiyanı Amazi arxiyepiskopu de Pen idare edirdi.
Isveçrə ile Fransa arasında Dapp vadisi üstünde deyişme gedirdi; bu deyişmə,
sonralar general rütbesinə qaldırılmış kapitan Dufiırun məruzəsindən sonra
başlamışdı. Hətə heç kəsin tanı- madığı Sen-Simən öz əzəmətli xülyasım
bəsləyirdi. Elmlər Akademi- yasmda nəsillərin çoxdan unutmuş olduğu məşhur
Futye əyləşmişdi, bir damda isə başqa, naməlum bir Furye yaşayırdı. Bu
Furyenin xati- resi ise heç bir zaman unudulmayacaqdır. Lord Bayronun utduzu
par- lamağa başiayırdı. Milvua, bir şerinə yazdığı qeydində onun haqqında
Fransaya molumat verorek, onu “lord Bayron adlı birisi adlandırırdı. David
d’Anje mermere heyat vermək üçün təşəbbüs göstərməyə başlayırdı. İşsiz
Felyantinlər dalanında, bir neçə seminaristin hüzu- runda abbat Karon kimsənin
tarmnadığt bir keşişi mədh etmişdi, bu keşiş sonralar Lameneyə çevritən Felisite
Rober idı. Suda çapalayan bir it kimi qer'ıbə səslər çıxararaq, Sena çaymda
tüstiiləyən və pıqqıl- dayaıı bir şey Tüilri sarayınm pəncəreləri qarştsında Kral
körpüsündən XV Lüdovik köıpüsünə qədər oyan-buyana gedib-gəlırdi. Bu, heç
kəse gərək olmayan, başı boş bir ixtiraçmın uydurduğu mexaniki bir oyuncaq,
bir utopiya, xülase paroxod idi. Parisliler bu faydasız əylən- cəyə laqeyd
baxırdılar. Dövlət çevrilişi, omrlər və yeni təyinler vasi- tesilo Fransa
institutunda dəyişikliklər yaradan cənab Voblan bir neçə akademikin də
yaranmasma səbeb oldu, lakin bu qəhrəmanhğı gös- termeklə beraber özü
onların sırasma daxil ola bilmədi. Sen-Jermen mehəllesi ile Marsen pavılyonu
cenab Delavonu, dindarlığma görə, özlerine polis pıefekti istomişdilər,
Düpüitren və Rekamye Tibb məktebinin anatomik teatrmda bir-birilə söyüşür
və həzrət Isanın Allahın oğlu olub-olmaması barode mübahise edərək, bir-birini
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kötek- ləməyə hazır idİlər. Künye bir gözü ilə Tövrat kıtabına, o biri gözü ile
tebiete baxaraq, yerin altından qazılıb tapılanlan Tövrat metnləri ilə
barışdırmağa çalışaraq və mastodontlan Musanı medh etmeye mocbur edərek,
mürtəce möminlərə xoş görünməye eəhd edirdi. Parmantyenin xatirəsini eziz
tutan leyaqətli Fransua de Nefşato “kartofel” sözünün “parmantofel” şəklində
tələffüz olnnması üçün çox soy göstərdısə də, buna müvəffeq ola biimedi.
Keçmiş yepiskop, keçmiş konvent üzvü, keçmiş senator abbat Qrequar
royalistlorin mübahisəleri nəticəsində “monfijr Qrequar” dərəcosinə
cndirilmişdi. Bizim bu saat işletdiyimiz “dəreeəsinə endirilmişdi” ifadosi cənab
Ruaye-Kollar tərefmdən neologizm elan edilmişdi. İen körpüsünün üçüncü tağı
altmda rənginin ağlığma gore başqalanndan ferqlənən təzo bir daş vardı:
köıpünü bant minası ilə partlatmaq isteyon Blüxerin əmelə gətirdiyi deşiyin yeri
iki il bundan qabaq homin daşla tutulmuşdu. Notrdam kilsesine girən qraf
d’Artuanı görərkən ucadan “Lənet şeytana! Heyif o zamandan ki, Bonapartla
Talma Vəhşilor balrna qol-qola gelirdilər!” deyən adamı ədalət məhkəməsi
müqessirlər skamyasma oturtmuşdu. Üsyankar sözlər: “Yarım il həbs”. Xainlər
qol-qanad açmışdılar. Vuruşmadan bir gün qabaq düşmon tərəfine keçmiş
adamlar aldıqları nişanlan giz- letmir, utanmadan günün giinorta çağında
gəzinir, öz sərvətleri ve rütbeləri ilə həyasızcasma öyünürdülər. Lini və KatrBra fərarıləri İngilterəde ictimai ayaqyolularm içeri divarlarında yazılmış olan:
Please adjust your dress begore leaving sözlərini yaddan çıxanb, əclaf
ofduqlannı və sadiq təbəə hisslerini açıqdan-açığa nümayiş etdi- rirdiler.
Bu gün unudulmuş olatı 1817-ci ildə bir-birinin dalmca aşkara çıxanlar budur.
Tarix bu xüsusi təfsilata, demək olar ki, heç əhemiyyət vermir, başqa cür də ola
bilməz: əgər tarix başqa cür etsəydı, bu təf- silat sel kimi onu basıb məlıv
edərdi. Amma nahaq yero xırda mosələ sayılan bu tefsilat faydahdır, çünki bitki
aləmi ÜÇÜH həddindən artıq xırda yarpaqlar olmadığı kimi bəşəriyyot üçün də
həddindən artıq fakt- lar yoxdur. Əsrlorin siması məhz ayn-ayrı illərin
simasından yaramr.
Həmin 1817-ci ildə dörd cavan parisli “məzəli bir hiyle” diizolt- mişdi.
tKtNCİ FƏSİL İki kvartet
Parisli dediyimiz bu dörd noforin biri tuluzlu, o biri limojlu, üçüncüsü kaqorlu,
dördüncüsü isə montabanlı idi; lakin onlar təlebə idilər, tələbə olmaq ise parisli
olmaq deməkdir, çünki Parisdə oxumaq
-

Parisdə anadan olnıaq kimi bir şeydir.
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Bu cavanlarm şəxsiyyətlərində heç bir maraqlı cəhot yox idi, bu cür cavanlara
hamı təsadüf etmişdir. Elə “hər yoldan ötən bu dörd nəfər üçün nümunə ola
bilər. Bunlar nə mərhəmətli, nə kinli, nə alim, nə cahil, nə dahi. nə də axnıaq
idilər, Lakin bunlarda bir sehr, bir cazibə var idi ki, buna da “iyirmi yaş”
deyirlər. Bunlara sadəce dörd Oskar da demək olardı, çünki o zaman hələ
Arturlar yox idi. Bir romansda belə deyilirdi: “Onun yoluna Ərəbİstan etriyyatı
saçın. Oskar gəlir, mən Oskan göreceyom!”. Ossiana qarşı maraq hələ
sönməmişdi, skandi- navlar və şotlandiyalılar zəriflik nümunəsi hesab
olunurdular, əsl ingilis üslnbu yalnız xeyli sonralar üstünlük qazandı və
Arturlann bi- rincisi olan Velünqton yalnız bu yaxınlarda, Vaterloo yanındakı
vuruş- mada qalib gəlmişdi.
Bu Oskarlann biri tuluzlu Tolomes, ikincisi kaqorlu Listolye, üçün- cüsü limojlu
Fameyl və dördüncüsü montabanlı Blaşvel idi. Əlbəttə, onlann hər birinin
məşuqəsi vardı. Blaşvel Favuritanı sevırdı. qız ingilis tərzində təhrif olunmuş bu
adı İngilterəyə gedondon sonra almışdı: Listolye özüne çiçek adı seçmış
Daliyaya pərəstiş edirdi.
Fameyl Jozefinadan kiçilmiş Zefma admı daşıyan bir qıza aşiq idı; Tolomes
günəş rongli gözəl saçları iiçün Sarışın adı verilmiş Fanti- nanm sahıbi idi.
Favurita, Datiya, Zefına vo Fantina etirli vo parlaq olan dord gozəl qtz idi,
bunlar işçi simasını hələ tamamilə itirməmiş vo iynə-sapdan hələ tamamile əl
çəkməmiş, sevgi macəralan ilə bir qədər yolundatı çıxanlmış, lakin sifətlərində
zəhmətin rəfıqəsi olan saflığı miihafizə etmişdilər. Bu dörd qızm birini,
hamıdan kiçik olduğu üçün cavan, o birini isə qoca adlandınrdılar. “Qocanın”
iyirmi üç yaşı vardı. Heç bir şey glzli qalmasın deyə etiraf edirik ki, birinci iiç
nəfər ilk xəyallar dövriinü keçirən sanşm Fantinadan daha artıq tecrübəli, daha
yüngül idilər və həyatrn gunıltulu axınt onları daha artıq cəlb etmişdi.
Daliya, Zefına və xüsusilo Favurita Fantina kimi təcrübəsiz deyil- dilor. Onlarm
şairanə gəncliyinin yenicə başlannıış tarixində artıq bir neçə hadisə vardı və
birincı fosildo Adolf adlanan aşiq ikincidə Alfonsa, üçüncüdə isə Qustava
çevrilirdi. Yoxsulluq ve nasazlıq - pis məslehətçilərdir: birisi deyinir, o birisi
yaltaqlanır, yoxsul, lakin gözəl qızlann qulağına hər ikisi nə iso pıçıldayır.
Nəzaretsiz qolblər bu səslərə qulaq asırlar. Nəticəde qızlar məhv olur, sonra da
məhv olanlara daş atırlar. GünahsLz və əiçatmaz olan şeylerin parıltısı ilo
yazıqlarm gözünü qamaşdırırlar. Heyhat, Yunqfrau aclığa meruz qalsa idi,
görəsen, onun işi necə olardı?
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İngilteradə olmuş Favuritamn iki perəstişkarı vardı, - Zefina ve Daliya, hələ ilk
gənciiyinde o tamamilə tok yaşayırdı. Atası qoca riyaziyyat müəllimi idi. Kobud
danışan və lovğalanmağı sevən bu adam evli deyildi və qocalığına baxmayaraq,
evlərdə dərs deyərdi. Gəncliyində bu müəHim bir gün ev qulluqçusunun
əteyinİn buxarı şəbokəsinə ilişdiyini görür: bu, onun aşiq oiması üçün kifayət
cdir. Bu sevginin nəticesində Favurita dünyaya gəlır. Ara-sıra o, küçədə atasma
rast gəlir və atası onunla salamlaşırdı. Bİr gün səhor zahirən müqeddəs adama
oxşayan qoca bir qadın onun otağına girib dedi: “Xanım qtz, məni
tanımırsmızmı?'’ - “Yox”, - “Men sənin ananam”. Sonra qan bufeti açdı, yedi,
içdi, öz döşəyinin dahnca adam göndərdi ve qızının yanında qaldı. Deyingən və
riyakar olan bu ana Favurita ile heç bir kəlmə damşmaz, saatlarla dinmez oturar,
dörd adamın payını yeyər, sonra isə aşağı enərok, qapıçı ilə boşboğazhğa başlar,
qızının barəsinde ona pis-pis şeylər danışardı.
Daliyam Listelye ile - bəlkə də Listolyedən başqalan ilə birləş- dirən və onu
bekarçılığın ağuşuna atan onun olduqca qəşəng çəhrayı dırnaqlan idi. Belə
dımaqlan çirkio işle necə korlamaq olar? Təmiz qalmaq istəyen qadm öz əllərini
qorumamalıdır. Zcfinaya gəldikdə isə onun hiddət və eyni zamanda nəvazişlə
“Boli, cənab” demesi Fameyli ona aşiq etmişdi.
Gonclər dost idilər, genc qızlar da dostlaşdılar. Bu cür sevgi olaqələrindo
həmişə dostluğa rast gelmek olar.
Ağıl və ismət mıixtolif şeylərdir. Favurita, Zefina və Daliya, al- botte, bu qeyriqanuni izdivaclar haqqında bütün zoruri qeyd-şərtləri nəzero alsaq, ağıllı
qızlardı, Fantina isə ismətli qız idi.
“İsmetlimi? - deye siz sual verəcəksiniz. - Bəs Tolomes?” Süley- man
peyğombor cavab vererdi ki, məhebbet ısmetin bir hissəsidir. Biz ise ancaq
bunu deyo bilerik ki, Fantinanm məhebboti ilk məhəbbət, yeganə və sadiq
məhəbbət idi.
Bu dörd qızdan yalmz ona birco nəfor kişi “son” deye müraciət etmişdi.
Fantina, necə deməli, xalqın lap içərilerinde bezen çiçəklənən məx- luqlardan
biri idi. ictimai zülmətin dibi göriinmeyen derinliklerinden çıxaraq, o alnında
adsi2İıq vo mochulluq nişanəsi daşıyırdı. O, Monreyl- Sür-Mer şəhərində
anadan olmuşdu. Onun ata-anası kim idi? Bu suala heç kiırı cavab vere
bilməzdi. Adı Fantina idi. Nə üçıin onu Fantina çağı- nrdılar? Onun başqa adı
yox idi. O doğulduğu zaman hələ direktoriya dururdu. Onun ailesi olmadığından
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familiyası da yox idi: onu xaç suyuna salanda verilən adı da yox ıdı, çünkı o
zaman kilsə ləğv olunmuşdu. Onu körpəJikde ayaqyalm küçədo oynarken
tesadüfi bir yolçunun çağırdığı adla çağırmağa başladılar. O, yağış yağanda açiq
başina sel kimi tökülen suyu necə ıtaətlə qəbul edirdise, öz adını da eləcə itaətlə
qəbul ctmişdı və ona balaça Fantina deyirdilər. Onun baresində olan bütiin
məlumat bundan ibarət idi. Bu balaca bəşər Övladı həyata bu cür qedem qoymuşdu. On yaşmda ikən Fantina şəhori tork etdi və şəhər ətrafmda bir fermerin
evində qulluq etməyə başladı. On bcş yaşında ikən o, Parisə “seadet axtarmağa
geldi. Fantina gözəl idi və bacardığı qodor özünü saxladı. Bu, gözol dişlen olan
qeşeng sanşın qız idi. Onun cehizi qızıl və mirvari idi; qızıl başında, mırvan ıse
ağzında idi.
O yaşamaq iiçün işləyirdi, sonra - yene yaşamaq üçün sevdi, çünki adi aclıqdan
başqa ürək aclığı da var.
O, Tolomesi sevmişdi.
Tolomes üçün bu - sevgi macorası. Fantina üçün - həqiqi ehtiras idi. Latın
məhəlləsinin tələbəler və qrizentkalarla qaynaşan küçelori onun sevdasmm nece
başlandığmı görmüşdü. Panteon tənəsinin bu qedər eşq macoralan baş verən bu
dolaşıq küçələrində Fantina uzun müddət Tolomesden qaçırdı, lakin ııece
olurdusa, hər yerdə ona rast golirdi. Belə bir qaçmaq üsulu var ki, axtarmaq
üsuluna çox oxşayır. Sözün qısası, çoban idilliyası başlanmışdı.
Blaşvel, Listolye vo Fameyl dəmek kimi bir şey təşkil edirdilər ki, bunun da
başçısı Tolomes idi. Bunların hamısmdan ağıllısı da o idi.
Tolomes gctdikco yox olan köhne tələbə tipini təmsil edirdi: o varlı idi, ildə
dörd min frak rentası vardı, dörd min firanklıq renta-müq. Jene- veva dağı üçün
hədden axtıq idi. Tolomes otuz yaşh, tez xarab olmuş, dərisi qmşıq, dişləri
tökülmüş əyyaş idi; bundan başqa o, dazlaşmağa başlayurdı vo bu barədə özü
qüsse ilə deyirdi ki, “’otuz yaşmda daz, qırx yaşında diz”. Mədəsi yaxşı hozmə
vermirdi ve bir neçə vaxtdan bəri bir gözü sulanmağa başlamışdı. Lakin onun
gəncliyi solduqca, o daha da şənloşirdi, dişlərini letifələrlə, saçlarmı şenliklə,
sağlamlığını iraniya ilə əvəz etmLşdi, onun ağlayan gözü isə hər an gülürdü. O
kohnəlmişdi və eyni zamanda çiçək kimi təravətli idi. Onun vaxtından xeyli
qabaq düşərgəsindən çıxmış gəncliyi tam qayda ilə, gülmakden uğunaraq və
parlaqlığı ilə hamının gözünü qamaşdıraraq geri çəkilirdi. “Vodevir’ teatn onun
yazdığı pyesi redd etmişdi, Ara-sıra o, zəif şeirler yazardı. Dünyada heç noyi
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boyənməzdi ki, bu da zəiflərin nəzərində böyük qüwədir. Beləliklə, öz ironiyası
ve daz ba$ı ile o başçılıq edirdi, Jon
-

ingilisco demir demokdır. Belə ironiya sözü ondan əmələ gəlmi^di?

Bir gün Tolomes cəmiyyətin qalan üç üzvünü kənara çəkdi və esrarəngiz bir
tovrlə onlara dedi:
Az qala bir ildir ki, Fantina, Daliya, Zefina və Favurita bizdən hədiyyə
istəyirlər. Bız də təntenəli suretdo bunu onlara vod etmişik. Onlar tez-tez bu
vədi bize, xüsusən mənə xatırladırlar. Neapolda qanlar müqəddəs Yanuariye
“Faccia qiallata ga o miracolo!” - Ay Sarı, bir möcüze göstərsənə!” dedikləri
kimi, bizim gözoller də daim mənə təkrar edirlar ki; “Tolomes, sürprizini ne
zaman doğacaqsan?". Eyni zamanda ata-analarımız da bizə hey mektub
göndərirlər. Bir sözlə, bızi hər iki tərəfden didişdirirlər. Mənə elə gəlir kı, vaxt
çat- mışdır. Gəlin danışaq.
Bu yerdə Tolomes səsini alçaldaraq, gizli bir terzdə elə gülmeli bir şey söylədi
ki, dördü də birdən berk, şən qohqəhə çəkdi və Blaşvel: “Bax bu ağıllı fıkirdir!”
deyə səsləndi.
Yolda bir meyxanaya rast goldi. Meyxana tütün tüstüsü ilə doiu idi. Onlar içeri
girdilər və müşavirənin sonu bize qaranlıq qaldı.
Bu xelvet müşaviranin nəticəsi golən bazar gününə təyin edilmiş bir gəzinti
oldu. Dörd cavan oğlan bu gozintiyə dörd cavan qızt dəvət etdi.
ÜÇÜNCÜ FƏSİL Dörd cüt
Qırx beş il bundan əwəl təlobələrlə yüngül əxlaqlı qızların şəhər- kənarı
gəzintısini bu gün tesəvvür etmək çetindir. Parisin ətrafi indi owəlkinə heç
bənzəmir: “Parisə yaxın” deyilən həyatm siması yanm əsr ərzində tamamilə
deyişilmişdir. Keçmişdəki ikitəkərli arabant vaqon, paketbotu paroxod ovez
etmişdir və bu gün Fekana səfər etmək Sen-Kluya səfər etmək kimı sade bir
işdir. 1862-ci ildə Paris bir şəher, bütün Fransa isə onun ətraft idi.
Gezməye çıxmış dörd cüt gənc, o zaman açıq havada mümkün olan her cür
sefeh hərokətləri elədilər. MoktebLerdə tetil yenicə baş- lanmışdı, isti ve güneşli
bir yay günü idi. Qızların içinde yeganə yaz- mağı bacaxan Favurita bir gün
ondan əwəl dörd qızın hamısmm adın- dan Tolomcse belə bir mektub yazmışdı:
“Çox yatmaq kəsalet goti- rər”. Bax buna görə de onlar sehər saatbeşdə
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yuxudan qalxdtlar. Sonra dilijana minərək, Sap Kluya getdilər. Orada olan
susuz bir fewareni seyr edərək: “Bu fəvvaroye su buraxanda yəqin ki, çox gözol
olur!” deyə çığırdılar, zəhərverən Kastenin hələ ayağı dəyməyən “Qarabaş”
meyxanastnda nahar etdilər, böyük hovuz yamrtdakt, ətrafında çop cergelerle
ağac əkilmiş talada halqa oyunu oynadtlar. Dioken fənərinin başma qalxdılar,
Sevr körpüsü yanmda badam qoralı udmaq üçün ruletka oynadtlar, Pütoda çiçək
dərdilər, Nelide düdük aldıiar, bir neçə yerdə alma pirojnası yedilər, bir sözlə,
tamamilo bextiyar idilər.
Qızlar qofesdən qaçmış birəbitdan quşlan kimi gülüşüb ötürdülər. Sanki başlart
duman içində idi. Arabir zarafatla gənclerə şapalaq çəkirdilər. Ah! Həyat
bahartmn serməstliyi! Gözəl dəmlər! Cırcıratnaların titrək qanadlan! Ey mənim oxucum, kim olursunuz olun, bu dəmlori
xaUrlayırsınızmı? Siz də sevdıyinız qadınla yağjşdan islanmış enişdə gülə-gülə
sürüşerək oynamışsınızmı, o da əlinizden tutaraq: “Heyif, mənim tezo
botinlərimden! Gör nə hala düşdü! deyə səslən- mişdirmi?
Bunu deməliyik ki, bu dəfə bizim şən dostemizə yağış kimi nəşəli əngəl rast
gəlmədi, ancaq yola düşməzden ewəl Favurita ana kimi öyüdverici bir tərzdə
demişdi: “Uşaqlar, yollarda ilbizlər sürünür,
-

deyəsən yağış yağacaqdrr!”.

Qızlann dördü de olduqca qəşəng idi. Vaxtilə böyük şöhrət qazan- mış klassık
bir şair, öz Elenorasım tərennüm eden şevalye de Labius adlı mehriban bir qoca
həmin gün sehər, saat ona yaxın Sen-Kluda şabalıd ağaclarının kolgəsi altındä
dolaşarkən, bu dörd rofiqəyə rast gəlmiş v0 üç gözəllik ılahesini nəzərdə
tutaraq: “Burada biri artıqdır!” deye çığınnışdı. Blaşvelın sevgilisi hamısından
böyük olduğu üçün “qan” adlanan iyirmi üç yaşh Favurita yaşıl ağacların qalın
budaqlan altında hamıdan irəiidə yüyürür, arxlann üstündən tullanır, kollann
üzerindən sıçrayır və bu şen dəstənin qabağında meşe pərisi kimi uça- uça
gedirdi. Zefina ilo Daliyanı tesadüf ele yaratmışdı ki, onlann gözalliyi bir-birini
tamamlayırdı, həm de onlar bir-birilə müqayisə edildikləri zaman daha gözəl
görünürdüiər. Bu iki rəfıqe dostluq ünsiyyətindən daha çox özlorinin təbıi
işvəkarlığı sayəsinde bir- birindən ayrdmırdl ve nazla bir-birine söykənerək,
Öziərini ingilis iedüərinə benzəderdilər; ilk “kinsekler” yenicə meydana
çıxmışdı, bir az sonra kişiiər arasında bayronizm dob düşdüyü kimi, qadınlar
ara- sında da malxulya deb düşmiişdü və bu zerif mexluqiann saçlan artıq
hüznlü tellərlə sallanmağa başlamışdı. Zefina ilə Daliya saçlannı lülə kimi
161

burub düzəldirdiiər. Listolye ilə Fameyl öz professorları haqqında mübahisəyə
girişmişdiler və cənab Deivenkurun cənab Blondodan nə ilə fərqləndiyini
Fantinaya izah edirdilər.
Blaşvel sanki bazar günləri Favuritanın əlvanhaşiyəli kişmir şalım qolunun
üstündə gəzdirmək üçün yaranmışdı.
Tolomes hamıdan daida gederək, bütün dəstənı idarə edirdı. O çox şən idi, iakin
onun başçı olduğunu derk etdiyi görünürdü: zarafatla- nnda amirlik hiss
oiunurdu. Ən böyük zinəti "fıl ayağı” fasonunda tikilmiş ve mis 2əncirdən
üzongiləri oian qumaş şalvan idi, əlində 200 franklıq ağır əl ağacı vardı və o heç
bir şeydən çokinmədiyi üçün
ağzmda siqar adlanan qəribə bir şey görünürdü. Onun üçün heç bir müqəddəs
şey yox idi — o tütün çəkirdi.
Dostlan onun baresinde derin bir hörmetle deyirdilər:
“Bu Tolomes qiyametdir! Belə də şalvar olar! Belo də enerji olar!
Fantinaya gəldikdə, bu qız sevinc mücəssoməsi idi. Allah onun gözəl dişlərini
yaradanda, yəqin ki, tobossüm zamanı parlamağı onlara əmr etmişdi. Uzun ağ
bağlan olan sınnmış həsir şlyapasını başından çox qolunda gəzdirməyi sevərdi.
Onun qalın, san, tez-tez dağılan, əfşan olan saçlannın daim sancağa ehtiyacı
vardı və bu saçlar adama söyüdler altmda yüyürən Qalateyanı xatırladırdı.
Çohrayı dodaqlar vəcdlə ne ise söyleyirdi. Eriqonanm antik maskalarında
olduğu kimi dodaqlannın yuxanya doğru qalxmış uclan sərbəstliyə sövq edir,
lakin aşağı endirilmiş həyalı, sirli kirpikləri üzünün aşağı hissəsiııiıı vededici
ifadəsini bir qədər yumşaldaraq, sanki heyasız fikirlərdən saqındınrdı. Qnun
bütün geyimi ötən ve parlayan bir şey təsewürü yaradırdı. Əynində çehrayıbenövşəyi rengli ipek paltar, ayaqlarmda nazik ağ şəbeka corablar üzərində ıpək
lentlərlə bağlanan tünd qırmızı kiçik başmaqlar, boynunda marsellilorin
uydurduqlan və kanberlilərin təhrif cdorək “kanzu dedikləri muslin şərf vardı;
quinze aout - avqustun on beşi, yəni yaxşı hava, isti, günorta deməkdir. Daha
cəsarətli oian o biri üç qız yaxası çox açıq olan paltar geyinmişdiler və yay vaxtı
olduğun- dan bn onların çiçəkle bezənmış şlyapalarma çox yaraşır vo özlorino
çox zərif ve cəlbedicİ görünüş venrdi. Lakın bu açıq-saçıq geyimlərlə yanaşı,
sanşın Fantinanm noyı iso gizlədən vo eyni zamanda nəyi isə açıb göstoron
ismətsiz kanzusu abıriılıq tapmtısı kimi görünürdü ve dəniz suyu rəngdə gözləri
olan vikontessa de Setin sədrlik etdiyi meş- hur mehebbət mehkəməsi bu
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kanzuya yeqin ki, iddia etdiyi ismətlilik- dən daha çox işvəkarlıq üçün mükafat
verərdi. Çox vaxt sadolövhlü- yün böyük meharət olduğu mcydana çıxır.
Üzünün parlaq rəngi, zərif quruluşlu baş, mavi gözlər, ağır göz qapaqlan, zərif
balaca ayaqlan, qollann valehedici cizgiləri, ince göy damarlan bilinən ağ dəri,
təravətli uşaq yanaqları, ekin yunonalarmın qüwətli və zerif boynu, möhkem
peyser, sanki Kustunun oli ilo yapıl- mış tıazik muslinin altından görünen
şohvotli çuxurlar, xəyalpər- verlıklo qanşıq şənlik, sanki heykəltəraş əlindən
çıxmış gözəl bədən tosəvviir edin - bu Fantinadır: parça və lentler altında siz bir
heykel görər və bu heykəlin canh nıha malik olduğunu hiss edərsiniz.
Fantina gözəl idi, lafcin özü bunu derk etmirdi. Bezi xoyalpər- vərlər, gözəllik
Allahının gördükləri her şeyi dinməz mükemmelliklə müqayisə edon əsrarəngiz
xadimləri gənc tikişçi qızda Paris inceliyi arxasında antik və müqeddəs bir
ahəngdarlıq hiss edərdi. Əsil-nəsəbi melnm olmayan qızda nəcabət hiss edilirdi.
Onda həm stil, həm də ritm gözəlliyi vardı. Stil - idealın forması, ritm - onun
hərekətidir.
Yuxanda demişdik ki, Fantina başdan ayağa sevinc idi. O eyni zamanda çox
hoyalı idi.
Ona diqqət verən olsaydı, görərdi ki, gənclik, bahar vo məhəbbet sərmestliyı
arxasında bu qızda böyük bir temkinlik və təvazökarlıq duyulur. O həmişə bir
qədər heyrətlenmiş kimi görimürdü. Psixoeyanı Veneradan fərqləndirən də
həmin bu bakiranə heyrətdir. Fantinanın barmaqlan müqəddəs odun külünü qızıl
sancaqla qarışdıran vestal- kanın barmaqlan kimi uzun, ağ və nazik idi. İrəlidə
aşkar görocəyimiz kimi, o Tolomesin heç bir xahişini rədd etməmişdise də,
sakitlik anlannda onun üzündə bir bokarət ifadəsi olurdu: bezən onda birdenbirə ne isə ciddi və demok olar ki, sərt bir ləyaqət görünürdü və bu üzdeki
şonliyin sürətlo yox olaraq, sakit aydmlığın birdən dərin fikirlərlə əvəz
olunduğuna heyrət və həyəcansiz baxmaq olmurdu.
Bəzən çox keskin ifade olunan bu gözlənməz ciddiyyot bir ila- honin
təkəbbürünə bənzəyirdi. Fantinanm alnı, bumu və çənəsi ıdeal nisbətlərdən
tamamile fərqlonən və üzün cizgilərinin həmahəng olma- sına səbeb olan ideal
bir cizgidə idi: burunun qaidəsi ilə üst dodağı arasında isə gizli bir ismət
nişanəsı olan gücle bilinən, valehedıci bir çuxur vardı ki, Barbarossantn
İkoniyada qazmtı zamanı tapılmış Dianaya aşiq olmasının da səbebi bu çuxur
idi.
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Sevmək - günahdır, qoy ele olsun! Fantina günah girdabmdan üzə çixmış
güııahsızlıq idi.
DÖRDÜNCt FƏSİL Tolomes elə şəndir kİ, ispan mahmsı oxuyur.
Bu gün əvvəlden axıra qədər sohər günəşınin şiialarından toxun- muşdu. Sanki
bütün təbieti tətilə buraxmışdılar ve o şadyanalıq edirdi. Sen-Klunun çiçəklikləri
etir saçır, Sena çaymm nəfesi ağaclann yar- paqlarmı xışıldadır, yüngül meh
budaqları terpədir, anlar yasemon koluna qonub onu qarət edirdi; bir dəstə
kəpənek boymadərən, yonca və cır yulaf üstünə hücum etdi; Fransa kralının
qoruq parkına bir dəstə hay-küyçü sərsori doluşdu - bunlar quşlar idi.
Dörd cüt şən gənc, günəşə, tarlalara, çiçəklərə, meşeye qovuşaraq, həyatın
sevinci ilə nəşələnirdi.
Tebietin behişti andıran bu bucağında genc qızlar danışır, gülür, qaçışır,
oynayır, kəpənək qovur, zərif çəhrayı corablannı hündür otlar arasında ısladaraq
sarmaşıq qırırdılar, gonc dəlisov, heç de ters olma- yan bu qızlar addımbaşi
kişilerdən öpüş alırdılar, yalnız öz şüursuz, dalğın və ürkək fıkirlənnə qapanmış
Fantinadan, bu sevən qızdan baş- qa. Favurita ona deyerdi ki, “Sən hemişə
özünü dağ başına qoyursan”.
Həqiqi sevincler belədir. Xoşbəxt cütler həyata, təbiətə qüwətli çağırışdır: onlar
göriinəndə bütün varlıq tıevazişi və işıq saçır. Bir zaman bir peri varmış ki,
ancaq sevgililor üçün meşə və çəmənlər yaratmışdır. Beloliklə, ölməz sevgililer
məktobi yaratmışdır. Nə qədər ki meşələr və məktəblilər vardır, bu mekteb də
homişə mövcud ola- caqdır. Buna görə də bahar mütəfəkkirləri ceLb edir.
Patrisi və bıçaq ıtiləyən, per mensəbinə qaldınlmış hersoq və xırda işçı,
keçmişde deyildiyi kimi “saray əhli və şəhərlilor” - hamı bu pəriyə tabedir.
Hamı gülür, hamı bir-bırini axtarır. Havada bir apefeoz panltısı yayıl- mışdır sevgi insanlan gör necə dəyişdirir! Aciz bir notarius mirzəüi yanm allaha
çevrilir. Bu yüngül sedalar, yaşıl otlar arasında bir-birinin dalınca qaçan bu
gənclər, qaçaraq qucaqlanan bu qiz beli, nıusiqi kimi səsLənən bu sözlər, bırce
hecanın ahengi iiə özünü olo verən bu porəstiş, dodaqlarm dodaqlardan
qopardıqları bu kilonarlar - hamtsı səmavi bir monhklə yanımızdan ötərek parpar yanır. GözəlLər şohvət və səxavətlə özlərini boxş ediriər. Hamıya eLo gelir
ki, bu hal davam edecekdir. FiLosoflar, şairlər, rəssamlar bu vecdlərı seyr edir
və göz- leri qamaşmış halda bunlan necə oks etdirecəyini bilmirler. “Gemi
Kiferaya yola düşür” - deyə Vatto səslonir; avamlan ebədiloşdirmiş rəssam
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Lankre göylore uçan şəhərLüərini seyr edir; Dıdro bütün aşiq- lerə ağuşunu açır,
d’Yurfe ıse onların arasında duridləri görür.
Nahardan sonra dörd cül gonc 0 zamankı kraL çiçəkliyinə, bir az əwəl
Hindistandan gətirilən bıtkiyo tarnaşa etməyə getdilər: o zaman bütün Parisi
Sen-Kluya cəlb eden bu bitkınin adı ındi yadımızda deyil; bu, hündür gövdəli
qəribə və gözel bir kol idi, onun saysız-hcsabsız sap kimi nazik, saçaqLanmış,
yarpaqsız budaqları başdan ayağa kimi xırdaca ağ güllərlo örtülmüşdü, buna
göra kol üzərinə çiçək səpilmiş bir başı xatırladırdı. Onun ətrafi daim
tamaşaçılarla dolu olurdu.
Ağaca tamaşa etdikdən sonra Tolomes: “Eşşəyə qonaq edirəm!” deyə çığırdı vo
siirücü ilə qiymət baresində razılaşıb, destə Vanv və İssidən keçərək geriyə yola
düşdü. İssidə bir hadisə üz verdi. İnqilab zamanı zəbt olunmuş və o zamana
kimi ordu podratçısı Burkenin ixtiyanna keçmiş park təsadüfən açıq idi. Onlar
parka girdilər, anaxo- ret oyuğu qoyulmuş mağaraya getdilər, məşhur güzgülü
otağm - mil- yoner olmıış şöhrətpərest satire və ya Priapa çevrilmiş Türkareyə
layiq olan bu telənin bütün esrarengiz təsirlərini hiss etdilər. Gonclər abbat de
Bemi tərofindən mədh edilmiş iki şabalıd ağacımn arasında asılan böyük torlu
yelləncəyi lazımınca herekəte gətirdilər. GÖzel qızlan növbe ilə yelləderok,
gülüşür və qalxarken, Qrezin özünü bele heyran ede biləcək qırışlar əmelə
gətırən tumanlar arasında Tuluza ehli və bir qəder də ispaniyah olan Tolomes axı Tuluza Tolozanm xalası qızıdn'
kədərli reçitativlə qədim ispan mahnısım oxuyurdu, bu mahnı da yeqin iki
ağac arasında kəndirde yellənərək yuxarı qalxan bir gözəlin təsirmdən
yaranmışdı:
Soy de Badajoz,
AmoT me llamy Foda mi alma Ecs en mis ojos,
Perque ensenas A rus picmas'.
Təkce Fantina yellənmek istəmedi. Favurita xeyli kinayə ile:
-

Adamlar bu cür əzilib-büzülendo lap zehləm gedir, - deye mırıl- dandı.

Eşşoklerə minib bir qəder gəzondən sonra onlar başqa bir əyləncə tapdılar:
qayıqla Senadan keçdilər və Passidən Ulduz qarovulxanasına qədər piyada
getdilor. Geııclərin sehər saat beşdən ayaq üstündə
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1 Mən Balaxosluyam, ey gözol afət, Çağınr, gel dcyir rtıəoö mohebbəl. Zərif
qıçlannm arabir, qəsderı Üstünü açaraq sen gösterən vaxt Mənim hissim, nıhum
çıxır başımdan, İkicə gözümde cem olırr, inan.
olduqlarıııı unutmayın, lakin nə olsun ki! Favurita: “Bazar günü yorulınazlar,
bazar günü yorğunluq özü də istirahətdir”, deyirdi.
Saat üçə yaxm dörd cüt gənc bəxtiyarhqdan sərmost olaraq, Bojotı dağının
təposindəki “rus dağlan” deyilən qəribə bir qurğudan aşağıya yumbalandtlar, bu
dağlann dolaşıqdı cizgiləri Elisey yollarının ağaclan üzərində görünürdü.
Favurita ara-sıra:
Bəs sürpriz hanı? Men sürpriz teieb edirəm! - deyə səslənirdi.
Tolomes - sebir cdin, - dcyirdı.
BEŞİJNCİ FƏSİL Bomhard meyxanasında
Gözəl rus dağlarında doyunca əyləndikdən sonra dostlar nahar barəsinde
düşürunəye başladılar və, nəhayət, bir qadər yorulmuş sək- kiz yoldaş, Rivoli
küçəsində Delorm passaj ı yanında restoran saxlayan məşlıur Bombardın Eliscy
yollanndakı “Bombard” meyxanasma girdi.
Böyük, lakin çirkli bir otaq, otağın dəriıüiyində pordə ile örtülmüş bir çarpayı
(meyxana bazar günü münasibətilə camaatla son dərəco dolmuş olduğundan
istər-istəməz bu otaqla kifayetlənməli oldular), ağaclarm yarpaqlart arasından
şahili ve çayı seyr etməyə itnkan verən iki pəncərə; pencerelerden ıçeri düşən
parlaq avqust günəşinin şüaları, iki stol, birinin üzərindö qadın vo kişi şlyapalan
ilə qanşıq bir yığın çıçok dostosi, o birinin dalında isə qablar, şorab şüşələri,
stəkan- lar qarşısında oturmuş dörd cüt gənc, pivə krujkalan, şərab şüşəlori, stol
üstündə har şeyda bir qədər qanşıqlıq, stolun altında İSƏ daha böyük bir hərcmərclik. Moler demışkən:
Stol altda ayaqlar bir hay saldı ki, bır aa Sanki çaxdı ildınm, lərzəyə düjdü hər
yan.
Səhər saat beşde bu qodor şaırane başlanan bu eyləncə axşam saat beşın
yansında bu halda idi. Günəş batır, iştah getdikco azalırdı.
Günəş və camaatla dolmuş Elisey yollan şəherin iki terkib hissosi olan işıq ve
tozla dolu idi. Marlinin mərmər atları şaha qalxir və sanki qızılı duman içində
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kişnəyirdilər. Ekipajlar oyan-buyana şütüyürdü. Neli küçəsi ilə, başda şeypurçu,
bir eskadron ehtişamlı leyb - qvardiyaçı keçirdi: Tüilri sarayıııın qübbəsi üzerində axşam şefəqinin şiiala- nndan
azacıq qızarmış ağ bayraq yellenirdi. İndi yenə XV Lüdovik meydanı adlanan
Saziş meydanı gezməyə çıxmış adamlarla qaynaşırdı. Bir çoxlarınm yaxasında
ağ muar bantlar üzerində 1817-ci ilde Kələ tamamile yox olmamış gümüş
zanbaqlar görünürdü. Alqışlayan tama- şaçılann dairəyə aldıqlan dəste ılə balaca
qızlar o zaman məşhur olan bir nəğmə oxuyurdular. Bu noğmədo Burbonlar
tərif edilir. Yüz gün isə biabır edilirdi. Nəğmənin neqəratı bele idi.
Gentdon bizim atamızı
Özümüzə qaytarın,
Paris otrafmın bayramsayağı geyinmiş, bəziləri ısə burjualar kimi döşünə
zanbaq taxmış əhalisi gurultulu dostələrlə ba$ meydana ve Marini meydanına
yayılmışdı.
Kimi oyun oynayır, kimi yelləncəkdə yellənir, kinıi içırdi, mətbeo şagirdlori
başlanna kağızdatı papaq qoyub gezirdilər, gurultulu qəhqehə səsləri eşidılirdi.
Şənlik her yanı bürümüşdü. Bu dövr möhkəm sakitlik ve royalistlər üçün tam
təhlükosizlik dövrü idi: mohz bu zamanlarda polis prefckti Anqlesin Parisin
ətrafı haqqında krala verdiyi gizli və ınüfössel beyanatlardan biri bu sözlorlə
qurtanrdı: “Əlahəzrət, sağlam mülahizəyə görə, bu adamlardan qorxmağa heç
bir əsas yoxdur. Onlar pişik kimi qayğısız və tənboldirler. Əyalot camaatı dinc
durmur, anıma Paris əhalisi belə deyil. Bunlann harrnsı balaca adamcığazlardır,
Bu cırtdanlann ən azı ikisindən əlahəzretin birce nəfer qrenadyoru çıxar. Xeyr,
paytaxtda yaşayan qara camaatdan heç bir qorxu ola biiməz. MaraqJı burasıdır
ki, son əlli il ərzində bu adamlann boyu daha da kiçilmişdir və indi Paris
ətrafınm əhalisi inqılabdan əwəlkindən daha da cırdır. Onlar tamamilə
təhlükəsizdir. Ümumiyyətlə, bunlar sadəlövh doləduzlardtr”. Polis
prefektlerinin. heç xəyalma belo gəlmir ki, pişik bezən dönüb aslan ola biler;
lakin bu mümkün bir şeydir və Paris camaatuun on gözəl xüsusiyyotidir. Ancaq
qraf Anqlesin bu qedər heqai'ətlə baxdığı pişik antik rcspublikalarda hörmet
sahibi idi, azadlığın timsalı sayılırdı və Pİreyde qanadsız Afmanm heykeli
yüksəldiyi kimi, Korinfdə şeher meydanında tuncdan qaynlmış nəhəng bir pişik
heykoli dururdu. Restavrasiya dövrünün sadəlövh polıs idarəsi Paris camaatmı
h&ddindən artıq “dinc" zənn edirdi. ITalbuki onlar bəzi adamlann fikir- ləşdiyi
kimi o qədər də “sadəlövh delədıızlar” deyildilər. Afınah yunan- lıdan necə
167

ferqlenırdısə, parisli de Fransızdan eləce fərqlənır. Heç kəs onun kimi şirin
yatmaz, heç kesin yüngüllüyü və tənbelliyı onunku kimi açıq-açığına deyil;
sanki heç kəs onun kimi tez unutmağı bacarmır, bunutıla belə bu xasselera o
qədor də bel bağlamaq olmaz. Parisli hər cür qayğısızlıq göstera bilər, lakin
onun gözlerine şöhrət giineşi görün- düyü zaman o ele qızışır ki, siz heyrətdən
donub qalursınız. Siz ona niza versənız 10 avqust gününü görərsiniz, silah
verseniz Austerlisi görər- siniz. Parisli Napoleonun istinadgahı ve Dantonun
köməkçisi deməkdir. Veteni qorumaq lazım gələrse, o dorhal əsgər yazılır;
azadlıq məsələsi doğarsa, o küçənin daşlarmı sökərək banikada qurmağa
başlayır. Özü- nüzü gözləyin! Əfsanevi qohrəmanlar kimi onun saçlan qəzəb
suyu ilo yuyulmuşdur. Onun pencəyi qedim yunanlann rodasına bənzeyir. Ehtiyatlı olun! Parisli qarşısma çıxan ilk küçəni, məsələn, Qrenet küçosini Kavdin
deresine çcvirə biler. Vaxt gələr ki, Paris ətrafinda yaşayan bu şəhərli, bu balaca
adamcığaz boy atar, baxışlan qorxunc, nəfosi fırtına kimi coşqun olar, onun
zeif, taqətsiz gorünən sinesinden elə bir qasırğa qopar ki, Alp dağlarmm nəhong
zirvələri belə sarsdar. İnqilab mehz Paris ətrafinın əhalisi sayəsində, ordu ilə
bırleşərək, bütun Avropanı fiəth etmişdi. Parisli nəğmə oxuyur - onun sevinci
nağmedədir. Onun oxuduğu nəğmoni onun təbiəti ile müqayisə etseniz, neler
ola biləcəyini görərsiniz! Hələlik onun oxuduğu ancaq Kamıanyoladır, o təkcə
XVI Lüdoviki taxtmdan düşürür; qoyun o Marselyoza oxusun - o zaman o
bütün dünyanı azad eder.
Anqlesin təqdim etdiyi melumat vərəqəsinin haşiyələrinde bu sozləri yazdıqdan
sonra, biz yene dörd qızla dörd oğlana qayıdınq. Söylədiyimİz kimi, nahar
qurtarmaq üzra idi.
ALTINCl FƏSİL Onlar bir-birinə pərəstiş edir
Sü&e söhbetləri və sevgi söhbətləri! Her ikisi eyni derecede ələ keçirilmez bir
şeydir, “sevgi söhbətləri bir bulud, süfre söhbətləri iso duman kimidir”.
Fameyllo Daliya nə isə oxuyurdular; Tolomes içirdi; Zefma gü- lürdü, Fantina
gülümsəyirdi. Listolye Sen-Kluda aldığı ağac tütəyi çalırdı. Favurita mehriban
bir nəzərie Blaşvelə baxaraq:
-

Blaşvel, mən sənə perəstiş edirəm, - deyə tekrar edirdi.

Bu sözlərə Blaşvel sualla cavab verdi:
-

Favurita, mən səni daha sevməsəm, sən no edərdin?
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Favurita:
Mənmi nə ederdim? - dedi. Ah, sən bunu heç zarafatla da söy- ləmə! Mən
sənin üstüne atıiıb üzünü cırmaqlar, dişlərdim, başına su tökərdim, səni tutdurub
həbso saldırardım.
Blaşvel menliyi qıcıqlanmış ber-bəzəkli və boş bir adam kimi özündən razı
halda, çirkin bir əda ile gülümsədi.
Favurita sözünə davam ederək dedi:
Men dərhal çığmirdım ki: “Tutun onu!”. Mən senin nazını çəkən deyilem,
yaramaz!
Blaşvel tam heyran olmuş halda stulun dalına söykəndi və təkəb- bürle gözlerini
qıydı.
Daliya, nə isə çeyneyo-çeyneyə, ümumi gurultu içində pıçıltı ile Favuritadan
soruşdu:
-

E>emək, sən öz Blaşvelinə yaman vurulmıısan, eləmi?

Favurita yenə yeməyə başlayaraq, yavaşca cavab verdi:
Monmi? Men ona nifrət edirəm. O çox xesisdir. Mən otağımın qabağında
yaşayan oğlanı scvirəm. Çox sevimli cavan bir oğlandır. Sən onu tammırsan? O
saat gorünür ki, o, aktyor olacaq. Men aktyor- lan çox sevirəm. O, evə
qayıdanda anası deyir: “Aman ya rəbbi, rahat- hğım qurtardı! O yenə çığıraıağa
başlayacaqdır. Əzizim, mənim başım çatlayır! Ona görə ki, oğlan bütiin evi
dolaşır, siçovulla dolu olan çardağa çıxır, bütün qaranlıq bucaqlara soxulur,
neğmə oxumağa, şeir demeyo başlayır, özü də ele bərkden deyir ki, aşağıda
eşİdilir. Bir vəkilin yanında işləyir ve hələ indidən günde 20 su pul qazamr,
vəkil üçün eürbəcür fitnəkar kağızlar yazır. Atası Sen-Jak-Dü-O-Pa kilso- sində
müğonni imiş. Ah, ele qəşong oğlandır! Manə elə vurulub! Bir gün men bişi
üçün xəmir yoğuranda ellörimi xemirli görüb. - “Mad- mazel, əlcəklərinizdən
bışi hazırlayın vcrin, yeyim” - dedi. Belə söz- ləri ancaq artistlər söyləyə bilir.
Ah elə sevimlidir! Az qalıram onun üstündə başımı itırəm. Ancaq bunun nə
dexli var? Mən Blaşvelə deyi- rem ki, ona perostiş edirəm. Amma nə yalan
deyirəm! Nə yalan!
Favurita bir qeder susdu, sonra yenə sözünə davam etdi.
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Bilirsenmi? Daliya, adam yanıan danxır! Yay uzunu elə hey yağış yağır,
külək əsəblərimə toxunur, sakitləşmək istəmir. Blaşvel isə çox xəsisdir: bazarda
heç ne yoxdur, tekce göy noxud tapmaq olur, Adam bilmir nə etsin. İngilislər
demişkən, monde splin xəstəliyi var! Yağ elə bahadır ki! Həm də, bax gör nə
iyrenc səhnedir - biz, çarpayı olan otaqda nahar edirik: bunu görendə mən heç
yaşamaq istemirəm.
YEDDİNCİ FƏSİL Tolomesin kikməti
Beziləri oxuyur, bəziləri bir-birinin səsini boğaraq söhbət edir- dilər; səslər bırbirine qanşıb pozuq bir gurultuya çevrilirdi. Nehayet, Toiomes səsini ucaltdı:
Besdir boş-boş, özü de fasilesiz damşduıız. Nitqin parlaq olma- sını
istəyirsinizsə, nə deyəceyinizi yaxşıca düşünün. Çox hazırcavab oüanın başı tez
boşalar. Ağzı açıq qalmış pivə köpüklənməz. Tələsmə- yin, cənablar! Gəlin, bu
içki moclisımize bır ezəmət verək, qayda ilə yeyək, aramla ziyafat edək.
Teləsmək lazım deyil. İik bahardan nümunə götürün: çox tələsik addımlarla
gedərsə, donar. Onun çox tələsməsi şaftalı və qaysı ağaclannı öldürür. Bizim de
çox təlesməyimiz gözəl ziyafetlərin incəliyini və şənliyini öldüriir. Cənablar,
çox telesməyin! Qrimo de la Rener bu barədə Taleyranla tamamilə razılaşır.
Boğuq bir uğultu eşidildi. Hamı ctiraz edirdi.
Blaşvel:
-

Tolomes, bızi rahat burax, - dedi.

Fameyl:
-

Rədd olsıın müstəbid! - deye bağırdı.

-

Listolye:

-

Yaşasın meyxana, meyxana şərabı, meyxana şənliyi! - deyə çığırdı.

Fameyl sözünə davam edərək: Elə bazar günü do bunun üçündür,
-

dedi. Listolye isə:

-

Biz lap ayığıq, - deyə əlavə etdi.

Blaşvel dedi:
-

Tolomes menim kanaliya səbrimə qiymət ver!
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-

Bəli, lap monkalm sebridir.

Bu sözlerdəki zəif cinas gölə düşən bir daş kimi təsir etdi. Markiz Monkalm o
dövrün meşhur royalistı idi. Derhal qurbağalann sosi kəsildi.
Tolomes yene nüfuza minmiş bir adam kimi sözünə davam edərək:
Dostlar, başınızı itirməyin, - dedi. - Doğrusu, göydendüşmə olan bu lətifə
sizin bu qədər pert olmağınıza dəyməz. Göydən düşən hər şey heyrətə və
hörmətə laytq deyildir. Lətifə - yüksəklərdə qanad çalan bir zəkarun yere
buraxdığı zir-zibildir. Zarafat təsadütı bir hədəfe deyir, zəka ise növbəti bir
sarsaqlıq elədikdən sonra, göylorə ucalır Qayada yayılan ağımtd bir ləkə
qaraquşun uçmasına mane Dİmur. Mən letifeni pislemek niyyətinde deyiləm.
Mən lətifəye hörmət edirəm, ancaq leyaqətino görə, artıq yox. Beşəriyyotdə,
bəlke də bəşəriyyet xaricinde ən ülvi, ən gözel və en cazibədar nə varsa, hamısı
mecazi sözlerlə əylənmişdir. İsa müqeddəs Pyotr Musa - İshaq, Esxil - Polinik,
Kleopatra - Oktavi haqqında lətifə söylemişlər, TJnutmayın ki, Kleopatra öz
lətifesini Aksium vuruşmasından əwel söyləmişdi ve bu lətifə olmasaydt,
yunanca mənası aşpaz şagirdi olan Torin şohərini kimsə xatırlamazdı. Bunu
müəyyən etdıkdən sonra, men yenə öz çağınşıma qayıdıram. Qardaşlanm, yenə
təkxar edirəm, telesməyin, az səy edin ve az vumuxun, hər şeyde, hətta
zarafatda, şenlikde belə bir hədd lazımdır. Amfiarayın zekasına ve Sezann daz
başına malik olan bir şoxsin sözlərinə qulaq asın. Hər şeyin, hətta cinaslann da,
bir heddi olmalıdır. Est modus in rebusL. Gözəl yemək- lərin belə həddi
oimalıdır. Xammlar, siz alma kökəsini sevirsiniz, amma ehtiyatlı olun, çox
yeməyin. Alma kökesi yemək üçün de bir az ağıl və zövq lazımdır. Çox yeməyi
seven adam həmişə öz ködenbol- luğunım cəzasım çeker - dula punit qulax
Allah həzm pozğunluğunu mədələri terbiyə etmək üçün yaratmışdır. Bunu
yadmızda saxlayın: hər bir ehtirasımızın, hətta eşqin belə öz mədəsi vardır ki,
onu çox yiikləmok lazım deyil, Hər zaman! Her şeyin üzərinde vaxtında bəsdir” sözünü yazmağı bacarmaq lazımdır. Lazım geldikdə özünüzü ələ almalı,
iştahanızı qıfıllamalı, xeyalatmızı həbs etməli və hətta özünüzü polis idaresino
belə aparmalısımz. Ağıllı o adama deyərlər ki, vaxtında özünü dııstaq edə bilsin.
Menə heç olmasa bir az etimadmız olsun. Mən necə olsa da hüquq elmlori ilə
meşğul olmuşam, bunu menim verdiyim imtahanlar təsdiq edir, mən istintaqa
verilmoli işlə istintaqda olan iş arasındakt fərqi bilirəm; men Romada Munasi
Demens ata qətlinə dair işler üzrə kvestor olduğu zaman tətbiq edilən edam
1 Her bir şeyin derəcasi olmahdır {(atmcä).
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üsulları haqqında latın dilində dissertasiya müdafıe etmişəm, mən, çox giiman
ki, hüquq doktoru olacağam; lakin bütün bunlardan menim büsbütün axmaq
olduğum haqqında ele də şəksiz netice çıxarmaq olmaz. Məsləhət görürəm
arzularınızda bir az mötedil olasmız. Ada- mın Feliks Tolomes olduğunu necə
bilərəmsə, söylodiklərimin de doğru olduğunu elə bilirəm. Xoşbəxt o adamdır
ki, qəhrəmanlıq tolob edən bir qərara vaxtmda gələ bilir və Sulla, yaxud Oriken
kimi haki- miyyətdən əl çəkir!
Favurita böyük bir diqqətlə dinləyirdi. Burada Tolomesin sözünü kəsərək dedi:
Feliks! Ne gözel sözdür! Bu ad mənirn çox xoşuma gəlir. O, latın adıdır.
Bizce o, Bəxtiyar deməkdir.
Tolomes sözüno davam edərək:
Kviritlər, centlmenlər, kaballerier, dostlarım! - dedi. - Şehvetə
qapılmamaq, eşqsiz və izdivacsız yaşamaq yollannı bilmək isteyirsi- nizmi?
Bundan sadə bir şey yoxdur! Budur bunun resepti; limonad için, hərokət edin,
ağır iş göriin, əlden düşün, daş daşıyın, yatmayın, gcca- ləri oyəq keçirin,
selitralı içkilər və ağ niiufər həlimi için, xaşxaş və istiot suyundan ləzzət alın,
bunlann hamısına əlavə olaraq pəhriz sax- layın, actnızdan ölün, üstelik soyuq
vannalar qəbul edin, quru otlardan kemer bağlayın, boynunuza qurğuşundan bir
lövho yapışdınn, Satum cövhori mehlulu, sirkəli və şəkerli sudan islatma
qoymağı unutmayın.
-

Məncə qadın bunlardan yaxşıdır, - deye Listolye sesləndi.

Qadın! - deyə Tolomes tekrar etdi. - Qadından özünüzü qoru- yun! Vay o
adamın halına ki, qadının deyişkən qəlbinə inana! Qadın vəfasız və hiyləgərdir.
Qadının ilandan ona gorə zehləsi gedir ki, ilana paxıllıq edir. İlan qadının
rəqibidir.
Tolomes, - deyə Blaşvei bağırdı. - Sən sərxoşsan!
-

Özü de kefın isteyən kimi, - deyə Tolomes təsdiq etdi.

-

Elə ise şən ol, şen, - deyə Blaşvel sözünə davam etdi.

-

Razıyam.

Tolomes stekanını doldurdu və ayağa qalxaraq sözünə davam etdi:
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Eşq olsun şəraba! Nuncte, Bacch, canam'. Xanımlardan üzr istəyirəm, bu ispancadır. Senyorlar, sübutmu istəyirsiniz, buyıının, qabm həcmi də xalqın
təbiətinə görədir, Kastiliya arrobası on altı litr,
1

Bakx, səni modh edirom.

Alikanta kantrosu - on iki litr. Kanar adalarunn almudu - iyirmi beş, Baiear
adalan kuartini - iyirmi altı, çar Pyotrun boçkası - otuz litr tutur. Yaşasm nəhəag
boylu olan bu padşah, yaşasın ondan da böyük olan boçkası! Xanımlar, sizə bir
dost nəsihəti edəceyəm qonşulannızı dolaşıq salmaqdan çəkinməyin, səhv
etmək - eşqin x.asiyyətidir, Eşq macerası daim döşemə yumacjdan dizleri qabar
olan ıngilis xidmətçi qadını kimi lap kütləşənədək dizi üste sürünmək üçün
yaranmamışdır. Eşq macərası, o gözəl və dadiı macera, bunun üçün
yaranmadığından şən-şən səhvlər edir! Kim ise demişdir: “Səhv etmək insana
xas olan bir şeydir”; mən isə deyirəm ki, səhv etmək aşiqlorə xasdır, Xanımlar
men hamınıza perəstiş edirəm. Ah, Zefına, ah, Jozefina, sizin üzü- nüzdə hər
şey yerində olsaydı, ço\ gözəl olardmız. Qəşeng üzünüzün elə görünüşü var ki,
ele bil kim isə bir dəfə səhven onun üstündə əyloşmişdir. Favuntaya gelincə, ah! Ey pərilər, ey moləkler! Blaşvel bir dəfə Keren Buasko küçəsindəki
xəndəkdən keçorkən ayaqlannı yoldan keçenləre gösterən ağ corablj gözəl bir
qız gördü. Bu müqəddimə Blaşvele çox xoş gəldi ve qıza vuruldu. Onun
vurulduğu qız Favurita idi. Oh, Favurita, sənin gözel dodaqlann yunan qızlannın
dodaqlanna bənzəyir! Vaxtilə Yunanıstanda Evforion adh bir rəssam vardı. Bu
rəssam gözəl dodaqlar çekmekdə böyük şöhrət qazanmışdı. Yalnız bu yunanlt
sənin gözəl dodaqlannı çekməyə layiqdir. Qulaq as! Dünyada sənə qədər bu ada
layiq bir məxluq olmamışdır! Sən Venera kimi qızıl almanı almaq və ya Hevva
kimi onu yemək üçün yaran- mışsan! Gözəllik səndən başlamr. Mən indicə
Həwanın adını çəkdim, onu sən yaratmısan. Sən qəşəng qadm İxtira etmək üçün
patent almağa tamamilə layiqsen. Uf, Favurita! Mən artıq sizə “sen”
demeyəceyəm, çünki artıq şeri buraxaraq nəsrə keçməkdəyəm. Siz menim adımı
çəkdiniz. Bu məne çox təsir etdi, lakin biz nece adam olsaq da, adlara
inanmamalıyıq, adlar insam aldadır, Menim adım Feliksdir, lakin mən o qədər
de xoşbext deyiləm. Sözler yalançıdırlar; onlann verdikləri mənaya kor-korana
inanmaq lazım deyil, Beanı probkası üçün Lejo, Lej əlcəkleri üçün Beama
gctmek səhv olardı. Mıss Daliya, men sizin yerinize olsaydım, adımı Qızılgül
qoyardım. Çiçəyin gözəl etri, qadı- nın isə ağlı olmalıdır. Fantina haqqında man
heç bir söz deməyəcə- yom. O, xəyalpərvər, fikirli dalğın və həssas bir qızdır; o
peri şeklinde bir xeyaldır, o yolunu azan ve yüngül əxlaqlı bir qız kimi yaşayan,
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lakin xəyal aləmkıdə təsəlli axtaran, nə gördüyünü ve nə etdiyini düşünmədən
oxuyan, dua edən və göyləri seyrə dalan bakir bir rahibo donuna girmişdir; o,
nəzərlərini göylərə zilləmiş bir xəyaldır, o elə bir bağda gəzir ki, oradakı
quşlarm sayı bütün həqiqi aləmdə olan quşlann sayından qat-qat çoxdur! Ey
Fantina, bil ki, mən, Tolomes - yalnız bir xəyalam. Lakin bu sanşın məlok məni
heç dinlomir! O başdan ayağa qədər təravət, naz, və gözəllık, gənclik
mücəssəməsidir, onda aydın bir səhər saflığı görünür. Ey Fantina, ey napatya
çiçəyi və ya inci adlanmağa layiq olan qız, siz yenıcə açılaıı şefeqsiniz.
Xanımlar! Sizə ikinci məsləlıətim budur: əre getmeyin. İzdivac peyvənd kimi
bir şey- dir; ya yaxşı çıxa bilər, ya da pis; bele bır təhlükedon uzaq qaçın. Mən
nə damşıram? Bu sözlər bihudədir. Toy söhbəti gedən yerdo qtzlar elacsız,
çarəsiz bir xəstəyə çevrilirlər. Biz filosoflar nə desək da, dərzi ve qurcuvaçı
qızlar brilyant içində üzən ərlər arzulamaqdan əl çok- məzlər. Nə edək, elə
olsun, lakin, gözəl qızlar, bir şeyi yadda saxlayın, siz həddinden çox
şekeryeyirsiniz! Ah qadınlar, sizin bircə nöqsanınız var: siz daim şeker
gemirirsiniz! Ey gəmiricilər cinsindən olanlar, sizin qəşəng ağ dışləriniz şəkəri
çox sevir! Ona görə diqqatlə qulaq asm: şəker duz kimi bir şeydir. Her cür duz
adamı qurudur. Şəkor isə hər bir duzdan artıq qurudur. Şeker qanın maye
elementlərini damar- lardan sorur; qanın laxtalanması, sonra büsbütün
quruması, ciyəriər- dəki düyünlər və nəhayet, ölüm bundan ireli gelir. Mehz
buna görə şəkər xəstoliyi ilə vərom arasında forq azdır. Odur ki, şəker yemeyin,
o zaman çox yaşayarsmız. İndi mən kişilərə keçirəm. Ağalar, mümkün qədər
çox qələbə çalmağa çalışın. Vicdan əzabı çəkmədən bir-birinizin sevgilisini
qoparıb almağa çatışın. Rəqsdə olduğu kimi, qadınlarla bir- leşin, sonra yene
aynlm. Eşqdə dostluq yoxdur. O yerdə ki qəşeng bir qadm var, orada hor an
düşmənçilik törəyə bilər. Aman verməyin, Ölüm-dirim müharibəsi apann!
Qəşeng qadın Casus bclli-gup', cina- yət üçün bir səbəbdir. Tarixdeki bütün
basqınlar, toqquşmalar bir qadtn tumanmm araya qarışması neticesinde
olmuşdur. Qadm kişinin haq- qıdır. Romul Sabinya qıztarını, Vilhelim
Saksoniya qızlannı. Sezar iso Roma qızlanm qaçırmışdır. Sevgilisİ olmayan
adam, qırğı kimi özgə- lərinin sevgililəri üzərində uçar. Məno goldikdo, mon bu
bıçarə kişi- lərə Napoleonun İtaliya ordusuna demiş olduğu bu gözəl sözlori
deyi- rem: “Əsgerlər, sizin heç bir şeyiniz yoxdur. Düşmənin hər şeyi vardir”.
1

Müharıha üçün həhanedir (hüınca).

Tolomes dayandı.
Blaşvel:
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-

Bir az nəfəs al, Tolomes, - dedi.

Bu halda Blaşvel həzio bir ahəngle oxunan fəhlə nəğmələriodən birini oxumağa
başladı. Distolye ve Fameyl də onun səsinə səs ver- dilər. Bu nəğmələr
təsadüfən ağıza gəlen, qafiyəli, yaxud tamamilə qafiyəsız, ağac budaqlannın
herokəti va küləyin gurultusu kimi mena- sız olan sözlərdən ibaret idi. Onlar
çubuqların tüstiisü içərisinde doğa- raq onunla birlikdə havaya uçur ve yox
olurdu. Bu üç adam Tolomesin nitqinə belə bir kupletlə eavab verdı:
Bizim axmaq, küt adamlar Yedizdirdi keşişləri Ki, Sen-Jaııda papa ola Bslke
KJermon-Toncri,
Kim yaranmış səfeh, qanmaz Əsla ondan papa olmaz.
Aldıqlann qaytardılar Bızim bu axmaq atalar.
Lakin bu nəğme də Tolomesin natiqlik hoyəcanmı sakit etmədi. O, stəkanını
boşaltdı, onu yenidən doldurdu və sözune davam ederək:
Yox olsun hikmet! - dedi. - Bütün söylədiklərimi yadınızdan çıxann.
Neye lazım ağıl, ədəb, əxlaq? Mən şadiıq eşqinə içməyi təklif edirem. Şad olaq!
öyrəndiyimiz hüquq derslərini əylencələrlə, ye- məkle tamamlayaq! Yaşasın
mehkomə boşboğazlığı və mədəmizin işi! Qoy Yustinian və Ziyafət bir-birile
evlənsin! Ey dərin sevincler! Ey dünya, var ol! Kainat gözəl bir incidir. Mən
xoşbəxtəm. Her yerdə gözol quşlar uçur, her terəfdə şənlik var! Bülbül də
pulsuz Elevyüdiir. Ey yay fesli, xoş gelmisən! Ah, ey Lüksemburq bağı! Ey
Şahzadə xamm küçəsinde və rosədxana xiyabamnda yaradılan dastanlar! Ey
dalğm esgərciyezler! Ey uşaqlan gəzdirməklə berabər məhəbbət əyləncelerinden
də çəkinməyən gözel dayəler! Başımız üzərində Odeon qübbələri olmasaydı,
Amerika pampasları monim xoşuma gələ bilərdi. Mənim ruhum insan ayağj
görmemiş meşələre və ucsuz- bucaqsız səhralara uçur. Hər şey gözəldir!
Güneşin işığmda milçəklər vızıldaşır. Günəş asqırdı, kalibri doğuldu. Öp məni,
Fantina!
Tolomes yanıldı vo Favuritanı öpdü.
Atın olumü
Birdən Zefina çığırdı:
-

Arnma Edonun xörəkleri Bombardınkından daha ləzzetlidir.
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Blaşvel dedi:
Mencə, Bombard daha yaxşıdır. Burada dəbdəbə, asiyalılıq daha çoxdur.
Hələ bir aşağı mərtəbəye baxın. Divarlarda güzgülər gör necə parlayır.
Favurita cavabmda:
-- Divarlardansa boşqabları parlasaydı daha yaxşı olardı, - dedi.
Blaşvel yenə ısrar edərək:
Hele bıçaqlara baxın. Bombardın bıçaqları gümüşdəndir. Edonunku
sümükdən. Gümüş isə sümükden daha bahalıdır.
Tolomes dedi:
Lakın gümüşdən özlərinə dış qayırtdıranlar üçün yox, “ -Tolonves, bu
sözlari söylərkən meyxananın pəncərəsindən görünən Əlillər evi- nin qübbəsini
seyr edirdi.
Hamı sükut etdi.
Tolomes - deyə Fameyl bağırdı. - İndice Listolye ilə aramızda bir
mübahisə gedirdi.
Mübahisə yaxşı şeydir, — deye Tolomes cavab verdi. — Lakin savaşmaq
daha yaxşıdır.
-

Biz fılosoflar haqqmda mübahisə edirdik.

-

Çox gözəl.

-

Sən kimi üstün tutursan - Dekartı, yoxsa Spinozanı?

-

Dezojyeni, - deyə Tolomes cavab verdi.

Heç bir etiraza yol venneyen bu qərardan sonıa o, şərabını içərək davam etdi:
Mən yaşamağa razıyam. No qədor ki boşboğazlıq etmək müm- kündür,
demek yer üzündə hele hər şey bitmemişdir. Bundan ötrü mən ölməz Allahlara
şükür edirem. Biz yalan damşınq, həm də gülürük. Biz fıkrimizi qoti söyləsək
də, yenə də şübhədən azad deyilik. Bu gözəldir. Gözlenilmeyen hadısələr
sillokizmdən əmələ gəlir. Yer üzündə hələ de içi paradokslarla dolu olan gizli
qutunu şən-şən açıb- bağlamağı bacaran adamlar vardır. Xammlar, bilin ki, sizin
bu qədər hüvəssiz içdiyiniz şərab, - dəniz səthi üzərində üç yüz on yeddi tuaz
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hündürlükdə bitən üzümdən qayrılmış madera şerabıdırf Onu içerkən bu rəqəmə
fıktr verin. Üç yüz on yeddi tuaz! Bizim ehtişamlı mcyxa- naçımız cənab
Bombard isa bu üç yüz on yeddi tuazı sizə dörd frank elli qəpiyə verir.
Fameyl yenə omın sözünü kesərək:
-

Tolomes, - dedi, - senin rəyin qanundur. Sənin sevdiyin müəllif kimdir?

-

Ber...

-

...gen?

-

Yox ...şu.

Tolomes yeno davam etdi:
Bombarda alqışlar olsun! O menim üçün bir reqqasə tapmış olsaydı,
Elsfantlı Munofıs mislində, gitara tapmış olsaydı, Tikelion de Kerone mislində
ola bilərdi. Bilin, agah olun, xanımlar, Yunamstanda, Misirdə də Bombardlar
olmuşdur. Bunu bizə Apuley nağıl edir. Əfsıısf Hər şey təkrar olunur, dünyada
yeni heç bir şey yoxdur. Allahın yaratdıqlannda məlum olmayan bir zərrə belə
qalmamışdır! Süleyman peyğəmbər dcyir ki: “Nilsub solenovum”’. Veıjili isə
deyir kı, “Amor omnilus idem” öz rəfıqəsi ilə Sen-Kluya gedən bir medikus
qaliota, vaxtilə Samos donanmasmm qaleralanndan birine minən Aspaziya və
Perikl kimi eyləşir. Bir-iki söz daha demeliyem. Xanımlar, Aspaziya- nm kim
olduğu size melumdurmu? O elə bir dövrdə yaşayırdı ki, o zamanlar qadınların
hələ qəlbi yox idi, lakin onun qəlbi vardı. Bu qolb qızılgül kimi al-qınnızı, alov
kimi yandmcı, sehər şəfəqi kimı təptəzə idi, Aspaziyanm varlığmda bir-birinə
zidd iki qadm tipi birləşmişdi: fahişə və ilahə. Onun qəlbinde hem Sokrat
yaşardı, həm de Manon Lesko. Əgər Prometeyin bir fahİşeyə ehtiyacı olsa idi,
onu axtarardı. Aspaziyamn yaradılmasmdan məqsed da bu İdi,
Tolomes coşmuşdu, bu halda sahil küçəsində bir at yıxılmasaydı, onu
susdurmaq çətin olacaqdı. Sarsıntı o qeder qüwətli idi ki, araba da natiq de ikisi
birdən dayandılar. Bu, ağır yüklü bir arabanı çəkən qoca və anq bir at idi. Biçarə
heyvan Bombard restorammn yanına çatdıqda,
taqətdən düşmüş olduğuna görə, artıq iroliye getmek istəmədi. Bu hadiso bir
çox yolçunun diqqətini cəlb etdi, atın etrafuıa adamlar yığışdı. Qəzəblenmiş
arabaçı ağızdolusu “çer dəymiş!” deyə söyərək, üstelik amansız bir qamçı
vurduqda, biçare heyvan bır daha ayağa qalxmamaq üçün yerə yıxıldı.
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Tolomesin şon dostlan küçədeki ses-küyü cşidərek pəncəreden küçeyə baxdllar.
Tolomes də bu fürsəti əldən qaçırmayıb öz qısa nitqini belə bir melanxolik
şeirlə qurtardı:
O. yaşadı qara tale arabaya, karetaya Diijmön olatı bir həyatda, bir mühilde
zaman-zamaıı O da biitün yabılar tek dotdu yaşa, çatdı boya Sısqalaşıb çıçok
kimi sındı axır yazıq heyvan.
Fantina bir ah çekerek:
-

Biçarə at! — dedi.

Daliya isə:
Buna bax! - deye çığırdı. - Deyəsən, Fantina at üçün yas tutmağa
hazırlaşır. Belə de axmaq qız olar!
Bu zaman Favurita qollarım sinesinde çarpazlayaraq, başını geriyə atdı.
Tolomesə baxdı və qeti bir səslə. Bəs sürpriziniz ham? - dedi.
Tolomes:
Tamamilə doğrudur, - dedi. - Vaxtdır. Ağalar, xammlarımzı heyrətdə
qoymaq meqamı çatmışdır. Xanımlar, bir neçe daqiqe burada bizi gözləyin...
Blaşvel:
-

Sürpriz öpüşdən başlayır, - dedi.

Tolomes:
-

Alnından öpək, - deyə elavə etdi.

Her bıri tentenəli surətde öz sevgilisinin alnından öpdü sonra əsrarəngiz bir
şəkildə bamıaqlarını dodaqlarına qoyaraq, dördü do bir- birinin ardmca qapıya
doğru yönəldi.
Favurita el çalaraq:
-

Bu elo indidən maraqlıdır, - dedi.

Fantİna yavaş bir səslə:
-

Ancaq tez qayıdın, - dedi. - Biz sizi gözloyirik.

Əyfoncənin əyhncəii sonu
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Genc qızlar yalqız qaldıqdan sonra, iki-iki poncərələrin yanında dayanıb
dirsəklerini pəncerəyə söykeyərək, başlarını bayıra çıxarıb zarafatlaşmağa
başladılar.
Onlar gənclərin Bombard meyxanasından qol-qola çıxdıqlarını gördülər;
gonclər dötıüb onlara gülümsəyorək, başlan ile işaro etdik- dən sonra, her gön
Elisey yollarmı dolduran tozlu izdiham içində göz- den itdilər,
Fantina:
-

Tez qayıdın, - deyə çığırdı.

Zefina:
-

Görəsən onlar bizə no getirəcəkler? - dedi.

-

Yeqin ki, gözel bir şey getirəcokler, - deyə Daliya cavab verdi.

Favurita:
-

Mənə qalırsa, mən qızıl bir şey olmasmı isterdim, - dedi.

Bir azdan sonra, çay sahilindən keçən və uca ağaclarm budaqları arasından
güclə görünən ekipajlann hərəkəti onlarm diqqətini cəlb etdi; onlar bununla
əylenməyə başladılar. Bu, poçt arabalanmn və dilicanlann yola çıxdığı saat idi.
Qerbə və Şerqə doğru gedən bütün arabalar Yelisey yollanndan keçirdi.
Arabalar çaym kenan ilə gedə- rək, Passi qarovulxanası yanında şehərdən
çtxjrdtlar. Ara-stra qara ilə sarı rəngə” boyatımış, üstü brezentlə örtülmüş bir
çox sandıq və qutulardan olduqca biçimsiz bir şekil almış ağır yüklü böyük bir
araba küçə daşlarmı sökərek və hər birini bir çaxmaq daşma dönderərək, quduz
kimi izdihamı yanr, küre kimi qığılcımlar saçaraq, tüstü ovəzinə şüa bürünmüş
halda gurultu ilə kççib gedirdi. Sandtqların arasında çoxlu başlar görünür və
buradaca yox olurdular. Bütün bu səs-küy və gurultu genc qızlan əylondirirdi,
Favurita:
Sen gurultuya bax? - deyə səslenirdi, - elə bil bir yığm zönciri çəkə-çekə
aparırlar:
Sıx qarağac yarpaqlan arasından çətinliklə seçilen bu arabalarm biri, bir anlığa
dayandt ve sonra yenə sürətle uzaqlaşdı. Bu, Fantinanı çox təoccübləndirdi,
Nə qəribedir, - dedi, - mən elə bilirdim ki, dilicanlar heç bir zaman yolda
dayanmırlar.
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Favurita çiyinlərini çekerək:
Bu Fantina qəribə qızdır, - dedi. - Bozen mən məhz maraq üçün onun
yanına gedirəm. 0 ən adi şeyləra heyrot edir. Məsələn, təsowür edin ki, men bir
səmişinəm, sürücüye deyirəm ki, “Men qabağa gedi- rəm, siz de yoldan keçəndə
çay kənarında məni arabaya mindirərsiniz”. Dilican gəlib mene çatır, dayamr,
mən de öz yerimdo otururam. Belə hadisələr hər gün ola biler. Sənin dünyadan
xəberin yoxdur, quzum.
Bir müddət do keçdt. Birdən Favurita yuxudan oyanmış kimi diksindi və
sonışdu;
-

Bos vəd edilən sürpriz nece oldu?

Daliya da ona qoşularaq:
Doğrudan da, - dedi, - bəs bu sürpriz nə oldu? Görəsən haxada qaldılar, deyə Fantina köksünü ötürdü. O, sözünü qurtarmamışdı ki, yemek yeyərkən
onlara qulluq edən xidmətçi içeri girdi. Əlində mek- tuba oxşar bir şey vardı.
Favurita:
O nədir? - deyə soruşdu.
Xidmətçi:
-

Bu, o ağalarm sizin üçün qoyduğu məktubdur, - dedi.

-

Bəs ne üçün siz onu bize dərhal gətirmədiniz?

Çünki o ağalar bir saat keçdikdən sonra verilmesinı tapşırmışdı- lar, deyə xı'dmətçi cavab verdi:
Favurita tez məktubu xidmotçinin elindən dartdı. Bu doğnıdan da məktub idi.
Çox qəribədir, - dedi, - məktubun üzəıində adres yoxdur. Lakin
yaztlmışdır ki:
“Vad olunan sürpriz bıtdur!"
Favurita toləsik zərfı açdı, moktubu çıxanb oxumağa başLadı (oxu- maq
bilirdi):
“Ey sevgililərimiz!
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Bilin kı, bizim valideynJorimiz vardır. Valideyn na olduğunu siz yaxşı bilmezsiniz. Namuslu ve sude olan Mülki Qanun məcelləsindo ata-ana bu cür
adlandırılır. Hymin bu valideyn ah-ııf cdir, bu qoca ata-analar bizi öz yanlanna
çağırırlar. Bu namuslu »rl»r ve arvadlar bizi yolunu a7.mış övlad adlandınr;
onlar bizını qayıtma- ğımızı gözleyərek, qurbanlar kosməyə hazırlaşırlar. Yaxşı
oğvıl olduğumıızdan onlann sözlərind qulaq asmaq borcumuzdur. Siz bıı
setirteri oxuyan zamaıı, beş sürotli at bizi
əzız analarırnızın və atalanmızın yantna aparacaqdır. Bossue demişkən, biz
qaçırıq. Biz gedirik, biz artıq getdik. Biz Kalyann qanadiarında Lafıttn ağuşuna
uçııruq, Tuluza gedən dilican bizi uçurumdan xilas edac«kdir, uçurum isə sizsiniz, siz, ey bizim gözol qızlanmız! Biz saatda 3 lyo siireti ilo cemiyyət,
vəzife və intizanı dünyasına qayıdmq. Vətanin ırwnafeyi bizim de votondaşlar
kimi aiJə sahibi, prefekt, mehkome məmuru, dövlət ınüşaviri oimağımızı toleb
edir. Bizi derin hörmetlə yad edin. Biz özümüzü vetəne feda edirik. Bizim üçütı
az ağjayın vo tezlikle bizi başqalan ilo evəz etmoye çalışın. Bu mektub qolbinizı
parçalarea, siz de onu parçalayın. Əlvida.
Biz il müddətində sizi bextiyar etdik. Odur ki, bizdən incimoyin.
İnıza eidilər: Blaşvet
Fameyl
Listofye
Feliks
Tolomes.
Yeməklərin pulıı verilmişdir”.
Post scriptum
Dörd qız bir-birinin üzünə baxdt.
Favurita birinci olaraq sükutu pozdu.
-

Nə olsun ki, - deyə o səsləndi. - Pis zarafat deyil.

Zefma:
-

Bəli, çox gülməlidir, - dedi.
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Bunu Blaşvel düşünmüş olacaqdır, - dedi, - elə isə mən ona aşiq olmağa
hazıram. Kim qeyb olarsa, onu sevərler. Bir İşə bax.
Yox, - deyə Daliya etiraz etdi, - bu fikir Tolomesin fıkridir. Buna heç
şübhe ola bilməz.
Favurita dedi;
-

Elə ise yox olsun Blaşvel və yaşasın Tolomes!

Daliya ilo Zefına da:
-

Yaşasrn Toiomes! - deyo bağtrdılar və gülməkdən uğundular.

Fantina cia onlaria bərabor gülürdü.
Lakin bir saatdan sonra, otağına qayıdaraq, Fantina hönkür-hönkür ağladı.
Yuxanda dediyimiz kimi, bu onun ilk sevgisi idi. Biçarə qız Tolomeso bir or
kimi teslim olmuşdu və artıq zavallı qıztn ondan uşağı vardı.

BAŞQASINA BİR ŞEYİ ETİBAR ETMƏK - BƏZƏN ONDAN GÖZ
ÇƏKMƏK DEMƏKDİR
BtRtNCt FƏSİL İki ananın bir-birinə rast gəlməsi
Hazırkı esrin əvvəllormdə Parisin yaxınlığında, Mon-Fermeyl kəndində bir
meyxana vardı. O bu gün artıq qalmamışdır. Bu mey- xananı Tenardye adlı bir
adamla arvadı saxlayırdı. Meyxana Bulanje döngəsində idi; qapısı üstiinə bir
taxta vurulmuşdu; bu taxta üzərində arxasına enli qızıl general epoletli bir adam
almış və insana bənzər bir şey, epoletin üzərində do iri gümüşü ulduzlar
çəkilmişdi. Generalın paltannda qırmızı qan ləkələri vardı. Şəklin qalan
hissəsini tüstü dol- durmuşdu, bu da, yəqin döyüş əlameti idi. Resmin altmda
“Vaterloo serjantı” sözləri yazılmışdı.
Meyxana qapısı önünde bir araba gömıak heç de teəccüblü bir şey deyildi.
Ancaq “Vaterloo serjantı” meyxanasının qabağındakı küçəni tutan araba ve ya
daha doğrusu, arabanın qınq parçalan 1818-ci ilin yaz axşamında öz qeribe
görünüşü ilə yoldan keçən rossamın diqqetini mütləq colb etmeli idi.
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Bu araba meşəlik rayonlarda yoğıın taxta-şalban daşımaq üçün işlədilən
arabalarm qabaq təkerlərindən ibarətdi. Qabaq təkərlorin yoğun dəmir oxu və
ağır dişlə taxılan topu vardı; oxu iki ağır təkər saxlamışdı. Bunlann hamısı bir
yerde alçaq eybəcor bir şəkildə olub nəhong top dəzgahım andınrdı. Tekərler,
çenber, top, ox və dişlə, adə- tən, kilsəlorin boyandığı mənfur san boyağa
bənzəyen qalın bir palçıq təbəqesi altında görünmez olmuşdu. Ağac hisselerini
palçıq örtmüş, demir hissəleri isə pas tutmuşdu. Oxun altında yanmdaire
şəklində əsir düşmüş Qoliafa layiq yoğun bir zəncir sallanırdı. Bu zencir yük
daşmdığı zaman bərkidilən şalbanlan deyil, tamamilə ona qoşula bi- ləcok
mastodontlan və mamontlan xatırladirdı. Bu zəncirdə katorqanı, həm de
siklopik və fövqəlbeşer katorqanı xatırladan bir şey vardı. Sanki onu bir divin
boynundan açmışdılar. Moler bu zəncirle Poiifemi, Şekspir isə Kalibanı bağlaya
bilərdi.
Bu araba təkərlərinin yolun ortasına qoyulmasuıa səbəb nə ola bilərdi? Əwələn,
yolu kesmək üçün, ikincisi, tamamilo pas tutmaq üçün, Çürük ictimai quruluşun
bir çox. müessisələri vardır ki, heç bir baş- qa əsaslan olmadığı halda,
cəmiyyətin yolunu açtqdan-açığa kosmişlər.
Zendrin ortası yelləncək kəndirlori kimi az qala yerə dəyirdi; bu axşam iki kiçik
qız uşağı onun üstündə bir-birilə qəşəngcə qucaqlaşıb oturmuşdu. Qızların
birinə ıki yaş yanm, o birinə isə yaş yanm vcrmək olardı. Böyük qız kiçik qtzt
qucaqlamışdı, Meharətlə zəncirə bağlan- mış yaylıq onları yıxılınaqdan
qoruyundu. Yeqin onlann anası bu dəh- şetJi zənciri görüb: “Uşaqlarım üçün no
yaxşı bir əyloncədir” demişdi.
Bu iki qtzcığaz çox sevimli bir surətdə geyindirilmişdi, bəzəkli olduqlarmdan,
paslı dəmirlərin ortasma taxılmış iki gozəl çiçək kimi parlayırdılar; gözləri nur
saçtr, al yanaqları gülürdü, Birinin saçı şabalıdı, o birininki ise qara idi. Mesum
üzlərinde sevincli bir heyrət duyulurdu. Yaxtnlıqda bitən, çiçek açmış kollar
ətrafa gözel qoxu saçurdı. Adama elə gəlirdi ki, bu etri saçan həmin uşaqlığa
mexsus bir məsumluqla hoya etmədan göstərirdi. Battnaqda oian güneşin iştğt
altında bəxtiyar görünən bu iki uşağın başlan üzərinde arabanın nəheng
qabaqlığı ucalırdı; pasdan qaralıb dəhşetli bir şəklə düşmüş bu araba hissəsi
mağara qapısma oxşayırdı. Bir neçə addım uzaqda, mey- xanantn artırmasında
bir qadın oturmuşdu. Bu, onlann anası idi. Onun ümumi görünüşündə cezb
edecək bir şey yox tdise de, uşaqlan zoncirə bağlanmtş uzun bir kondirlə
yelləndirmesi, onlara bir şofqət nozeri ilo baxması bu halda təsirli bir səhnə
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teşkil edirdi: qadın uşaqlannı qor- xulu bir nəzərlə təqib edərək bir bedbinlik üz
vermosin deyə, heyvani və ilahi bir məhəbbet ifadəsİ ilə onlann yıxılmamalanna
diqqet edirdi. Bu ifade bütün analara məxsusdur. Kəndiri hər dəfə dartdıqda
çirkin zoncinn halqalart kinli bir mmltıya bənzoyen dəhşətli, keskin bir səs
çıxanrdı. Qızcığazlar heyrətlə baxtrdılar; batan güneşin son şüaları on- lan
sevindirirdi; bu təsadüfı monzərədən daha gözəl bir şey nə ola bilerdi?
Nəhənglerin paslı ağır zənciri meləklərin yellencəyinə çev- rilmişdi.
Ana öz qızcığazlannı əli ilə yellendirerek, o vaxt dəbdə olan bir nəğməni cır sosi
ilə oxuyurdu;
Bclə də la/-ımdır, dcdi cəngaver Gözol İnıojine, şux İmojino.
Nəğmə sesi və qızlarını seyr etmesi onun yoldan ötenleri göriib eşitmesine
mane olurdu.
Qadm neğmenin ikinci bəndine keçərkən bir adam onun yanına gəldi. Qadın lap
qulağının dibində bele bir söz eşitdi:
-

Xanım, nə sevimli uşaqlannız var!

Uşaqlann anası oxuya-oxuya dönüb geri baxdı.
Bir neçə addım irəlide bir qadın durmuşdu. Bu qadının da quca- ğında balaca bir
uşaq vardı. Bundan başqa, əlində çox ağır görünən bir torba vardı.
Bu qadının uşağı mələk kimi gözel idi. Uşağın iki-üç yaşı olardı. Paltannın
qəşengliyi ile yelləncəkde oturan kiçik qızlarla ciddi surət- do yarışa bilerdi;
qutjuvalı çutqusunun üstiinden zerif ketandan tıkilmiş bir ləçek örtülmüşdü;
koftası gözəl lentlə işlenmişdi. Əteyi qalxmış kiçik tumanınm altından ağ və
tupurça baldırlan görünürdü. Yanaqları gül kimi qızanrdı. Uşaq o qedər gözəl
idi ki, adam onun alma kimi qır- mızı olan yanaqlannı dişlemek istəyirdi. Gözəl
kirpıklərle dairelenmiş qapalı iri gözləri haqqında bir söz demək olmazdı.
Qızcığaz yatırdı.
O yaşına məxsus bir məsumluqla sakit bir yuxu içində idi. Ananın qollarmda
İncə bir nəvaziş və şəfqet var, Uşaqlar bunlarm üzərinde şirin yatırlar.
Qızın anasma gəlincə, o yoxsul ve meyus görünürdü. Paltanndan yene kendli
olmağa hazırlaşan fəhlə qadına oxşayırdı. Gəncdi. Gözəl idi. Ola bilsin, lakin bu
paltarda gözəl görünmeyindi. Alnı üzərinə düşən sanşın saçlan sıx və gözeldi,
lakin bu saçiar boğazının altından bağ- lanmış qalın, çirkin və ensiz bir ləçək
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altında örtülmüşdü. Gözeİ dişləri olanlar gülümsərkən dişlerini göstərərlər, siz
də bundan həzz alarsınız. Lakin o güJümsəmirdi. GÖzlerinin yaşı deyesen, heç
qurumurdu. Ya- naqlan saralmış, görünüşü yorğun ve xesto idi; qucağında yatan
uşağına balasım öz döşü ilə əmizdirmiş analar kimi şəfqətli bir nəzərlə baxırdı.
ƏUUərin, adətən, öz burunlanm sildikləri yaylığa oxşayan iri key bir yayltq
çiyiniərindən biçimsiz bir surotde aşağı sallanmışdı. Əlleri gün- dən qaralmış ve
çil-çil ləkələrlə örtülmüşdü. Şehadət barmağı iynədən deşık-deşik olmuş və
üstünde doyənək əmələ gəlmişdi. Çiyinlərine qəhvəyi, kobud və yun bir
bürüncək örtmüşdü. Əyninə çit paltar gey- mişdi, ayaqlaruıda iri ayaqqabı vardı.
Bu qadın Fantina idi.
Bəli, bu Fantina idi. Onu tanımaq mümkün deyildi. Lakin ona daha diqqətlo
baxdıqda, gözelliyini hələ də itirmədiyi görünürdü. Sağ yanağında kinayəli bir
ifadə sezilən incə bir qınşıq əmələ gəlmişdi. Onun muslin vo lentlerdon tikilmiş,
şənlik, dəlılik və musıqiden höriil- düyü zənn edilən, zınqırov kimi səslənen,
yasəmən kimı ətir saçan şeffaf geyiminə gelincə, o, günün altında brilyanta
bənzəyən parlaq qrov ulduzlan kimi, əriyib məhv otmuşdu. Bu ulduzlar
əridikdə, bu- daqlar yenə əweLki kimi qapqara görüner.
“Əylənceli zarafatdan” on ay keçmişdi.
Bu on ay ıçində nəlor olmuşdu? Bunu asanlıqla duymaq olar.
Tərk edildikdən sonra Fantina derhal ehtiyacın nə olduğunu anladı. O,
rəfiqəlerini: Favuritanı, Zefınam, Daliyam birdən-birə itirdi, onlar daha gözə
görünmədilər. Kişilər onlan atıb getdikdən sonra, qızlann dostluğu da yox oldu.
İki heftə sonra bir-bırinın dostu olduqlannt söy- ləyən olsaydı, onlar çox heyrət
edərdi; artıq onJan bir-birine bağlayan səbəb yox idi. Fantina tek qalmışdı.
Uşağınm atası getmişdi, - heyhat! Bele aynlıqlar çox vaxt həmişəlik olur.
Fantina işləməye adət etmə- diyinden və əyləncəlore meyl etdiyindon artıq
büsbütün yalqız qal- mışdı. Tolomeslə əlaqəyə qızışaraq, öz sadə sənətini atmış
və müştə- nlənniıı başından dağılmasına səbeb olmuşdu. tndı artıq onlann qapısı
Fantinanın üzüne bağlı idi. Yaşamaq üçün daha heç bir gelir mənbəyi yox idi.
Fantina azacıq oxumaq bilırdi, yazmaq ise heç bacamurdı; kənddə ancaq ona
qol çəkməyi öyrətmişdilar. Küçe mirzəlermin birin- dən Tolomese mektub
yazmasını xahiş etdi, sonra ona ikinci bir mek- tub, daha sonra üçüncü bir
mektub göndərdi. Tolomes məktublann heç birinə cavab vermədi. Bir gün
Fantina iki qonşu arvadm onun qızma baxarken: “Belə uşaqlara ehəmiyyət
verən varmı? Onu görenlər yal- nız çiyinlerini atrrlar!” dediklərini eşitmişdi.
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Onda Fantina düşündü ki, Tolomes de bu uşağa ehəmiyyət vermeyib çiyinlərini
atacaq və bu məsum məxluqu heç bir vaxt xatırlamayacaqdır; bunu düşündükdə
ona qarşı qəlbində kəskin bir qəzəb oyamrdı. Lakin ne etməli? Onun müraciet
ediləcək bır kimsəsi yoxdu. Günah bir iş görmüş olsa da, qabaqda dediyimiz
kımi, həyalı ve exlaqlı idi. Ümidsizliyə qapıldığım ve uçuruma yuvarlana
biləcəyini dumanlı bir surətdə hiss edirdi.
Cəsarətli olmaq lazım gelirdi; cəsarətini topladı, dikəldi. Vətəni olan Monreyl
şəherinə qayıtmaq arzusıma düşdü; bəlke orada tanıyıb ona iş verənlər oldu.
Ancaq bunun üçün öz günahını gizlatməli idi. Bunu düşündükco, başqa daha
qorxunc bir aynlıq məcburiyyetində qalaca- ğını anladı. Canı sıxıldı, lakin
qerarmdan çəkinmədi. trəlidə görəceyik ki, Fantina uğursuzluq qarşısında
cesaret və səbatdan məhrunı deyildi. O artıq bəzəkli paltardan el çəkmiş, bütün
ipəklərini, bəzəklerini, lentlonni ve quıjuvalannı qızına sərf cdorək, olduqca
sadə bir paltar geyirdi. Yer üzündə yeganə ümidi ve iftixan bu qızdı və bu
iftixar müqəddəs bir şeydi. Fantina hər şeyini satıb ikı yüz frank əldo etdi; bütün
xuda borclarını verdikdən sonra, seksən franka qeder pulu qal- mışdı, Gözel bir
yaz səheri iyirmi iki yaşında olan bu genc qadın uşa- ğınt götürüb Parisi tork
etdi. Onlara rast gələn olsaydı, dünyada valnız birco uşağı olan, uşağının ise
anasından başqa kimsəsi olmayan bu qadına yazığı gelerdi. Fantina uşağım özü
əmizdirdiyindən, döşü qüv- vədən düşmüşdü, odur ki, bır az öskürürdü.
Biz daha cənab Feliks Tolomesdən bəhs etməyecəyik. Yalnız bunu deyə bilərik
ki, bu hadisedən iyirmi il sonra, o kral Lui-Fılıppıtı səltoneti dövründə,
görkəmli, nüfuzlu və varlı bir əyalət vəkili olmuş- du. O, ağh başında bir seçici
ve çox ciddi bır məhkəmə üzvü idi. Yenə ewelki kimi əyyaşlığı sevirdi.
O zamanlar her lyo üçün 3-4 su kiraye alan Paris ətrafında işləyan kiçik
karetada yol gedərək, nəhayət, Fantina günortadan sonra Motı- fermeyle çatdı.
Bulanje küçəsinə getdi.
Fantina Tenardyenin meyxanası yanından keçerken, nəhəng yelləncəkdə
yellənən ıki kiçik qızcığazt görüb, heyrət içmde qaidı; bu gözəl mənzərə onu
büsbütün valeh etdi.
İnsanlar valeh ola bilirlər. Bu iki qızcığaz ananı meftun etmişdi.
Fantiııa durub böyük bir həyecanla onlara baxırdı. Meləklerin burada olması
cənnətin yaxında olduğuna bir işarədir, Fantina sanki bu meyxana üzerində
taleyin təyın etdiyİ esrarlı “elə budur ki, var” sözlerini oxumuşdu. Uşaqlar
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şübhəsiz ki, bextiyar idilər. Fantina hey- ran nezerlərlo onlara baxırdı. O bu
mənzəreye o qedər məftun ol- muşdu ki, artırmada oturan qadın, nəğməsini
oxuyarken, bir az fasiiə verdiyi zaman, Fantina özünü saxlaya bilmedi və
yuxarıda qeyd etdi- yimiz sözləri söyledi:
-

Xamm, nə sevimli uşaqlarıntz var!

Ən zalım insanlar belə uşaqlannm oxşadığını görüncə yumşalırlar. Qızlann
anası başıııı qaldırdı, təşəkkür etdi və sonra Fantinanı qapının qaışısındakı
skamya üzerində oturtdu, özü ise astanada oturmuşdu. Qadınlar söhbətə
başladılar.
İki balaca qızın anası:
Mənim adım madam Tenardyedir, - dedi. - Bu meyxana da ma- nimlə
ərimındir,
Sonra yenə neğmesinə davam ederek dışarası bir bənd də oxudu.
Bele de lazımdır, - dedi cəngaver, - Sefəre çıxıram man Foiəstine.
Madam Tenardye küren saçlı, kök, kobud bir qadındı; zahirinden “tuman
geymiş soldata” oxşayırdı. Çox qəribedir ki, bununla boraber onun üzündə,
çoxlu roman oxuduğundan, bir xumarlıq əlaməti sezi- lirdi; kişılərin hərəkətıni
təqlid etməsi ona qarşı nifrət oyadırdı. Köhnə romanlan oxumaq bu cür
meyxana qadınlarının xəyalatını zənginləş- dirmeklə bərabər, onlara qəribə bir
təsir buraxır, O hələ gənc idi, otuz yaşı ancaq ola bilerdi. Aıtınnada oturan bu
qadın ayağa durmuş olsaydı, yarmarka balaqanlannı gəzib dolaşan nəhong
qadınlar kimi uca boyu və enli çiyinleri yolçu qadını hürküdərek, ona qarşı
etimadım büsbütün dağıdar və aşağıda söylədiyimiz hadiso də olmazdı. Bezən
bir adamın taleyi birisinin ayaq üstə və ya oturmuş halda olduğundan asılı ola
bilor.
Yolçu qadın sərgüzəştini bir az dəyişmiş şokildə söylədi.
Fəhle bir qadındır, əri ölmüşdür; Parisdo iş tapmadığmdan, işle- mək üçün öz
vətəninə gəlmişdir, Parisi bu gün sehər tezdən tərk edib piyada olaraq yola
çıxmışdır; uşağını qucağında getirdiyi üçün yorul- muş və Vilemonbla geden bir
dilicana minmişdir; Vilemonbldan Mon- fermeylə də piyada gelmişdir;
doğrudur, uşaq hərdənbir özü de azacıq ayaqla gəlmişdir, axı o hələ körpədir,
onu qucağına almış və indi də qucağında yatmışdır.
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Bu sözləri deyerkən qızınm yanağından elə bir ehtirasla öpdü ki, uşaq oyandı.
Anasmm gözləri kimi iri mavi gözlərini açdı, ətrafına baxdı. Görəsen, o nəyə
baxırdı? O ciddi, bəzən de sert bir nəzərlə heç bir şeyə və her bir şeyə baxırdı.
Bu hal balaca uşaqların məsumluğuna məxsus bir sirdir ki, xeyir^ahlığımızın
tökdüyü qaşqabağa qətiyyen bənzəmez. Elo zəruı etmək olar ki, bu uşaqlar
mələk olduqlarmı bilir, bizə isə yalnız irısana baxan kimi baxırlar. Sonra
qızcığaz güldü və anasının onu tutmağa çalışmasına baxmayaraq, dəcəllik
etmək isteyən kiçik bir moxluqun yenilməz mətanəti ilə sürüşüb yerə düşdü.
Birden yelləncəkdə yellənən iki qızcığazı görüb durdu və sevincindən dılini
çıxardı.
Qtzların anası uşaqlan azad edib yellencəkdən götürdü.
-

Bır yerdə oynaym, - dedi.

Bu yaşlarda bir-birilə tanış olmaq asandır. Bir dəqiqədon sonra artıq uşaqlar bir
yerdə oynayaraq, torpağın ıçində dəliklər, quyular qazırdılar. Uşaqlar bundan
böyük zövq alırdılar.
Yeni gələn qızcığaz olduqca şən idi; ana nə qəder mərhəmətli olarsa, uşaq da o
qədər şon olar; uşaq bir çöp tapıb, böyük bir surət və ciddiyyotlə üskük boyda
kiçik bir quyu qazmağa başladı. Mezarçının işini uşaqlar görəndə bu iş şon olur.
Qadmlar söhbatlərinde davam edirdilər.
-

Qızmızm adı nədir?

-

Kozetta...

Kozetta - Efrazi. Qızın adı Efrazi ıdi. Anası, ümumiyyətlə, ana- ların vo xalqm
Xosefam Pcpitaya, Fransuazanı Siletaya dəyişmeyə çalışdığı kimi qəşəng olsun
dcyə, Efrazini Kozettaya çevirmişdi. Bu cür nydurma sözler etimoloqlarm elmi
neticəlotinde böyük bir qarı- şıqlıq əmələ gətirir. Biz bir qan tamyırdıq ki,
Teodoram Nyona ççvir- mişdi,
-

Neçə yaşındadır?

Üç yaşına az qalıb.
-

Monim böyük qızımla yaşıddır.
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Bu aralıq balaca qızlar bir yere yığışıb böyük bir heyrət ıçində baxırdılar.
Birdən mühüm bir hadisə oldu: torpağın içindən iri bir qurd çıxırdı; qızlar həm
qorxur, həm da heyret edirdilər.
Onlann balaca başlan bir-birine toxunurdu; bu başlar sanki nur dairəsi içinde idi.
Tenardye:
Baxm, - dedi, - uşaqlar bir-birinə nə tcz alışır! Kenardan baxan bunları üç
bacı zənn edor!
Bu sözlər o biri ananın qəlbində bir qığılcım kimi parladı. Meyxa- naçı qadmın
əlindən yapışıb diqqətlə ona baxdı:
-

Razı olarsınızmı uşağım sızde qalsın? - dedi.

Madam Tenardye nə beli, nə yox dedi, bəlkə teəccübə oxşar biı hərəket
göstərdi.
Kozettanm anası sözüne davam edərək:
Bilirsinizmi, - dedi, - men qizımı özümlə berabər vətənimə apara
bilmeyəcəyəm. Bu menim işimə mane ola bilər. Uşaqla birlikdo iş tap- maq
çətüıdir. Bizim yerlerdə adamlar çox qəribedirlər. Allah özü meni sizə rast
gətirmişdir. Uşaqlanmzı bu qəder qeşəng, bu qədər temiz, bu qədər mərnnun
gördükdə, ürəyim fərehden çırpındı, öz-özümə dedim: “Nə yaxşı anadır”; ho bu
yaxşı oldu: üç bacı olarlar. Bir də men tez- liklə qayıdacağam. Uşağımı
yanmızda saxlamağa razısınızmı?
* Madam Tenardye:
-

Bu barədo fikirləşmok lazımdır, - dedi.

-

Ayda altı frank verə bilerəm.

Bu halda meyxananın içinden bır kişi səsi gəldi:
-

Yeddi frankdan aşağı olmaz. Həm də altı ay üçün qabaqca ver- məlisiniz.

Tenardye dedi:
-

Altı dəfə yeddi - qırx iki.

Qadın:
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-

Vererəm, - deye razılaşdı.

Kişi səsı;
-

Bundan başqa, ilk xərclər üçün on beş frank da lazımdır, - dedi.

Madam Tenardye yene nəğme oxuya-oxuya hesab etdi:
-

Comi elli yeddi frank edir.

Bclə da lazımdır, - dedi cengavsr.
Qadın:
Vererəm, - dedi - Menim səksən frankun var. Halə bir az da yol üçün
qalar. Əlbəttə, piyada getməlİ olacağam, ancaq orada işloyib pul qazanaram və
bir qəder topladıqdan sonra golib balaca qızımı apararam.
Kişi səsi:
Bes uşağın paltarı varmı? - dedi.
Madam Tenardye:
-

Danışan monim ərimdir, - dedi.

Bəli, bəli, əziz balamm paltarı çoxdur, onun əriniz olduğunu dərhal başa
düşdüm, xanım. Boli, onun gözel üst-başı var! Hər dəst- dən bir düjün, əsl bır
xanım kimi ipək paltarlan vardır. Budur, hamısı torbanm içindedir.
Kişi səsi:
-

Torbadakı şeylərin hamısını verməlisiniz, - dedi.

Qadın:
-

Əlbəttə, - dedi, - mən öz balarnı heç çılpaq qoya bilerəmmi?

Bu halda meyxanaçı göriindü.
-

Çox yaxşı, - dedi.

Alver baş tutdu. Qızın anası o gece meyxanada qaldı, pullannı verdi və qızım
qoydu. Kozettanm paltarian çıxanldıqdan sonra xeyii yüngülləşmiş olan
torbasını bağlayıb ertəsi gün səhər sübhdən, tezliklə gedib yerinə çatmaq ümidi
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ilə yola düşdü. Belə ayrılıq zahirən adama sakit görünür, lakin her halda
ümidsizlikle dolu olur.
Tenardyegilin qonşuluğunda olan bir qadın yolda qızın anasına rast gəlmiş və
evə döndüyü zaman demişdi:
Yoldan hönkür-hönkür ağlayaraq gedən bir qadına rast gəldim, elə berk
ağlayırdı ki, ürayim partlamağa gəldi.
Kozettamn anası getdikden sonra meyxanaçı öz arvadma:
indi mən bu pulla sabah vaxtı qurtaran borcumu vera bilərom, - dedi, yüz on frank borcunı var idi, ancaq əlli firank çatmırdı. Bilirson, bu pul
olmasaydı, yəqin ki, işim mehkəmeye veriləcək və vekselün do etibarsız hesab
edilecəkdi. Sən bu gün kiçik qızlarmla yaxşı tələ qurmuşdun. Tenardyenin
arvadı:
-

Sözün düzü, men heç bu fikirdə deyildim, - deyə cavab verdi.

İKİNCt TƏSİL İki şübhdli şaxslə ötori tanışhq
Tələyə düşən siçan çox balaca idisə de, pişik belo pis ovla da məmnun qaldı.
Tenardyelər necə adam idilər?
Qnlar haqqında bir neçe söz demek lazım gəlir, sonra eskık olan- lan
tamamlarıq.
Bu iki məxhıq nadan olsa da, işləri yaxşı gedən, oxumuş olsa da artıq düşkün
olan insanlann mənsub olduqlan arahq bir sinfe, orta deyilən siniflə aşağı
deyilən sinif arasında mövcud olan və fəhlenin
namuslu həyəcanlanndan, hem də buıjuanın diizlüyundən məhrum olmaqla
bərabər, ikinci sinfm bəzi nöqsanlannı və birinci sinfm demək olar ki, bütün
qəbahətlerini birləşdirən bir sinfə mənsub idi.
Tenardyelər məşum bir alovun təsadüfi təsiri altında azman bir şey ola biləcək
kiçik tebiətli adamlar sırasına mənsub idilər, Arvadın təbiətində heyvani hisslər
gizlenmişdi, erin xasiyyətində ise fitri bir alçaqlıq vardu-. Hər ikisi pislikdə
süretli bir tərəqqi göstermok üçün son dərəco bacanqh idi. Bəzi adamlar var ki,
xərçəng kirni daim qaranlığa doğru çekilir; ömüriərində irəliyə getmək əvezinə
geriyo gedidər. Öz mənovi eybəcərliklerini axtırmaqüçün heyat təcrübələrini
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alət edİTİər və pozularaq işıqdan qaranlığa doğru sürünürlər. Tenar- dyelərin də
xasiyyəti belə idi.
Xüsusilo Tenardyenin özü elmi-sima aləminə pis təsir bağışiaya- caq bir
görünüşdə idi. Bəzi adamlar var ki, onlara bir dəfə baxmaqla ctibarsız
olduqlarını derhal duyursan. Onlar her bir cəhətdən şübhəli görünürlər. Bu cür
adamların keçmişləri heyəcanlı, gələcəkleri isə dəhşətli olur. Burada her şcy
gizlidir, onların nə etmiş olduqlarından və no edəcəklərinden heç bir kəsin
xəberi olmur. Onlann qaşqabaqlı görünüşü necə adam olduqlarını gösterir. Bir
söz söylədiklerini eşidən vo ya hərəkətlərini görən kimi, o saatbunlann
keçmişlərindo gizlənən və gələcoklərini dumanla bürüyən qorxunc sirləri
müşahidə etmok olar.
Özünün dediyinə inanmaq mümkünsə, bu Tenardye vaxtilə əsgərlik etmişdi,
hətta seıjant olduğunu da söyleyirdı. Ola bilsin, 1815-ci il müharibəsində iştirak
etmişdi vo dediyinə görə bir qedər qəhromanlıq da göstərmişdi. Bunun kim
olduğunu irəlidə görəceyik. Meyxanamn üstündoki lövhə onun hərbı
qehrəmanhqlanııa bir işarə idi. Tenardye bu lövhəni Özü çəkmişdi, çünki hər bir
ışdə alayarımçıq qabiliyyəti vardı, amma çox pis çəkmişdi.
O ele bir dövr idi ki, kohnə klassik roman “Kleliya” seviyyəsindən “Lodoiske”
səviyyesinə düşmüş və aristokxatik roman kimi qalmaqda davam edərək,
getdikcə pozulmuş ve madmazel de Sküderinin madam Bumon Malarma və
madam de’Lafayetin madam Bartelemi-Ldoya çevrilməsi ilə Paris qapıçı
qadmlannın eşqlə dolu qəlblərini alovlan- dırmış, Paris qəsebölərində yaşayan
qızlann qelblerini belə təxrib etmişdi. Madam Tenardyenin zehni inkişafi bu cür
kitablann müta- liəsindon uzağa getmirdi. Bu onun qidası idi. Madam Tenardye
ağltnm
son əlamətlərini bu kitablar içinde qərq edirdi. Mehz buna göradir ki, ilk
cavanlıq illerində, hətta bir az sonra da o, ərine nisbetən bir az xeyalpərəst
görünürdü, əri isə dərrakəden mehrum olmayan bir qul- dıır, qrammatikadan
başqa bəzi hikmətlər əlde etmiş bir əxlaqsız, sadə görünen, lakin hiyləger bir
adam idi. Hissiyyat mesalelərmə gəlince, 0, Piqo-Lebrenin pərostişkarlarmdan
idi. Öz jarqoııunda söylediyi kimi "‘arvad tayfası meselesində tam mənası ilə
misli olmayan bir heyvan idi. Arvadı özünden on iki-on beş yaş cavan olardı.
Zaman keçdikcə, onun şairano bir suretde sallanan telleri ağarmağa başladıqda,
Pamel- lanın arxasmdan kinli qadın sifəti göründükdə, madam Tenardye başı
axmaq romanlarla doldurulmuş yoğun bir qadına döndü. Lakin səfeb kitabların
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mütaliəsi nəticəsiz olmur. Bunun tesiri altmda da böyük qızımn admt Eponina
qoymuşdular. Kiçik qızma gelincə, bunun adını az qala Gülnar qoymaq
istəyirdilər, lakin taleyinde baş vermiş xoş- bəxtlikdən ona ancaq Azelma adrnı
vermeklə kifayətlenmişdilər. Buna səbeb de Dükre-Düminilin romanımn neşr
edilməsi olmuşdu.
Sözarası bunu da deyək ki, bəhs etdiyimiz ve adlar anarxiyasından ibarət olan
bu mezəli dövrde hər bir şey o qədər de gülünc və yüngül deyildi. Qeyd
etdiyimiz bu romantik ünsürlordən başqa bu dövrde ictimai xarakterli elametlər
də vardı. Bizixn zəmanəmizdi, görürson, sadə bir çoban uşağını Artur, Alfred,
yaxud Alfons adlandınrlar; vikontlan isə - əgər vikontlardan bir eser qalmışsa Tom, Per, yaxud Jak adlandınrlar. “Zərİf’ adlann plebeylerə, kəndli adlarının isə
aristokratlara keçməsinin özü de berabərliyin bir əks-sədasıdır, hər bir şeydə
olduğu kimi, burada da yeni əhval-ruhiyyənin sarsılmaz təsiri görünür. Zahiren
uyğunsuzluq kimi görünən bu hadisədə böyük və dərin bir məna vardır ki, o da
Fransa inqilabıdır.
ÜÇÜNCÜ FƏSİL Torağay
Həyatda müveffəqiyyet qazanmaq üçün alçaq olmaq kıfayet deyildir.
Meyxananm işi pis gedirdi.
Yolçu qadının vermiş olduğu elli yeddi frank sayəsinde Tenardye vekselinin
etibarsız elan edilməməsınə ve borcunun ödənilmesinə nail ola bilmişdi. Lakin
bir ay keçmedi ki, yene pula ehtiyac hiss etmeye başladılar. Arvadı Kozettanın
paltarlannı Parise apanb iombarda alt- mış franka girov qoymuşdu. Bu pullar da
xərclənib qurtardıqdan sonra, Tenardyelər Kozettaya, evlərinde yazıqlan gelib
saxladıqlan yoxsul bir qız nezəri ile baxmağa və o cür də rəftar etməyə
başladılar. Qızm daha paltan olmadığmdan, indi ona Tenardyenin qızlannın
köhnə pal- tarlannı, yəni cır-cmdır geyindirirdilər. Onu itdən bir az yaxşı, pişikdən bir az pis olaraq, yemek artığı ile bəsləyirdilər. Əsline baxsan, itlə pişik
yemek vaxtı qızın daimi yoldaşlan idi, Kozetta onlarla bərabər ve onların yemek
yedikləri qaba bənzər ağac bir qabda yemek yeyirdi.
İrelidə görəcəyimiz kimi, qızın anası Monreyl-sür-Merden hər ay məktub
yazaraq, daha doğrusu yazdıraraq balasınm necə olduğunu xəbər aludı.
Tenardye bər dəfə ona Kozettanm yaxşı olduğunu kağızla bildirirdi.
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Altı ay keçdikden sonra, Kozettanın anası, yeddinci ay üçün yeddi frank
göndərdi ve aydan-aya müntəzəm suretdə pul gönderməyə başladı. Lakin bir il
keçmədi ki, Tenardye bır gün:
Amma bizim başımızı yaman tovlayır ha! - dedi. - Qnun yeddi frankından
bize nə olacaq?
Bunu deyib məktub yazaraq ondan ayda on iki frank tələb etdi. Uşağının
“gözəl" yaşadığına və bəxtiyar olduğuna emin olan anası ayda on iki frank
göndermeyə başladı.
Bəzi adamlar vardır ki, birinə nifret bəsləmədən, başqaiartm sevə bilməzler.
Madam Tenardye öz qızlanm çox sevdiyindən, yad qıza nifrət bəsləyirdi. Ana
məhəbbotinin belə alçaq bir forma alacağını düşünmek ağır şeydir. Kozettanın
evda çox az bir yer tutduğuna baxmayaraq, madam Tenardye ele düşünürdü ki,
guya bu balaca uşaq onun qızlarmm nəfos aldığı havanı ağırlaşdırır. Bu qadm,
Özünə bənzər bir çox qadınlar kimi, hər gün müoyyen miqdarda oxşamaq və
nevaziş etmək duyğusuna malik olmaqla bərabor, savaşmaq və söyüş- mek
ehtiyacı da hiss edirdi. Kozetta yanmda olmasaydı, çox ehtimal ki, öz qızlarını
bu qədər sevdiyinə baxmayaraq, onlan oxşadığı kimi kötəklərdi də, lakin bu yad
uşaq kötoklərin hamısını öz üzorinə götür- düyü üçün Tenardyenin qızlanna
böyük xidmət gösterirdi. Tenardye- nin qızlanna ise yalnız nevaziş gösterilirdi.
Kozettanın hər bir horəkəti başına bir çox kobud və haqsız cəzalann
yağdınlmasına səbəb olurdu. Zavallı və aciz qızcığaz! Onun no yer üzündə nəler
olduğundan, nə də Allahdan xəbəri vardı; daim cəza alır, daim doyülür, söyülür
və qarşısında aııa məhebbətinin səhər şəfəqləri altında yaşayan, özü kimi iki
balaca məxluq görürdü.
Madam Tenardye Kozetta ilə çox pis rəftar edirdi; Eponina ilə Azelma da
Kozetta ilə pis rəftar edirdi. Bu yaşlarda uşaqlar analarının eyni olurlar, yalnız
həcmləri kiçik olur, hundan başqa heç bir fərqleri yoxdur.
Beləliklə, bir il, daha sonra bır il də keçdi.
Kənddə deyirdiler ki:
Tenardyelər ne yaxşı adamlardır. Özləri varlı olmadıqlan halda, kimsəsiz,
yoxsul bir uşağı saxlayırJar.
Hamı Kozettanın aırnsı tərefindən atıldığını zənn edirdi.
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Bir aralıq Tenardye, kim bilir hansı gizli yollarla, uşağın bic olduğunu, anasının
da bunu açıb meydana çıxarmayacağını öyrərıərek, bu məxluqun böyüyüb boy
atdığım və çox yediyini ireli sürmeklə, anasından ayda on beş frank tələb etdi,
əks təqdirde u$ağı qayta- racaqlannı anastna bildirdi. Meyxanaçı: “Qoy məni
çox qızışdırmasın,
—
deyirdi, - yoxsa bu haramzadanı üstünə atar ve bütün. sirlərini açıb
tökərəm; uşağuı saxlanmaq haqqını artırmalıdır”. Kozettanın anası da ayda on
beş frank vermeye başladı.
İllər gəüb keçirdi; uşaq böyüyür, böyüdükce dərd-belası da artırdı.
ilələ Kozetta balaca ikon, o biri iki uşağm eziyyetini çəkirdi; lakin bir az
böyüdükdo, yoqin beş yaşına çatdıqda, bütün evin xidmotçisi oldu.
İndi dcyocəklər ki, beş yaşında helə şey mümkün deyildir. Əfsus, bu bcJədir ki,
var. İctimai münasibətlər baş verondə adamm yaşına baxmaz. Hele bir az
bundan əwəl Dümolar adlı birisinin məhkəməsi buna sübut deyildinni? Dümolar
yetim qalır və sonradan quldur olur. Resmi sənədlərin təsdiq etdiyinə görə, o
hələ beş yaşında ikən, ata- anasjnı itirdikdən sonra, öz başını özü dolandırır ve
oğurluq edirmiş”.
Kozettanı hər yerə gönderir, ona otaqları, heyəti, küçəni süpürt- dürür, qablan
yudurdur və hetta ağır işler de gördürürdülər. Hele də Monreyl-sür-Merde olan
anası axır zamanlarda pullan vaxtlı-vaxttnda göndermediyi üçün Tcnardyelər
belə rəftar etmekdə özlərini büsbütün haqlı bilirdilor. Bir neça ay olardı ki,
Kozettanın anası pul göndər- mirdi.
Fantina Monfermeylə bu üç il keçdikdon sonra qayıtmış olsaydı, qızını
tanımazdı. Bu evə girərkon o qədər qəşəng, o qədər təravetli olan balaca
Kozetta, indi xeyli anqlarmş və yaztq bir görünüş almışdı. Onun bütün
hareketlerində qorxaqlıq hiss olunurdu.
Tenardyclor onun barəsindo:
-

Bədzat qızdır, ~ deyırdilər.

Haqsızlıq Kozettanı qüssələndirmiş, yoxsulluq isə çirkinleşdir- mişdi. Onun iri
və qəşəng gözlərindən başqa heç neyi qalmamışdı; bunlara baxdıqda, adamm
ona yazığı gəlirdi, çünki bu gözlər xırda olsaydı, bu qədər dərdi, qüssəni onlarda
sezmək olmazdı.
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Hələ altı yaşma çatmamış bu zavaliı uşağın səhərin soyuğunda günoş
doğmadan, göyərmiş kiçicik əlləri bir süpürgə ahb, cmdır pai- tan ıçində
soyuqdan titreyə-titreyə, soyuq yanağmdan göz yaşı axıda- raq, küçəni
süpürdüyünü göraıək son dərəcə qəmli bir mənzərə idi.
Məhellede ona “Torağay” deyirdilər. Xalq ad qoymağı çox sevir; kiçik bir
quşdan çox yer tutmayan, daim titrəyən, qorxan, evin və kəndin içinde hele
hamıtım yatdığı bir zamanda, dan yeri ağarmamış hər kəsdən ewel küçelərdə vo
çöldo görünən bu uşağı torağaya bənzətmiş və ona bu adı qoymuşdular.
Ancaq bu zavalh torağay heç ötməzdi.
Beşinci kitab

ENIŞ
BtRİNCt FƏStL Qara şüşa istehsalmda tərəqqi
Monfermcyl ohalisinin sözünə göre, uşağını atıb getmiş olan bu ananm başına
gorəsən no goldi? O harada idı? Ne edirdi'?
Kiçik Kozettasmı Tenardyenin evinde qoyduqdan sonra o, yoluna davam edib,
Monreyl-sür-Mer şehərinə gəlib çatdı.
Biz artıq bu hadisenin 1818-ci ildə olduğunu bilirik.
Fantina öz vətenini buraxıb getdiyi zamandan on il keçmişdi. Mon- reyl şəhəri
tamam dayişmrşdı. Fantina səfalət pillələri ilə aşağı en- mekdə ikən, dcğma
şəhəri tərəqqi cdib yüksəlirdi.
Onun gelişindən təqribən iki il əvvəl kiçik öikələr üçün böyük bir hadisə olan
sənaye dönüşü əmələ gəlmişdi.
Bu hadİsənin böyük əhəmiyyəti olduğundan, onu bütün təfərrüatı ilo izah
etməyi və bəlkə də xüsusilə qeyd etməyi lazım bilirik.
Monreyl şohorindo qədim zamanlardan bəri İngiltərə və Almani- yadakı
istehsalata təqlid edərək, daş kömürden və qara şüşədən bəzək şeyleri
hazırlamağı birpeşe halına gətirmişdiler. Lakin xammal bahalı ve emek haqqı
çox olduğu üçün bu peşenin vəziyyotı çox pıs ıdi, bu hal fəhlolerin emek
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haqqına da təsir edırdi. Fantina vətəninə qayıtdığı zaman isə, bu “şüşo mal”
sahəsində görünməmiş bır deyişikLik əmeLe gəlmişdi. 1815-ci ilin axırlarmda
oraya heç kəsin tanımadığı bir adam galib həmin məmulatı hazırlamaq işində
qatranı yapışqanla ve qalbaq hazırlayanda döyme üsulunu tökmə üsulu ilə əvoz
etmək fikrine golmişdi. Bu kiçik bir deyişiklik böyük bır inqilab törətmişdi.
Əwələn, bu kiçik dəyişiklik dərhal xammalı ucuzlaşdırdı və bu ucuzluq da əmək
haqqının artırılmasma imkan verib ölkənin yüksəlişinə
səbəb oldu; ikincisi, bu yenilik məhsulun keyfiyyətini yaxşılaşdırdı, bu- nunla
da müştorilərin sayı artdı, üçüncüsü, bu memulatı daha ucuz sata- raq, qazancı
üç dəfə artınnaqla bərabər, fabrikantın da golirini xeyli artırdı.
Beloliklə, bir ideya üç nəticə verdi.
üç il keçmədi ki, bu ixtiramn sahibi varlı bir adam oldu və eyni zamanda
ölkenin də varlanmasma səbəb oldu ki, bu daha yaxşı şeydir. Departamentdə
onu tanıyan yox idi. Haradan geldiyinden və keçmi- şindən heç kes bir şey
bilmirdi.
Bu ölkeyo onun ancaq bir neçə yüz frankdan ıbarət kiçik bir sermayo ilo gəlmiş
olduğunu söyləyirdiler.
Ağıllı bir fıkrin yerino yetirilmesi üçün sorf edilmiş olan bu kiçik sormayə,
intizanı və tofəkkürün fealiyyəti sayəsinde həm özünün var- lanmasma, həm də
bir Ölkənin varlanmasına səbeb olmuşdu.
Monreylə gəldiyi zaman o, paltan ilə, danışığı və hərəkətləri ilə adi bir fehləyə
oxşayırdı.
Şayiəyə görə, bu adam balaca Monreyl şəhərinin küçelərindo soyuq bir dekabr
axşamı, torbası dalmda, əsası olində kimsənin gözünə çarpmadan yeriməkdə
ıkon. şəherdə böyük bir yanğm əmələ golmişdi, şohər idaresı yanırdı. Bu adam
canından keçərek özünü odun içine atıb, yanmaqda olan iki uşağı qnrtarmışdı,
bunlar jandarm kapitanının uşaqları idi. Bu təsadüfe göre kimsə ondan pasport
soruşmadı. Admı sonraiar Öyronmişdiler. Ona Madlen baba deyirdilər.
İKİNCİ FƏSİL Madlen
Bu, olli yaşlarında dalğm baxışlı və morhəmətli bir adamdı. Onun haqqmda
bundan başqa heç bir şey söyləmək mümkün dcyildı.
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Onun kəşfı sayəsində sənayenin sürətlə inkişaf ctməsi ilə Monreyl az bir
müddət içində mühüm bir ticarət mərkəzino çevrilmişdi. Hər il külli miqdarda
qara şüşə təlob edən İspaniya böyük sıfarişler vcrirdi. Artıq Monrcyl bu işde
London və Berlinlo rəqabet edecek bir halda idi. Madlen babanın götürdüyü
qazanclar o qəder çox idı ki, hələ ikinci il böyük bir fabrik tikməye nail oldu.
Bu fabrikin iki hıssəsi vardı: biri kişilər üçün, o biri qadınlar üçün. Ehtiyacı olan
her kos oraya geldikdo, həm çörek, həm də iş tapacağma emin idi. Madlcn baba
kişiiərdon çalışqanlıq, qadınlardan ə\laq, hər kəsdon isə namuslu iş toləb edirdi.
Qadın və kişilərin emalatxanalarmı bir-birindən ayırtnaqla qızlarm da,
qadınların da namuslu qalmasına xidmət etmişdi. Bu məsələdə o, sarsıimaz bır
iradəye malikdı. Monreyl bir qamizon şeheri olduğun- dan, orada səfaləte daha
çox təsadüf edilə bilərdi. Xülasə, onun bu şehəro gəlişi ve şeherde yaşaması
ehali üçün böyük bir bəxtiyarlıq oldu. Madlenin bu şehorə gelişinden ewol ölkə
büsbütün yuxu içində idi; indi isə şəhərdə böyük bir canlanma hiss ulunur və
hər yerdə sağ lam əmək həyatı qaynamağa başlayırdı. Her yerde böyük bir ruh
yük- səkliyi duyulurdu. tşsizlık və yoxsulluq unudulmuşdu. Artıq cibində
azdan-çoxdan pulu olmayan adam tapılmazdı. tçində heç olmasa aza- cıq belə
sevinc görünməyən heç bir yoxsul cvi yox idi.
Madlen baba hər kəsi işə götürürdü. O, adamiardan ancaq namuslu adam
olrnağt, namuslu “qadın olmağı” toləb edirdi.
Dediyımiz kimi, Madlen baba yaratmış olduğu və rəhbərlik etdiyi bu qızğın
fəaliyyət içtndə özünə böyük bir sərvet qazanmışdı, lakin onda adi taciriəri
teeccübləndiron bir hal vardı: onun üçün qazanc esas məselə deyildi. Başqalannı
çox ve özünü az düşünən kimi görünürdü. Hamıya melum olduğuna göre, hele
1820-ci ilde o, Lafit bankına öz adına altı yüz otuz min frank pul qoymuşdu;
lakin bu altı yüz otuz min firankı özü üçün banka qoymazdan ovvəl, o şeher ve
yoxsullar üçün bir milyondan artıq pul sərf etmişdi.
Xəstəxana üçün çox az pul buraxılırdı; Madien xəstəxanada öz hesabına on
daha çarpayı düzəitmişdi. Monreyl iki məhəlləyə bölün- müşdü: yuxarı məhəllo,
aşağı məhəllə. MadLenin yaşadığı aşağı mə- həüədə yalnız birco məktəb vardı
ki, bu da uçmaqda olan yoxsul bir daxmaya benzoyirdi. O, bu mehəllodə biri
oğlanlar, o bıri qıztar üçün iki yenı moktəb tikdirmişdı. Bu mektebdəki iki
müəllime öz hesabına olaraq, hökumetin verdiyi maaşdan iki dəfə artıq maaş
verirdi; buna görə də bir dəfə Öz hcyrətini bildiren bir şexso MadLen baba
“Dövlətin ən mühüm məmurlan süd analan ile məktob müellimləridir7’ deyə cavab vermişdi. O öz hesabına bir yetimxana düzeltmişdi ki, bu da o za- manlar
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Fransada böyük bir yenilikdi; bundan başqa, qoca və şikəst fəhləlor üçün də
yardım kassası düzəltmişdi. Fabrik bir məhəllə mər- kozinə çevrildiyi üçüıı,
otrafı az bir zamanda yeni bir məhəllə və cv- lorlə əhate olunmuşdu; məhəllədə
bir çox yoxsul a'ılə olduğundan, Madlen pulsuz bir aptek də açmışdı.
Fəaliyyətə tezə-tezə başladığı zamanlarda bezi adamlar: “Bu var- lanmaq
istəyən bir hiylegerdir” deyirdilər. Madlen babanm Özü var- lanmaqdan əwel
ölkəni varlandırdığım gördükde yenə o adamlar: "O şöhrətpərestdir” demişdilər.
Bu adam dindar olduğundan və hətta müəyyen derocodə dini ayinləre riayet
etdıyindən - bu ise o zamanlar terifelayiq bir xasiyyət sayılırdı - bu chtimal
heqiqete daha çox bənzoyirdi. O, her bazar günü qayda ilə seher ibadetinə
gedərdi. Hər yerdə gözüne reqib görünən yerli deputat bunun dindarlığmdan
dərhal təşvişə düşdü. İmperiya dövründe qanunverici məclisdə əyləşən bu
depııtat, konqreqasiya üzvlərindən Fuşe adı ilə şöhrət tapmış Oqrant
hersoqıınun dini görüşlərini qəbul edirdi. Fuşe onun dostu ve hamisi idi. Bu
deputat xəlvət yeriərde Mlaba azacıq istehza da edirdi. Bu- nunla belə varlı
fabrikant Madlenin hər səhər saat yeddıdə ibadəte getdiyini bildikdə, bu qerara
goldi ki, Madlen onun reqibi ola bilər. buna görə də ibadet meselösində Madleni
ötüb keçmek fıknnə düşdü. O, iezuitlərdən birini özünə ruhani ata qəbul ederek,
hom səhər, hem də axşam ibadətine getməyə başladı. O zamanlar
şöhrotpərəstler dünya ne- mətlərine Allaha səcdə etm&kle nail olurdular.
Rəqabetden doğan bu qorxudan yalnız AUah-taala deyil, yoxsullar da
qazamrdılar, çütıki onun sayesində hÖrmetli deputat da xəstoxanada iki
çarpayının xərcini öz öh- dosinə götürdü ve beləliklə, xəstəxanada on iki yer
təmin edilmiş oldu.
1819- cu ildə günlərin birində şehəre belə bir xobor yayıldt: Mad- len baba
prefekt cənablannm tövsiyəsinə görə vo ölkəyə göstərmiş böyük xidmətləri
üçün krai tərefindən Monrcyl-sür-Mer şəhərinin meri təyin olunacaqdır. Bu
adamı şöhrətporəst hesab edenler sevi- nərek hər yerdə: “Aha, gördünüzraü, biz
deyon oldu” deye bağırmağa başladılar. Bütün Monreyl ehalisi həyəcana gəldi.
Xebər osassız de- yildi. Birneçə günden sonra “Moniter” qəzetinde Madlenin
şeher meri təyin edilməsi xebori dərc edildi. Madlen baba ertəsi gün bu
vəzifəden boyun qaçırdığını bildirdi.
Yenə hemin 1819-cu ildə, Madlenin icad etdiyi üsulda istehsal edilən memulat
sənaye sergisində görundü; yoxlama heyətinin məru- zesi üzre kral Madlene
Fəxri lcgion nişanı verdi. Şəhər yenə həyəcana geldt. Hamı “He! Gördünüzmü!
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Meqsədi nişan almaq imiş!” deyə ba- ğırmağa başladı. Madlen baba nişanı da
qəbul etmədi.
Bu adam həqiqətən bir müəmma idi. “Xcyirxah adamlar” bu dəfo də çətinlikdən
çıxaraq: “hər halda bu bir fırıldaqçıdır” deye qet etdilər.
Gördüyümüz kirni ölke ona bir çox cəhətden, yoxsullar isə her bir cehətdən
minnetdar idılər. O, camaata o qəder menfoot vcrmişdi ki, ona hörmət
bəsləməmək mümkün deyildi. Rəftan da o qədər xoş idi ki, onu sevməmək
münıkün deyildi. Fabrikdə çalışan fəhlələr ona porostiş edııdilər, o isə bu
pərəstişi kədərli bir ciddiyyetlə qebul edirdi. Onun sərvəti artıq bir həqiqət
olduqda “cəmiyyət adamları” onunla salamlaşmağa başladılar. İndi şeherde
artıq onu “cənab Madlen” deyə çağırırdılar. Fəhləler ve uşaqlar isə onu yenə
qabaqkı kimi, “Madlen baba” adlatıdırırdılar. O bunu eşitdiyi zaman hemişe
xeyirxah bir tobossümlo gülümsordi. Sərvəti artdıqca, onu her yere dəvət
ctməyə çalışırdılar. “Cəmiyyet” ona yaltaqlıq edirdi. Şəhər mehmanxanalannm
dəbdebeli kiçik salonlan, vaxtile sənetkan qəbul etmədikləri halda, milyoner
üçün öz qapılarım taybatay açmışdılar. Ona min cürə hörmətler, teklifler
edirdilər. O bu teklifleri redd edirdi.
“Xeyirxah adamlar” bu dəfə də sakit olmadılar: “Bu, cahil ve terbİyesiz bir
adamdır. Kim bilir, haradan golmişdir. O, yəqin özünü qabiliyyətli bir comiyyot
daxilində apara bilməz. Çox ehtimal ki, heç savadı da yoxdur”.
Onun pul qazanmağa başladığını gördükde “Bu alverçidir” dedilər. Öz pullarını
ümumun ehtiyacı üçün serf etdiyini gördükdə: “Şöhrət- pərəstdir” dedilər. Her
bir hörmet ve tezimdən çəkindiyini gördükdo: “Fınldaqçıdır” dedilor. Nohayot,
comiyyətdən çəkindiymi gördükdə: “Kobud adamdır'' dedilər.
1820- ci ildə Monreyl şəherinə geldiyi günden beş il sonra, onun ölkəyə etdiyi
xidmətləri o qədər aydın və ehalinin iradəsi o qəder yekdil idi ki, kral onu yenə
şehər meri teyin etdi. Madlen bu dəfə də vəzifədən boyun qaçırdısa da, prefekt
onun etirazını rədd etdi; bütün ağsaqqallar golib ondan razı olmasuu xahiş
etdiler. Küçəyə dolmuş camaat ona yalvanrdı; nəhayət, camaatın israrlı xahişinə
tabe olaraq, Madlen şəher meri vezifəsini qəbul etdi. Sada bir qarınm öz evinin
qapısından acıqlı-acıqlı bağıraraq: “Yaxşı mer ölkeyə çoxlu fayda verə bilər.
Yaxşılıq etmək imkantndan qaçmaq heç vtcdana yaraşannt?” deməsi ona
hamıdan çox tesır etmışdı.
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Bu onun yüksəlişınin üçüncü dovrü idi. Madlen baba artıq cənab Madlenə,
cənab Madlen ise cənab şəhər merine çevrilmişdi.
Lqfit bankuıa qoyulmuş pul
Madlen əwelki sadəliyini esla deyişmirdi. Saçlan ağarmış, baxış- lannda
ciddiyyet görünürdü; üzü fəhlə üzü kimi gündan yanmışdı, dalğıntığı ilə isə o
bir Fılosofa bənzəyirdi. Adətən, başına enli bir şlyapa qoyar və boğazına qəder
düymələnmiş uzun bir sürtuk geyirdi. Şohor rəisi vozıfəsini namusla icra cdordi,
vozifə xaricində isə yenə əvvəlki kimi sadə həyat keçirərdi. Adamlarla çox az
damşardı, təzim və hörmetdən çəkinməyə çalışaraq, salam verib keçərdi;
söhbətdən qaçmaq üçün cavab vermək əvəzinə, gülümser ve gülümsemeye məcbur olmamaq üçün pul verərdi. Qadmlar onun baresınde: “Ne yaxşı avam
adamdır!” deyərdilər. Ən çox sevdiyi eylence şehor etrafmda gəzib
dolaşmaqdan ibarətdi.
Daim yalqız yemok yeyordi: ycmək yeyərkən kitab oxuyardı. Kiçik, lakin
səliqəli bir kitabxanası vardı. Kitablan çox sevərdi; kitablar onun soyuq, ancaq
vəfalı dostu idi. Sərveti artdıqca boş vaxtı da çoxalırdı, boş vaxtlarmı zehninin
inkişafına verər və biliyini artı- rardı. Monreylə geldiyi gündən bəri dili də xeyli
dəyişmişdi; daha incə ve nəzakətli bir tərzdə danışdığı duyulurdu.
Gəzmoyə getdiyi zaman özü ilə bir tüfəng götürərdisə də, bunu çox az işlədərdi.
Təsadüfən tüfəng atmaq lazım gəldikdə, o qeder gözəl nişan alıb vururdu ki,
adam qorxardı. O heç vaxt zərərsiz bir heyvam öldürməzdi, heç vaxt xırda
quşlara güllə atmazdı.
Artıq çox da cavan olmadığına baxmayaraq, xariqülade bir qüv- vətə malik
olduğunu söyləyirdilər. O, ehtiyacı olan her kese kömok elini uzadardı. Yolda
yıxılan atı qaldırar, palçığa girən arabalarm çıxarılmasına kömek edər, qaçmiş
Öküzün buynnzundan tutub saxlardı. Evdən çıxarkən hemişe cibləri pulla doln
ve eve qayıdarkən boş olardı. Kəndden keçerkən qabağına çıxan cındjr pattarlı
balaca uşaqlar an kimi şən destə ilə onu dövrəyə alır, ardınca yüyürürdülor.
Kənd işleri haqqında kendliloro bir çox məlumat söylədiyindən, bir zaman
kənddo yaşamış olduğu görünürdü. O, kəndlilərə, buğdaya bit düşdüyü zaman,
anbarlara və döşəmə dəliklərinə duzlu su tökməyi vo hor yerde, divarlarda,
damların tirinde, düzlerde və evlerde çiçək açmış şalfey sərməklə uzunburun
cücüden təmizləmeyı mesləhet gö- rürdü. Taxıtı qalxmağa qoymayan bütün alaq
otlannı: qaramuqotunu,
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dumanoxudunu, xoruzpipiyini təmizləmək üçün onun xüsusi “resept- ləri” vatdı.
Ada dovşanlan damını siçovullardan hind donuzu ile qoru- yardı: siçovullar
hind donuzunun iyini sevməzlər.
Bir dəfo Madlen baba yerli əhaünin böyük bir səylə gıcitkoni məhv etdiyini
görmüşdü. Kökündən qopanlmış və artıq qurumuş gicitkəni görən Madlen:
“Quruyub, - demişdi, - ancaq göy olsaydı, işə yaraya bilərdi. Cavan gicitkonin
yarpaqlan yemək üçün çox dadlı olur, qoca gicitken isə çətənə və kotan kimi
istifadə edilo bilər; onun da toxu- malan və telləri var. Xırda doğranmış gicıtken
ev quşlarına yem kimi verilə bilər, əzilmiş gicitken isə qaramal üçün yarayır.
Gicitkənin toxumuyemə qatıldıqda, heyvanlarm derisıno parlaqJıq verir, kökünü
duza qarışdırdıqda isə ondatı gözel sarı boya hazırlamaq mümkündür. Bundan
başqa, gicitkən gözəl bir otdur ki, yayda iki dəfə biçilə bilər. Gicitkəni bəsləmək
üçün nə lazımdır? Ona bir az torpaq kifayətdir, daha onu bəslomək lazım deyil.
Doğrudur, gicitkenin toxu- mu yctişdikcə dibinə tökülür və onu yığmaq çətin
olur. Gicitkənə bir az zəhmət sorf etsən, o çox faydalı ola bilər. O ancaq ona baş
qoşma- yanlar üçün zərorli olur. O zaman onu məhv edirlər. Həyatda da gicitken kimi adamlar çoxdur! - Bir an susduqdan sonra dedi: - Unutmayın,
dostlarım, ne pis otlar var, ne də pis adamlar. Ancaq pis sahibkarlar var!”
Uşaqlar onu daha bir şey üçün də sevirdilor: o, onlar üçün samandan və hind
qozundan olduqca gozel oyuncaqlar qayıra bilirdi.
Kilsə qapısına matəm qarası çəkilmiş olduğunu göndükdə, içəri gırərdi.
Başqalannı ad qoymaq bayramı cəlb etdiyi kimi, onu da dəfn mərasimleri cəlb
edərdi. Ürəyi mərhəmotli olduğundan, özgəlorinin müsibət və fəlakətləri onu
colb edərdi. O, qəmli dostların, qara geymiş qohumlann, mərhum üçün dua
oxuyan keşişlərin arasına qarışardı. Başqa bir aləmın xəyalatı ıle dolu dəfn
dualanm dinlorkerı dərin fikirlerə hevəslə daldığı görünürdü. Sanki nəhayətsiz
bir dünyanın sir- lerinə doğru meyl edorok, gözlərini göylorə doğru çevirərək,
ölüm deyi- lən qaranlıq bir uçurum kənannda seslənən ələmli avazlara qulaq
asardı.
O bir çox yaxşılıqlar etmişdi, lakin başqalan öz pis işlərini giz- lətdiyi kimi, o da
öz yaxşılıqlannı gizlederdi. Axşamlar, yoxsul evlə- rini ziyarət edorək, yavaşyavaş pilləkənle çıxardı; yoxsuilar evlərinə qayıdarkən bəzən öz qapılarmı açıq,
hotta qıfıllannı qınlmış görər- dilər. Biçarə yoxsul: “Evimə oğru gəlmişdir!”
deye bağırmağa baş- lardı. İçeri girdikdə masanııı üstündə kiminsə unutmuş
olduğu bir qızıl pul görerdi. Deme buraya gəbniş “oğru” Madlen baba imiş.
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O, daim xoş sifətli və həzin gömnərdi. Xalq onun haqqında deyirdi ki, “Varlı
olsa da tekəbbürlü deyildir. Xoşbəxtdir, ancaq zahirindən dördli adama
oxşayır”.
Bir çoxlan onu müəmmalı bir adam sayırdılar, yataq otağma heç bir kəsin
girmədiyini və bıı otağın qədim qum saatı, insan kəlləsi vo ələngeleri ilə
bəzənmiş sade bir hücreden ibarət olduğunu söylə- yirdiler. Bu xüsusda çox
danışırdılar. Bır gün Monreyldə yaşayan gənc qadınlardan bir neçesi qeşəng
paltar geyib onun yanına goiərək xahiş edirlər ki, “Cənab mer, yataq otağınızı
bizə göstərin. Deyirier ki, bu otaq mağaraya benzoyir”. Madlen baba
gülümsəyib onlan öz “mağa- rasma'' apardı. Xanımlar maraqlanrun cəzasını
çekdilər. Otaqda qır- mızı ağacdan adı və görkemsiz mebcl vardı; divarlara on
iki suya satılan ucuz kağız çəkılmişdi. Bu otağın içində buxarının üstüne
qoyulmuş iki şamdanın “üstündə probu olduğundan”, gümüş olduğunu
anladılar. Kiçik şehor əhalisinin belə şeylərə diqqet etmesi teəccüblü deyildi.
Bununla bele bu otaq haqqındakı söhbətləre son qoyulmadı. Hamı Madlen
babanm bir mağarada, bir rahib hücrəsində, bir məzar İçındə yaşadığını
söyləməkdə davam etdi.
Adamlar, Madlen babanın Lafit banktna “böyük məbləğler qoyduğu haqqmda
da pıçıltt ilə damşırdılar. Deyirdilər ki, Madlen hər vaxt istəso gəlib pullannı
geri götürmək və qəbzi İmza ederek on deqiqə içində iki-üç milyon pul aparmaq
şərtilə, pullanm bu banka qoymuşdur. Həqiqetdə isə, dediyimiz kimi, bu “iki-üç
milyon” ancaq altı yüz otuz və ya altı yüz qırx min frankdan ibarət idi.
DÖRDÜNCÜ FƏSİL Canab Madlenin yas saxlaması
1821- ci ilin ovvəllerində qəzetlər monsenyor adı ilə şöhrət qazan- mış Din
yepiskopu Cənab Mirielın səksen ikj yaşında vəfat etmiş olduğunu xobər
verdilər.
Biz qəzetlərin nəzərdə tutmamış olduğu bir təfsilatı da qeyd edə bılərik: Din
yepiskopu hələ ölümündən bir neçə il əwəl kor olmuşdu, bacısı yanında
olduğundan o öz korluğuna sevinirdi.
Ötəri olaraq bunu da söyləyə bilərik ki, hər bir şeyi kamıl olmayan bu dünyada
kor olınaq və sevılmek həqiqətən səadetin en gözel və fovqəladə şəkillərinden
biridir. Daim öz arvadını, qızını, bacısım, eziz biidiyin bir insanı yanında hiss
etmekdən böyük bir xoşbəxtlik nə ola bilər? Hem də onun sizin yanınızda
olmağına səbəb sizin ona möhtac olmağınız, onırn da sizsiz yaşaya
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bilməmesidir. Siz onun məhəbbetini daim sizə serf etdiyi vaxtla ölçə bilersiniz
və daim düşünə bilərsiniz ki: “O bütün vaxtını mənə həsr edir, demək, onun
könlü tam mənası ilə mənə bağlıdır”. Üzünü görə bilmədiyi üçün Fıkirlerini
görmək, bu vəfasız dünyada sevdiyin bir insanın vəfa ve sedaqetine inanmaq.
qanadlann səsi kimi paltannın xışütısını eşitmek, onun nece içeri daxil olub,
neco bayıra çıxdığını, necə bərəkət etdiyini, danışdığını, oxuduğunu duymaq, bu
addımların, bu sozlərin, bu neğmənin qayəsi özünüz olduğunu bilmək, her
deqiqə öz şəfqət və mahebbətini gösterə bilmek, vücudunuz zəifleşdikco
özünüzü daha qüwetli hiss etmok. qaranlıqda, məhz qaranhq sayesindo bu
mələki cəzb edən bir giineşe çevritmək - bu etə bir sevincdir ki, yer üzündə heç
borabəri yoxdur. Həyatın ən ülvi səadəti - sevildiyinizə emin olmaqdır, sizi öz
xatirinizə, daha doğrusu, sizden asılı olmadan sevməkdir. K.or adamlar da buna
əmindirlər. Derin bir ümidsizlik içində sizə qarşı qayğı çəkıldiyini duymaq, nəvaziş duymaq deməkdir. O bir şeydon mehrum edilmış- dimi? Xeyr. Onun
məhəbbeti var, demək onun gözleri nursuz deyil. Hem də neco bir məhəbbot!
Bütün varlığı yax.şılıqla aşılanmış bir mehəbbət! Əmniyyət olan yerde irısan öz
korluğunu hiss etməz. Bir qelb başqa bir qəlbi, görmedən bele, axtarıb tapa
biler. Tapılaıı və smaqdan çtxanlan qəlb isə - qadındır. Sizi bir adamın əli
qoruyur. O da həmın qadının elidir; - sizİn alnmızdan öpən dodaqlar həmin
qadının dodaqlandır; sız lap yaxmlıqda kiminsə xoş nəfəsini duyursunuz - bu da
0 qadının nefəsidir. Qadının pərestişkarlığından başlayaraq onun mərhomətine
qədər her bir şeyə sahib olmaq, heç bir zaman yalqızlıq ne olduğunu
duymamaq, onun itaətkarlığmdan və zotfliyindən qüwət almaq, bu əyilmək
bılmeyən nazik ağaca söykənmek, öz ellərinizlə öz səadətinizə toxunmaq, onu
bağnnıza basmaq - aman Allah, bundan da boyük səadət olarmı? Göylərin
müemmah bir çiçeyi olan qelb sirlər içindo yükselir, canlanır. Siz bu qaranlığı
yer üzünün bütün işıqlanna dəyişmozsıniz. O mələk qəlbli insan daim burada,
daim sızin yanınız- dadır. O yanınızdan çəkilərsə, yene sizin yanımza qayıtmaq
üçün çəkilir.
O bir yuxu kimi yox olur, həqiqet kimi doğur. 0 sizə yaxınlaşdığı zaman
bədəninizin isindiyini hiss edirsiniz. Ürayiniz şadlıq, fəreh, nurla dolur. Siz
qaranlıq bir gecədo güneş kimi parlayırsınız. Hələ qayğılar, sizin üçün çəkilən
minlərco qayğılar! Bunlar bu geniş sohrəda boyük yer tutan cüzi şeylərdir.
Qadın səsinın ən ıncə, ən zərif ahengi sizə dərin bir tesəlli verir, məhrum
olduğunuz kainatı evəz edir. Siz qəlbin nəvazişini duyursunuz. Siz heç bir şey
görnıürsütvüz, siz ancaq bir qadmın sizo pərəstiş etdiyini hiss edirsiniz. Bu,
qaranlıqda bir cənnotdir.
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Monsenyor B’envenü bu cənnətdən ayrtlıb başqa bir cənnəte köçmüşdü,
Onun ölüm xəbəri Monreyldə çıxan yerli bir qəzetdo dərc edil- mişdi. Ertesi
gün cənab Madlen qara paltar geyinib şlyapasına matəm qarast taxaraq şohərdə
göründü.
Şəherdə conab Madlenin bu cür yas saxlamağına cürbəcür mena vermeyə
başladılar. Yerli əhalinin zeımincə bu məsolə cənab Mad- lenin mənşoyini bir
qədor aydınlaşdınrdı. Yəqin onun hörmetli yepis- kopla qohumluğu var imiş.
Salonlarda: “Din yepiskopu üçün matəm tutduğunu” deyirdilər. Bu ehtimal
cənab Madlenə qarşı olan hörməti daha da artırdt. Hamı tezliklə ona hörmət
etmeye başladı. Şəhərin ən kiçik olan Sen-Jermen mehəlləsinin əhaiisi, cenab
Madlenə beslədiyi şübhəni yepiskopla qohumluğuna görə unutmağa başladı.
Conab Madlen hörmətinin artdığım gördü; qoca qanlar ikiqat olub ona salam
verirdilər; gənc qadınlar da onu gördükdə gülümsəyirdilər. Bir axşam bu kiçik
kübar cəmiyyətinin görkemli nümayəndələrindən biri qocalığınm ona verdiyi
haqqa güvonərek maraqla soruşdu:
Cenab mer, siz mərhum Din yepiskopunun yaxın qohumlartndansınızmı?
Cenab Madlen cavab verdi:
-

Xeyr, xanım.

-

Bəs siz niyə onun üçün yas saxlayırsıntz? - deye bir də soruşdu.

Cənab Madien:
-

Gəncliyimdə onun yanında xidmətçi idim, onun üçün, - deyə cavab verdi.

Yerli əhali şeher roisinin halında qeribe bir şey də müşahidə etmişdi: şəhorə bir
savoyalının gəldiyini gördükdə, cənab Madlen oıju öz yanma çağınb, adını
somşar və ona pul verərdi. Kiçik savoyahlar bunu bir-birlerine söylər bu
Monreyle çox tez-tez gəlib gederdilər.
Üjuqdə parlayan ildırımlar
Zaman keçdikco bütün ədavət və yad münasibətlər yavaş-yavaş sakitləşirdi.
Əwəlcə cənab Madlen görkəmli mövqe tutan adamların ümumiyyətlə, düçar
olduqlan çirkin iftiralar ve dedi-qodular eşitməyə başladı; sonra bunlan kinli
sözlər, daha sonra acı istehzalar əvez etdı. Nehayət, bunlar da aradan qalxdı;
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şəhər raisinə qarşı böyük, semimi, yekdil bir hörmot göstərməyə başladılar.
1821-ci ilde ise ela bir vaxt oldu ki, “cənab mer” sözü Din şəhərində 1815-ci
/ldo "monsenyor yepiskop” sözü kimi aynca porəstişkarlıqla tələffliz edilməyə
başladı. Conab Madlenin yanına adamlar on lyoluq məsafədən məsləhətə
gəlirdiler; o, mübahiseləri hell edər, məhkəməye düşməyin qarşısını alar,
düşmənləri bir-birile banşdurardı. Hor kəs haqlı olduğunu müda- fıə etmək üçün
onu özünə havadar çağırardı. Sanki onun qelbi təbii qanunlann birməcolləsi idi.
Ona qarşı olan hörmot otrafa sirayət edə- rək, altı-yeddi il ərzində bütün Ölkəye
yayıldı.
Şəhərdə və bütün əyalətdo yalntz bir adam vardı ki, ona hörmət bəsləməkdən
tamamilə çəkinirdi. Cənab Madlenin gösterdiyi yaxşı- lıqlara baxmayaraq, bu
adam yenə bu xəstoliye tutulmayırdı. Onda, cenab Madlenə qarşı şübhə oyadan
satılmaz bir instinkt hökm sürürdü. Görünür, bezi adamlarda doğrudan da əsl
heyvani bir instinkt var; her bir instinkt kimi o da təbiidir və onu mehv etmək
mümkün deyildir; o simpatiya ve antipatiyanm yaranmasına sebəb olur,
fəlakotli bir şəkil- də insandan insana fərq qoyur, heç bir zaman tərəddüd etməz,
halını poznıaz, sayıqlığını itirmez və özünə xəyanət etməz; onun gözünü pərdə
tutsa da, baxışları aydındır, sehv etmoz, hökm edər, zəkanm heç bir
məsləhətinə, şüurun heç bir pozucu tesirino tabe olmaz və taleyin insanlan
haraya gətirib çıxardığmdan asılı olmayaraq, it təbiotli insana pişik tobiətli
insanm və tülkü təbiətli insanı aslan təbiətli insanın yaxında olduğunu xəlvətcə
xəbər verir.
Cenab Madlen çox zaman, hər kesden razılıq ve semimi münasibet görməklə
sakit-sakit küçədən kcçərkən, uzun boylu boz paltolu, əlində yoğun bir osa və
başında üzünü yanya qeder örten geniş bır şlyapa olan bir adama təsadüf edərdi.
Cənab şəhər roisi bu adamın ona şübhe ilə baxdığmı və gözündən qeyb
oluncaya qedər təqib etdiyini görerdi; sonra bu adam qollannı qoltuğuna
qoyaraq
dayanar, başını yavaş-yavaş yırğalamağa başlar və dodaqlannı nifrətli bir tərzdə
büzüşdürərek baxardı; sanki: “Bu adam kimdir? Mən bunu keçmışdə harada isə
görmüşəm. Hər halda o məni aldada bilməye- cəkdir” sözlorini deyir kimi
görünürdü.
Bu adam olduqca sert, hər kəsi qorxudacaq dərəcodo sərt görü- nürdü: ötəri bir
tesadüfdə belə qorxu oyada biləcek adamlardan idi.
Onun adı Javer idi, özü də potis idarəsində xidmət edirdi.
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O Monreyl şəhorində çətin, lakin cəmiyyət üçün faydalı bir vəzifə ifa edirdi ki,
bu da polis müfəttişi vəzifəsi idi. Madlen ilk dəfə bu şəhər- də göründüyü
zaman, o burada deyildi. Onun bu vəzifeyə toyin edilmə- sinə səbəb sonradan
nazir, o zaman isə Paris polis idarəsinin prefekti olan qraf Anqlssin katibi cənab
Şabule olmuşdıı. Javer ilk dəfə Monreyl- sür-Mer şəhərine gəldıyi zaman,
Madlen artıq iri btr fabrikant, böyükbir sərvət sahibi idi. Madlen babadan
çcvrilib cenab Madlen oknu.şdu.
Bəzi polis momurlarımn üzündə qəribə ifado olıır: bu ifadədə iki şey - alçaqlıq
və hökmranlıq hissi qəribə bir şəkildə qanşmış otur. Javerin üzündə de belə bir
ifadə vardı, ancaq bu ifadede alçaqlıq əla- məti görünmürdü.
Əgər insan qelbini gözlə görmok mümkün olsaydı, bızim dorin etiqadımıza
görə, hamının gözləri qarşısında qeribe btr şey canlanardt, o da insan nesli
nümayəndələrinden her birinın heyvanat aləmİnin bir növüne uyğun gəlməsidir.
Bunun sayesindo mütəfəkkir üçün hələ dumanlı bir həqiqəti aydınla^dırmaq
mümkün olardı ki, o da budur: ilbizden tutmuş qartala qədər, donuzdan tutmuş
peləngo qədər bütün heyvanlarm və quşlartn təbiəti insanlarda və ayrı-ayrı
heyvanlartn və quşlann təbiəti isə ayn-ayn insanda gizlenmişdir. Bəzen bir neçe
heyvanın təbieti bir adamın təbietində belə birləşmiş olur.
Heyvanlar bizim xeyir vo şər işlərimizin ana suretləridir, rnhu- muzun gözə
görünən və gözlərimizin qarştsmda dolaşan kabuslarıdtr. Allah onlan bize
göstorir ki, bizi fikirləşməye məcbur etsin. Lakin heyvanlar ancaq kölgə
olduqlarmdan, Allah onlara tam mənada torbiyə olunmaq qabiliyyoti
verməmişdir. Bir de ontann terbiyeyə no ehtiyacı var? Əksinə, bizim ruhumuz
real bir şekildo yaşadığmdan və qəti bir məqsedə mail olduğundan, Allahdan
ağıl, yəni terbiyə olunmaq qabi- liyyəti almtşdır. İctimai tərbiye düzgün təşkil
edildiyi zaman, ruhumu- zun içərisindən, o necə olursa-olsun, mənfeetli şeyləri
üzə çıxarmaq mümkündür.
Əlbəttə, bizim bu söylədiklərimiz, yalmz göze görünen dünya həyatına tətbiq
edilmek nöqteyi-nəzərindən doğru ola bilər vo insan olmayan mexluqatın
əwəlki və sonrakı surətlərinə aid mürəkkəb mosəloni hell etmek üçün yaramır.
Zahirdəki “manliyin” batindeki “mənliyi” inkar etmosi üçün mütəfəkkirə heç
bir haqq vermir. Bu qeydi etdikdən sonra, yenə öz sözümüzə davam edirik.
Bu surətdə, oxucumuz bizimlə birlikdo hər bir ınsanda heyvanat aləminin bir
nümayendəsinin gizlendiyini bir fərziyyə kimi müvoqqəti olaraq qəbul etsə,
polis memuru Javerin kim oiduğunu təyin etmək bizim üçün asan olar.
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Asturiya kəndlilərinin etiqadınca, bezən canavar balalan içəri- sində eləsinə
təsadüf edilir ki, analan onu öldürmese, böyüdükdən sonra, mütləq qalan
balalan yeyəcəkdir.
Bu canavar balasına insan sifəti versəniz, Javer barosindö aydın bir
tesevvürünüz olar.
Javer hebsxanada doğulmuşdu; anası falçı idi, atası ise katorqaya sürgün
edilmişdi. Bir qodər böyüdükdə cəmiyyet daxilinde özü üçün yer olmadığmı
anlamiş və bu cəmiyyətin üzvü olmaq ümidini itirmişdi. O, anlamışdı ki, bu
cemiyyet adəton, öz sırasından iki insan zümrəsini amanşızcasına xaric edir:
evvelen, ona hücum edənləri və ikincisi, onu müdafiə edenleri; o yalnız bu iki
zümrədən birini seç- məyə məcbur idi; özünde qanuniyyəta, səbat və qeyratə
yenilməz bir meyl və eyni zamanda monsub olduğu qaraçı təbəqəsinə böyük bir
nifrət bəsləyirdi. Javer polis idarosine girdi. Orada müvəffəqiyyət qazandı. Qrrx
yaşmda artıq müfəttiş idi.
Gencliyində cenubda qalerada nəzarətçi vezifesinde xidmet etmişdi.
Lakın sözümüze davam etmek üçün Javerdən bəhs edərkən “insan sifeti” sözü
ile nə demok istədiyimizi aydınlaşdırmalıyıq.
Javerdəki insan sifeti dik bir burunla, burunun iki geniş ve dərin dəliyindən va
bunlara bitişik olan enli və S)X bakenbardlardan ibaretdi. Onu ilk dəfə görən
adam, özünü bir qədor pis hiss edir, bu sıx meşə- liyə və dərin mağaralara
bənzeyən böyük burun dəliklərinə diqqet edərdi, Javer az gülərdi, lakin güldüyü
zaman qəhqəhəsi qorxunc olaıdı; nazik dodaqlarını açaraq, yalnız dişleri deyil,
belke damağını da gösterərdi, bumunun ətrafında ise, vehşi heyvanlarm
üzündeki kimi derin qırışıqlar əmelə gəlirdi. Javer ciddi olduğu zaman yeke bir
ite, güldüyü zaman ise bir pəlengə bənzərdi. Kəllesi alçaq və kiçik, çenəsi enli
idi; iki qaşı arasmda, qəzobdən əmələ gəlmiş iki dərin bir qınşıq, baxışında
qorxunc və amiranə bir şey vardı; sıxılmış kinli dodaqları dəhşotli görünürdü.
Javer belə idi.
Bu adam iki xeyli sadə və nisbətən pis olmayan duyğuya malik idi ki, bunları
ifrat dorəcəyə gətirdikdo çox pis bir şeyo çevrilirdi, bu duyğular amirləro qarşı
hörmet və üsyana qarşı nifrətdən ibarətdi; onun nəzərində oğurluq, qətl və
ümumıyyetle, bütün cinayetlər üsyan əlamətlərindən başqa bir şey deyildi.
Nazirdən başlayaraq adi kənd qoruqçusuna qədər dövlotə xidmet eden nə qədər
adam varsa, onda hamısına qarşı gözübağlı bir etimad vo hədsiz bir hörmət
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vardı. Qa- nuau bir dəfe belo pozmuş olan hor kəsə qarşı rufrot, kin və ədavət
bəslerdi. Binncilər haqqmda: ‘‘Məmur heç bir zaman səhv etməz, hakim hemişo
haqlıdır” deyordi, qanunu pozmuş adamlar haqqında ise: “Onlar artıq hemişəlik
məhv olurlar; onlardan heç bir yaxşı şey gözləmək olmaz” deyərdi. O, bu
mənhus insanlan yaratmaq və daha doğrusu, meydana çıxarmaq üçün insan
qanunlanna mütloq bir haqq veron və cəmiyyətin aşağı təbəqələıim Stiks
sahillərinə qovan ifrat etiqadlara tam monası ilə şərik çıxardı. O, zahid kimi
möhkəm, ciddi və sərt fanatiklor kimi məyus və dalğın, təvazökar vo
mütəkəbbir idi. Baxışı balta kimi soyuq ve kəskin idi, baxdığı şeyi delir kimi
görü- nürdü. Bütün həyatı iki sözden ibarətdi: izləmək və güdmək. İnsan
heyatmın ən əyri yolları üzərinden düz bir xətt çəkmişdi; gordüyü işin faydalı
olduğunu şüurunda bütünlüklə yerləşdirmişdi; vəzifələrini müqoddəs hesab
edırdi, bəzi adamlar keşiş olduğu kimi o da casus idi. Əlinə düşənin vay halına!
Atası belə katorqadan qaçmış olsaydı, onu tutmaq üçün heç tərəddüd etmozdi;
anasj polis nezarətinden qaçmış olsaydı, onu da tutub həbs edərdi. O bununla
özündə xeyir işin eta etdiyi monəvi bir məmnuniyyət hiss edirdi. Bununla
borabər heyatı pis keçirdi; aza qanaət edərək, tek yaşardı, qadın tanımaz, zövq
və əylon- ceni əsla sevməzdi. Amansız bır vezifenin təcsssümü, polis idarosini
spartalılarm Spartanı anladıqlan kimi anlaması, amansız bir nəzarətçi, yırtıcı bir
intizam, mermərdən qaynlmış bir casus, Vidok cildində bir Brut-bax, Javer bu
idi.
Bütün varlığı daim izləyen və gizlənen bir adam olduğunu bildirirdi. İfrat
royalist ruhiu qəzetlerin uydurmalanm o dövrde yüksək kosmoqoniya fıkırlorile
aşılayan Jozef de Mestrin dini məktəbı Javeri bir simvol kimı tosvir etməkdon
çəkinməzdi. Alnı görünmezdi, çünki şlyapasının altında idi; gözləri də
görunməzdi, çünki qaşları altında gizlenmişdi; çənəsi geniş bir boyunbağının
içindo idi, əlləri də görün- məzdi, çünki qolları içində gizlenmişdi; hemişə
gəzdirdiyi əsası da görünməzdi, çünki sürtuku altında tutardı. Lakin vaxtı
gələndə, onun bütün vücudu qaranlığın içində pusqudan çıxar kimi olurdu; ensiz
ve yastı bır alın, qorxunc bir baxış, hirsli bir çene, yekə əller, yoğun vo qorxunc
bir dəyenək çıxdığı görünərdi.
Az olan boş vaxtlarında, kitablan heç sevmoso do, kitab oxuyardı; ona görə də
büsbütün cahil deyildi. Bu, bir az dəbdəbə təsiri bağış- layan sözlerinden də
anlaşılırdı.
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Onun heç bir eybi olmadlğmı söylədik. Yalnız özünden məmnun olduğu
zamanlar bir az burunotu çəkmoyi Özünə müzayiqe etməzdi. Bəşəriyyotlə onu
bağlayan da yalmz bu vərdiş idi.
Heç şübhəsiz ki, Javerin edliyye nazirliyinin illik statistika hesa- batında
“şübhəli adamlar” siyahısında gösterilən bir zümrə adamlara dehşətli bir şey
kimi göründüyünü her kes anlar. Onlar Javerin adını eşidən kimi qaçardılar;
yalnız onun görünməsi dəhşət saçardı.
Bu qorxunc adam belə idi.
Javer hor zaman cenab Madleni şübhəli, ayıq bir baxışda təqib edərdi. Bu
baxışda bir çox eyhamlar və şübhələr görünürdü. Nehayət, cənab Madlen bu
baxışı duydusa da, anlaşıldığına göro, buna heç əhəmiyyət vermedi. Hətta
Javerdən heç bir izahat belə istəmoz, nə onu axtarar nə de ondan qaçardı;
Javerin ağır baxışını açıq bir qeyd- sizliklə qarşılardı. Javerə də, ümumiyyotlə,
her kasə etdiyi kimi, sər- bəst və xeyirxahlıqla müracıet edərdi.
Javerin ağzmdan qaçırdığı bir neçe sözdən anlaşılırdı ki, o, bu zümre adamlara
məxsus bır maraqla gizli axtanşlannı davam etdirirdi. Onun bu marağmda
instinktlə qanşıq bir iradə vardı: cənab Madlenin keçmışi haqqmda ne öyrenmək
mümkün idise, Javer aydmlaşdırmaq istəyirdi. Məsaloni bir az aydınlaşdırmış
olduğu hiss edilirdi; bəzən İşarə edərak bunu müommalı sözlərlə xatırladırdı;
harada ise qeyb olmuş bir ailəni axtaran bir adam haqqında da bezən şeyler
söyleyirdi. Bir gün; “Deyssen, artıq o monitn &limdedir!” sözlerini ağzından
qa- çırmışdı. Bu sözlərden sonra o üç gün dalğin-dalğın dolaşaraq düşü- nürdü.
Yəqin koləfin ucunu itirmişdi,
Xülasə, ınsan təbiəti heç de ləkəsiz olmur, - söylədiyiıniz bezi sözlera bu təshıhı
verməliyık, eks təqdirde bu söziərin mənası həddin- dən aıtıq qəti görünər.
İnstinktin mahiyyəti raehz bundadır ki, o sarsıla bilər, yolunu aza biler. Başqa
cür olsaydı, instinkt şüura qalib golər; heyvan isə insandan ağılh çıxa bilərdi.
Cenab Madlenin sakitliyi və özünü saxlaya bilraəsi Javerin zənnini bir qedər
itirdi.
Lakin bir dəfe Javerin qəribə herokətləri, deyəsən, Cenab Mad- lenə tosir etdi.
ƏhvaJat belo idi.
ALTINCI FƏSİL Foşlevan haba
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Bir gün səhər tezdən cənab Madlen Monreyl-sür-Mer şəhərinin daş döşənmomiş
bir küçəsinden keçirdi. Bir gurultu eşidıb dayandı, bir az irəlide toplaşmış bir
dəste adam gördü. Onlara yanaşdı. Foşlevan baba adh bir qoca kəndli yıxılmış
olan atı qaldırmaq istədikdə, özü arabanın altında qalmışdı.
Bu qoca, cənab Madlenin o vaxt az olan düşmenlərindən biri idi. Cenab Madlen
Monreylo gəldiyi zaman, keçmiş kənd notariusu vo xeyli savadlı olan Foşlevan
ticaretlə moşğul idiso də son zanıanlar işləri çox pis bir halda idi. Bu şəhəre
yeni gələn adi bir fehlənin get-gedə varlan- dığını, öziinün ise yoxsullaşdığını
gören Foşlevanın cənab MadLene bəık paxılhğı tuturdu. Odur ki, ona zərər
yetimıek üçün hər bir vasitedən isti— fade etməyə çalışırdı. Nəhayət, tamamilə
iflas edib yalnız var-yoxundan bir atı, bir də arabasından başqa heç bir şeyi
qalmadıqdan sonra, yaşaya bilmok üçün sadə bir arabaçı olmaq
məcburiyyətinde qalmışdı.
Atı yero yıxıldıqda iki ayağını qırmışdı ve artıq dura bilmirdi. Qoca, arabanın
tekərləri altma düşmüşdü. Araba o qəder tərs əyilmişdi ki. onun bütün ağırlığı
zavallmın sinəsi üzərindo idi. Arabanm yükü ise çox ağır idi. Foşlevan baba deli
kimi bağınrdı. Onu çıxarmağa çalış- mışdılarsa da, bir neticə verməmişdi. Kiçik
bir hərəkət, yanlış bir tərpeniş, meharotsiz bırkömek onu büsbütün məhv edə
bilerdi. Yalnız arabanı yuxanya qaldırdıqdan sonra qocanı oradan xilas etmək
olardı. lakin bunun üçün arabanm altına girmok lazım gəlirdi. Bu halda Javer
yoldan ötərkən bu hadiseni görüb arabanı qaldırmaqdan ötrü domkrat üçün
adam göndermişdi. Conab Madlen de yetişdi. Hamı hörmətlo kə- nara çokildi.
Foşlevan:
KÖmek edin’ - deyə bağırırdı, - bu yazıq qocaya kömək edəcək rəhmli bir
adam yoxdurmu?
Ceııab Madlen oradakılara dönərək:
-

Sizde domkrat yoxdurmu? - dedi.

Kəndlilerdən biri:
-

Gətirraeye gedibler.

-

Nə vaxt getirəcəkləı?

Yaxmda Flaşo küçesındoki dəmirçixanaya gedibler, her halda on beş
dəqiqədən az çəkmaz...
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Madlen:
-

On beş dəqiqə? - deyə bağırdı.

Kcçen axşam yağış yağmışdı, torpaq büsbütün yaş idi, ona göre araba gctdikce
palçığm ıçinə girməkdə vo qoca Foşlevanın sinəsini daha şiddotlə ezməkdə idi.
Beş deqiqe daha keçsəydi, onun bütün qabırğalan qmlacaqdı.
Madlen ətrafmdakı kəndliləro tərəf dönerek:
-

On beş dəqiqo gözlemək mümkün deyil, - dedi.

-

Çarə yoxdur!

Axt bir az sonra iş-işdon keçəcək! Görmürsünüzmü, araba get- dikcə daha
dorinə batır?
-

Necə görmürük!

Madlen:
Qulaq asm, dedi, - arabanm altında, bir adamın oraya girib, kürə- yi ilo
arabam qaldıra bilməsi üçün hole yer var. Bunu eləyen olsa, yanm doqiqədə bu
zavallı adam ölümdən qurtular. Aramzda ürəkli və qüwetli bir adam vardırtnı?
Kim beş luidor qazanmaq istəyir?
Heç kəs yennden tərpənmədi.
Madlen:
-

On luidor, - dedi.

Oradakıların hamısı başlarını aşağı saldı. Yalnız biri:
Buna div qüweti lazımdır. Arabanm altında əzilib ÖLmeyi kim istər! dedi.
Madlen:
-

Yaxşı, - dedi, - iyirmi luidor vererem!

Yene sükut.
Bir səs:
-

Arzu eden var, ancaq bacarıq lazımdır, - dedi.
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Madlen dönüb Javeri gördü. Ancaq buraya yaxınlaşdığı zarnan onu görməmişdi.
Javer sözünə davam ederok:
Buna giicləri çatmaz, - dedi. - Bu qədər ağır bir arabanı kürəyi ilə
qaldırmaq üçün müdhiş bir qüvvotə malik olmaq lazımdır.
Sonra cenab Madlene kəskin bir nəzər saldı, sözlərini mənalı bir torzdə
söyləyərək əlavə etdi:
Cənab Madlen, men sizin istodiyiniz bu işi görə biləcək yalmz bir adam
tamyırdım,
Madlen vücudunun titradiyini hiss etdi.
Javer qeydsiz bir görünüşle, lakin gözlərini cənab Madtendərı ayır- mayaraq:
-

Bu adam bir katorqalı idi, - dedi.

Madlen:
-

Eləmi! - deyə dillendi.

-

Tulon həbsxanasında bir dustaq idi.

Madlenin rəngi qaçdı.
Araba ise getdikcə palçığın içinə batmaqda idi. Qoca Foşlevan inləyir və
bağırırdı:
öldüm! Boğuldum! Bu saat qabırğalarım parça-parça olacaq! Kömək
edin! Amandır! Oh!
Madlen ətrafına göz gezdirdi.
Əceba, iyirmi luidor qazanıb, bu zavalh qocam qurtaracaq bir adam yoxdurmu?
- dedi.
K.imso yerindən tərpənmodi. Javer sözünə davam etdi:
Mən Ömrümde ancaq bir adam tanıyırdım kj, o bir domkratın işini görə
bil&rdi, - dedi, - o da dediyim həmin katorqalıdır.
Qoca:
-

Aman! öldüm, ozildim! - deyə bağırdı.
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Madlen başını qaldırdı, gözləri ona zillənmiş Javerin qırğı baxışmı gördü;
ətrafındakı kəndlilərə baxdı vo həzin-hozin gülümsündü. Sonra heç bir söz
söyləmədən, dizlərini yerə qoydu və kimseyə bir heyrət nidası çıxarmağa macal
vermədən, celd arabanın altına girdi.
Bir dəqiqə qorxunc və sakit bir intizarla keçdi.
Madlenin, qarrn üstə uzanıb, iki dəfə dirseklerini dizlərinə yaxın- laşdıraraq ağır
arabanı əbəs yero qaldırmağa çalışdığmı görürdülər. Müvəffəq olmadığını
gördükdə hamı: “Madlen baba! Arabamn altm- dan çıxm! - deyə bağırdılar.
Qoca Foşlevan özü do:
“Cənab Madlen” çıxın gedin! Göriinür, ecelim çatıbdır! - dedi. - Buraxın!
Yoxsa siz özünüz de mehv olarsınız!
Madlen cavab vermədi.
Ətrafdakılar ağır-ağır nəfəs abrdılar. Tekərlər getdikce yaş tor- pağa batmaqda
davam edirdi. Madlen artıq arabanm altmdan çıxa bilməyəcək bir vəziyyətdə
idi.
Birdən yekə atabanm titrədiyini gördülər, araba yavaş-yavaş yu- xarı qalxmağa
başladı və təkərlər palçığın içindən yanya qədər çıxdı. Boğuq bir səs: ‘Tez olun,
kömək edin!” - deyə bağırdı. Madlen son gücünü verməkdo idi. Bu onun sesi
idi.
Hamı kömək etməyə başladı. Birinin fədakarlığı hamıya qüwət ve cəsaret
vermişdi. İyirmi cüt qol arabanı yuxanya qaldırdı. Qoca Foşlevan xilas oldu.
Madlen ayağa durdu. Rəngi berk qaçmışdı. Üzündən tər axırdı. Paltarı parçaparça olmuş ve palçığa bulaşmışdı. Hamı ağlayırdı. Qoca onun dizlərindən öpür
və “sen mənim tanrımsan” - deyirdi. Madlenin üzündə isə asimani səadətdən
doğan bir iztirab elameti vardı; kəskin nəzərlərini qətiyyən ondan ayırmaq
istəməyən Javerə tərəf dönerek, sakit-sakit onun üzünə baxırdı,
YEDDİNCİ FƏSİL Foşlevatı Parısdə bağban olur
Foşlevan yıxıldıqda diz qapağını qımıışdı. Madlen baba zavalhnı fohleler üçün
fabrikin içində düzeltdiyi və xəstələrə baxmaq işini iki şəfqət bacısına tapşırdığı
xostexanaya aparmağı əmr etdi. Ertəsi gün bu qoca seher tezden çarpayısının
yanındakı kiçik stolun üstündə min franklıq bır esginasla Madlen baba
tərefinden aşağıdakı mezmunda yazılmış Bir məktub tapdı: “Arabanızı və
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atınızı satın alıram”. Araba sınmış, at isə ölınüşdü, Foşlevan sağaldı, lakin dizini
eyib düzəldə bilmirdi. Cənab Madlen, xəstəxanadakı şəfqet bacılannm ve yerli
keşişin vasitəsilə qocanı Parisdə Sent-Antuan məbəlləsindeki qadınlar
monastınnda bağban vəzifəsinə düzəltdi.
Bundan bir az sonra cənab Madlen Monreyl şohərinin rəisliyinə teyin olundu.
Javer bırinci dəfə olaraq cənab Madleni şəhərdo ona baş hakimtyyet ıxtıyan
veren resmi libasda gördükdə, öz ağasının libası altında carıavan duymuş olan it
kimi qurxııdan titrodi. 0 zamandan bəri Javer mümkün qəder cenab Madlene
təsadüf etməkdən çəkin- məyə çahşırdı. Lakin vəzifo dolayısı ila istər-istəməz
şəher roisinin yaruna gəlməye mecbur olduqda, Javer daim onunla böyiik
hörmət və təzimle danışardı.
Madlen babanm Monreyl-sür-Mcr şəhərində yaratdığı firavanlığı, artıq qeyd
etdiyimiz zahiri əlamotlərdən başqa, gözə görünmesə də az əhəmiyyoti olmayan
bir əlamot də sübut edirdı. Bu əlamet isə qeti və aydın idi. Əhali ehtiyac içində
olanda, iş azlıq edəndə, ticarot yaxşı getməyəndə, əhali pulsuz olduğundan,
ıstər-istəməz vergi verməkden boyun qaçırmağa məcbur olur, verginin vaxtı
keçir, dövlət vergini zorla yığmaq üçün böyük pullar sorf etməli olur. tş çox
olduğu, Ölko xoşbəxt və varlı bir heyat sürdüyü zaman isə vergilər de asanltqla
verilir, vergini yığmaq işi do dövlətə ucuz başa gəlir. Demek olar ki, ictimai
sofalətin ve ictimai sərvətin dərocəsini təyin etmək üçün yeganə bir barometr
vardır ki, o da vergiləri yığmaq üçün sərf edilen pullardır. Yeddi il ərzində
Monreyl dairəsində vergi yığmaq xərcleri dörddəüç dəfe azalmışdı. Odur ki, o
zaman malıyyə naziri olan conab de Vılel bu dairəni hərnişə başqa dairəlerə bır
misal kimi göstorərdi.
Fantina vətəninə qayıtdığı zaman ölkonin veziyyəti bctə idı. Onu heç kes
xatırlamırdt. Xoşbəxtlikden conab Madlenin fabriki qonaq- sevən bir ev kimi,
hamımn üzüne açıqdı. Fantina fabrikə gəld'ı, onu qadın emalatxanasına qəbul
etdilor. Bu Fantina üçün tamamile yeni bir iş olduğuna görə, o çox da
müvəffəqiyyetlə çalışa bilmirdi ve qazancı az olurdu, lakin ona kifayet edirdi;
yaşamaq məsələsi həll cdilmişdi; artıq öz oməyi ile yaşaya bilirdi.
SƏKKİZİNCİ FƏSİL Madam Viktürnen xxlaq naminə otuz beşfrank sərf edir
Fantina müstəqil yaşaya biləcəyini anladıqda, fərəhlondi. Öz ollərinin zehməti
ilə və namusla yaşava bilmak nə böyük b\r səadət- dir! Doğrudan da zəhmotə
qarşt onda bir mehəbbət doğmuşdu. Bir güzgü alıb gəncliyini, gözəl saçlannt və
ağ dişlərini seyr etdiyi zaman sevinmişdi; öz ağır keçmişini unutmağa çalışaraq
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Kozettasını düşünür ve özünü xoşbəxt hiss edirdi. Balaca bir otaq tutdu, gələcək
qazancı hesabına borc edorək otağa avadanlıq aldı; Fantinanm bu hərəkətində
keçmiş pozğıın həyatdan qalma bir vərdiş görünürdü.
Özünü ərli qadın kimi göstermeye çalışaraq, yuxanda söylədiyi- miz kımi, öz
kiçik qızı haqqında damşmaqdan çəkinirdi.
İlk zamanlar qızı üçün gördüyünüz kimi, Tenardye ailesinə mün- təzəm surətdo
pul göndərirdi. Savadsız olduğundan və yalnız öz imza- sını yaza bildiyincLən,
hər dətə məktub göndermək lazım gəldikde ərizə yazana müraciət edirdi.
O tez-tez məktub yazırdı. Buna diqqət etmişdiler. Emalatxanada işləyən
qadınlar bir-birinin qulağına Fantinanm “məktub yazdığını” və “aşnast”
olduğunu danışmağa başladılar.
Başqalarının horoketlerini qısqanclıqla izləyənlər, adətən, bu herəkətlərlə heç
bir əlaqosi olmayan adamlardır. “Görəsən, bu conab nə üçün ancaq axşamlar
evdən bayıra çıxır? Ne üçün filankəs cünıə axşam- lan heç bir zaman öz
otağmın açannı divardan asmıt'? Nə üçün o həmişə döngələrde gəzir? Ne üçün
filan xanım minik arabasından evinə çatma- mış düşür? Niyə o xanım evində
bolluca kağızı olduğu halda, poçt kağızı almaq üçün xidmətçisini göndərir?” və
sairə ve sairə. Bozi adamlar var ki, özləri üçün heç bir əhəmiyyəti olmayan bu
müəmmalann mənasını anlamaq məqsədile, bir çox xeyirxah işlərə sərt' edilecek
pullardan artıq pul sərf cdir, vaxt serf edir, qüwət sərf edirlər. Həm də onlar heç
bir mənfoət güdmozler, bunu sadəcə maraq üçün edərler, bu manığın
neticəsində İsə onlar yalnız öz maraqlannı təmin edərlər, başqa heç bir şey
qazanmazlar. Onlar günlerle filan qadm ya kişinin hərəkətlərini izler, saatlarla
dalanlarda, yol ağzmda, gecenin qaranlığuıda, qışın soyuğunda, yağıştn altıtıda
dayanar, məktub aparanlara rüşvət verib kimə göndərildiyini öyrənər,
arabaçılara və lakeyləra peşkəş venər, qulluqçu qızlan tovlar, qaptçıya pul
verərlər. Məqsəd nedir? Elə-bele. Ehtirasla arzu etdikləri bir şey varsa, o da
öyrenmək, qazıb çıxarmaqdır. Buna səbəb boş-boş danışmaq ehtiyacmı təmin
etməkdir. Halbuki bu üstü açılmış sirlər, bu faş edilmiş gizli işlər, mənası
tapılmış miiəmmalar müsibətlərə duellərə, iflaslara sebəb olur, birçox ailələri
iflasdəracəsinə gətirir, bir çox insanlann heyatını məhv edir, heç bir mənfəəti
olmayan, sadecə kor bir arzuya tabe olaraq “hər bir şeyi ıfşa edonlərin” böyük
sevmclərine səbəb olur. Ah, bütun bunlar ne qədər kədərli bir haldır!
Bəzi adamlar da vardır ki, ancaq söhbet etmək xatirinə kinli olurlar. Onlann
söhbətləri, salonlarda gcdon dedi-qodular, dəhlizlərda yürüdülən mühakimələr
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odunu tezliklo və çox tələf edən buxarılara benzər, bu buxanlar daim yandırmaq
üçün yanacaq tələb edir, bu ya- nacaq da yaxın adamlardır.
Bu suretlə Fantinanın da herokətlərini izləməyə başladılar.
Bir çoxları onun sanşın saçlanna ve ağ dişlərinə paxılhq edirdiler.
Bu da müəyyən edilmişdı ki, Fantiııa bəzən emalatxanada üzünü çevirib
gozünün yaşmı silormiş. O öz uşağını, bəlke də vaxtile sevdiyi bir adamı
xatırladığı zaman goz yaşım silərdi.
İnsanı keçmiş həyatla bağlayan sirli telləri qırmaq çetin və əziy- yətli bir işdir.
Onun ayda iki dəfə və hər zaman eyni adresə məktub yazdığını görmüşdüler;
məktublar sifarişli gönderilirdi. Bir az sonra məktubun adresini de öyrendiler:
“Monfermeyl, mcyxanaçı cənab Tenardye”. Monreyldeki kiçik bir meyxanada
erize yazam sərxoş edib danışdır- dılar. Qoca ərizə yazan qamını qırmızı şərabla
dolduran kimi mektub- larda yazılmış olan müxtəlif sirleri açıb söyleyirdi.
Xülasə, Fantinamn bir uşağı olduğunu öyrəndiler. “Görünür ki, bu fiahişə imiş’?
dediler. Dedi-qodu sevən bir qadın da tapıldı ki, Monfermeylə getmək üçün
tonbəllik etməyib, Tenardye ilə görüşdükdən sonra geri qayıtdıqda: “Sərf
etdiyim otuz beş frankla öz istədiyimə nail oldum; indi ürəyim sakitdir. Uşağı
öz gözümlə gördüm!” - dedi.
Bu işi göran Viktümen adında bir ziyanəver idi. Madam Viktümen hamınrn
əxlaqma diqqət edən bir oxlaq qoruqçusu idi. Əlli altt yaşı vardı; qocalığı
üzünün çirkinliyini daha da artırırdı. Sesi titrək, xasiy- yəti dözülməz idi. Bu
qadınm vaxtilə genc olduğuna belə inanmaq insana qəribe gəlindi. Gəncliyində,
93-cü ilın qızğm günlərinde, qırmızı qalpaq geyerək, bemadçılardan
yakobinçilərin tərəfıne keçən bir rahibe orə getmişdi. Bu, anq, acıqlı, tıkanlı,
gözüdoymaz, inadkar və acıdil bir qadındı; o hələ onu dul qoymuş və həyatmda
qorxu VB itaət altında saxlanmış olan rahıbini unutırıamışdı. Ona, rahib iyi
veren bir murdar təbiət demək olardı. Restavrasiya zamanı mömin bir qadm
olmuşdu, o derəcədə ki, keşişlər bele onun ərə getmış olduğu rahibin
günahından keçdilər. Kıçık bir mülkü vardı ve her yerdə onu ruhani daırəsinə
veqf edəcəyini bağıra-bağıra söylerdı. Arras yepiskopluğu dairəsinde ona xeyli
hörmət bəsləyirdilər. Monfermeylə gedib oradan qayıtdıqdan sonra: “Uşağı öz
gözümlə gördüm” - deyen madam Vık- tümen həmin qadmdı.
Axtanşlara xeyli vaxt sərf olundu. Fantina fabrikdə bir ildən artıq idi ki,
işləyirdi. Bir gün emalatxananın nezarətçisi, cənab merin adın- dan ona əliı
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Ğank verib, artıq işdən xaric edildiyini söylədi və yenə cənab merin adından
ona şəhori terk edib getməsini təklif etdi.
Bu o zaman idi ki7 Tenardyeler ondan yeddi frank evezinə ayda on iki frank
istodikdən sonra, artıq on beş frank tələb edirdilər.
Fantina dəhşətə gəldi. O heç bir yere gede bilməzdi, çünki yaşadığı otaq və
mebel üçün borca düşmüşdü. Əlli frankla o öz bor- cunu ödəye bilməzdi. Bir
neçə yalvanşlı sözler söyledi. Nəzarətçi dərhal emalatxananı terk edib getməsini
əmr etdi. Fantina adi bir işçi idi. Ümidsizlik və xecaletden məyus bir halda,
emalatxanadan çıxıb evinə getdi. Artıq onun qebahətini hərkəs bilirdi.
Fantina hiss etdi ki, artıq özünü müdafiə etməyə taqəti qalmamışdır. Kimsə ona
cənab merle görüşməyi məslohət gördü. Fantina cəsaret ctmədi. Cənab mer
xcyirxah olduğu üçün ona əlli frank vermiş, ədaletli olduğu üçün isə onu
fabrikden qovmuşdu. Fantina bu qərara tabe oldu.
DOQQUZUNCU F0SİL Madam Viktürnenin müvəffəqiyyati
Demək, rahibin dul arvadı da kara gətdi.
Cənab Madlenin isə bu əhvalatdan esla xebəri yox idi, Həyatda bele mürekkəb
hallara tez-tez rast gəlmek olur! Cenab Madlen, adoten, qadın emalatxanasına
çox az gələrdi. O, emalatxanamn idarə edilməsini yerli keşişin tövsiyəsi ilə qoca
bir qadına tapşırmışdı vo buna tamamıle etibar edırdi. Bu qadın həqiqətən
hörmətli, edaletli ve mərhəmətli idi, möhkəm qaydalara riayət edərdi, lakin
sədəqə verməyi bacardığı halda, anlamaq ve bağışlamaq qabiliyyətino malik
deyildi. Cənab Madlen har bir işi ona tapşirmışdı. Yaxşı adamlar çox zaman öz
imtiyazlarmı başqalarına etibar etməyə məcbur olurlar. Odur ki, əlində ixtiyarı
olan və haqlı olduğuna ınanan nəzarətçi qadın tehqiqat aparmış, işi nəzərdən
keçirmiş, Fantinanı günahkar hesab edib cəzasmı vermişdi.
Əlli frank meseləsinə gəlincə nəzarətçı bu pulu ehtiyacı olan işçi qadınlara
kömek etmek üçüö cənab Madlenin onun ixtiyarına verdiyi məbləğdon
gotürmüşdü.
Fantina xidmətçi yeri axtarmağa başladı; qapı-qapı gəzdi. Heç kəs onu işe
götürmək istəmədi. Şoherdən çıxıb getmeyə imkatu yox idi. Mebel iiçün borclu
qaldığı alverçi (anınıa no mebeJ idi) ona dedi ki: “Şəhordən qaçıb gizlənseniz,
sizi bir oğru kimi həbs edərlər”. Otaq üçün borclu qaldığı ev sahibi ona dedi ki,
“Siz gənc və gözəlsiniz, odur ki, borcunuzu vermək üçün pul tapa bilərsiniz”.
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Fantina əlh fiankı ev sa- hibi ilə alverçi arasında böldü: özünə ancaq ən çox
lazım olan şeyi sax- layaraq ev şeylərinın dörddeüçünü alvcrçiyə qaytardı. Artıq
işsiz, kö- məksiz qaldı, bir çaıpayısı var idi, amma yüz franka qədər borca
girmişdi,
Şəhər qamizon əsgərleri üçün üst köynəkləri tikmeye başlayaraq, gündə on iki
su qazanırdı. Qızına gündə on su göndərmeli idi. Bax, bu səbəbden də axır
zamanlarda qızı üçün Tenardyeye pulu müntəzem göndermirdi.
Fantina axşamlar evə qayıtdığı zaman qonşu qannm otağmda Öz şamını
yandınrdı, bu qan ona yoxsul yaşamağın yolunu öyrotdi. Aza qənaot etməyin
axın heç no ile yaşamaqdır. Bu, iki otaq kimi bir şeydir: otağın biri qaranlıq, o
biri iso məzar kimi zülmətdir.
Fantina qışda odunsuz keçinmoyin yolunu da öyrəndi: iki gündə bir ovuc dan
yeyən balaca bir quşu belə saxlamaqdan boyun qaçıımağı; tumanı yorğan vo
yorğanı tuınan eləməyi, qonşu evin lampasından dü- şən işıqda axşam yemoyi
yeyorək şam yandırmamağı öyrəndi. Yoxsul və namuslu yaşayıb qocaJan aciz
bir insanın bir su puldan nə qədər mon- fəət aia biləcəyi kimsənin ağlına
gəlmez. Nohayst, bu böyiik bir moha- rətə çevrilir. Fantitıa bu gözəl meharəte
vərdiş edərək, bir az ürəklondi.
Həyatmm bu dövründə o bir dəfe qonşu qadmlardan birino dedi: “Bilirsiniz,
agər mən giində beş saat yatıb qalan saatlarımı tikişlo meş- ğul olsam, birtəhər
özümə çörək pulu qazanaram, hem də adam məyus olanda çörək do az yeyir. Nə
eybi var! İztirab, həyəcan, bir parça çörək bir tərəfden, dərd do o biri tərəfdən,
bunlann hamısı məni doydurar”.
Bu qədər acı bir həyat şəraitində Kozctta yamnda olsaydı, Fantina özünü
tamamilə xoşbəxt hiss edordi. Gedib onu yamna gətirmok fik- rino düşdü. Lakin
yoxsulluğunu yadına saldıqda, öz arzusunu boğmağa məcbur oldu. Həm də
Tenardyeyə çoxlu borcu var idi. Bu borcu necə ödəyə bilərdi? Hələ yol xərci!
Bunu haradan düzəldəcəkdi?
Fantınaya, təbir caizsə, səfalət dersi verən Marqarita adlı qarı müqoddəs,
həqiqəton dindar, yoxsul bir qadm idi; o yoxsullara, hətta varhlara bclə hər
zaman kömək etməyo haztr idi; savadı yalnız öz adım - Marqarita - yaza biləcək
bir dorocedə idi; bununla bele Allaha inamrdı, bu isə savadın en yüksək
dərəcəsidir.
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Aşağılarda, həyatın dibində, bir çox belə mü'qəddəs qadınlar var; bir vaxt olar,
onlar yuxan qalxarlar. Bu həyatm öz “sabahı” vardır.
İlk zamanlar Fantina küçəyə çıxmağa belə cəsarət etmirdi, çox utanırdı.
Küçəde gedərkən yoldan ötənlərin dönüb ona baxdıqlanm və onu barmaqla
gösterdiklərini hiss edirdi; hamı ona baxar və kimsə salam verməzdi; adamlann
ona qarşı act və soyuq nifrəti soyuq külək kimi iliklərinə qədər işləyirdi.
Kiçik şəhərdə belə bir çarəsiz qadın camaatın ıstehzah baxışlan altında özünü
çılpaq kimi hiss edır. Parisde sizi heç olmasa tanıyan olmaz, bu tanınmazhq da
sizin üçün paltan əvez edə bilər. Ah! Parisdə yaşamağx nə qədər istərdi. Lakin
bu mümkün deyildi.
Yoxsulluğa adət etdıyi kimi, bu təhqirlərə də istər-istəməz öyrəşdi. Buna da
yavaş-yavaş alışdı. İki-üç aydan sonra xecaleti bir tərefə ataraq, heç bir şey
olmamış kimi, küçəyə çıxardı. “Mendə ne var ki!” deyərdi. Başını uca
qaldıraraq, acı bir təbəssümlə yolçularla qarşılaşaraq, getdikcə arsızlaşdığım
hiss edirdi.
Madam Viktürien bəzən öz pəncərəsindon Fantinanın keçdiyini görüb “bu
murdar məxluqun” miskin görünüşünü seyr edərək, onu bu müsibətə sala bildiyi
üçün sevinirdi. Kinli adamlarm özlorinə məxsus alçaqcasma sevincləri olur.
İşin ağtrlığı Fantinanı yorurdu; onda ewəldən olan quru öskürok indi
şiddətlənmişdi. Bəzən öz qonşusuna deyerdi: "Əlime baxın, görəsən nə üçün
belə yanır?!”
Bununla belə səhərlər öz sıx, ipəkkimı yumşaq saçlarını sınıq bir da- raqla
darayarkon, bir dəqiqəliyə nazlanaraq özünü bəxriyar hesab edirdi.
ONÜNCU FƏSİL Müvəffəqiyyətin tıəticəlari
Fantina fabrikdən qışm ortalannda qovulmuşdu; yay gəlib keçdi və yenə qış
gəldi. (xünlər qısa olduğundan çox iş görə bilmirdi. Qışda isti yox, işıq yox,
günorta yox; axşam səhərə qovuşur, hava hər zaman dumanlı olur, göy üzünü
bulud alır, pəncərədən işıq az düşdüyü üçün otaqda bir şey gönnək raümkün
olmur! Güy bir bacaya bənzoyir, gundüzler isə zirzəmi kimi qaranlıq olur.
Günəş bir dilənçi kimi görii- nür, İlin ən qorxunc bir fəsli! Qış bir şeyi daşa
çevirir - göylərin suyu- nu da, insanlann qəlbini də. BorcluJar Fantinaya rahatlıq
vermirdilər.
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Fantina çox az qazanırdı. Borclan getdikcə artırdı. Pulu müntəzəm
almadığından acıqlanmış olan Tcnardyenin ona yazdığı məktublarm məzmunu
onu dəhşətə salır ve poçt xərcləri cibini boşaldırdı. Bir dəfə Tenardye balaca
Kozettanın qışın soyuğunda çılpaq gəzdiyini vo isti bir tumana ehtiyacı
olduğunu yazaraq, bunun üçün anasmdan heç olmasa on frank pul göndərməsini
tələb etmişdı. Fantina məktubu alaraq otıu bütün günü əlındən yerə qoymadı.
Axşam tindəki dəllək dükamna gedərək, darağını saçlanndan çıxardı. Gözəl
sanşın saçlan süzülərək belinə qədər düşdü. Dəllək:
-

Nə gözel saçlar! - dedi.

-

Bu saçlara neçə verərsiniz? - deyə Fantina soruşdu.

-

On frank.

-

Kesin.

Fantina bu pula yun bir tuman alıb qızı üçün Tenardyeyə göndərdi.
Bu tuman Tenardyelerin qezəbinə səbəb oldu. Onlara pul lazımdı, Tumam
Eponinaya verdiler. Zavallı Torağay is^ yene üşüyə-üşüyə qaldı.
Fantina düşünürdü ki: “Artıq balam üşümür. Onu öz saçlarımla geyindirdim”.
Fantina qırxılmış başına yuvarlaq ağ bir təsok geydi, bununla belə yene de gözəl
görünürdü.
Fantinanm qelbi getdikcə qaralırdı. O öz qalm saçlarmı daramaq səadətindən
mehrum edildiyini görünce, yavaş-yavaş bütün alemə qarşı nifirot bəsləmeyə
başladı. Əvvəllər o da Madlen babanın şexsiy- yətinə qarşı hamının hönnət və
perəstişinə şərik olurdu; lakin öz bədbəxtliyine Madlenin səbəb olduğunu və
onu işsiz qoyub rəhmsiz- cəsinə fabrikdən qovduğunu, nəhayət, bu hala gətirən
ycnə o oldu- ğunu daima düşündüyündən, hamıdan artıq ona qarşı nifrət
bəsləmoyə başladı. tstirahət saatlarında fohlələr darvaza qarşısında durduqları
zaman fabrikin yanından keçorkən, Fantina qəsdən ucadan gülərek mahnı
oxuyardı,
Qoca bir fəhlə qadm bir dəfo onun nəğmə və qohqəhəsini eşitdikdə: “Bu qızın
axın pis olacaq” demişdi.
Bir defə Fantina, qəibində hiss etdiyi bir dəliliklə, ilk təsadüf etdiyi bir adamı
sevmədən, özünə aşna qebul etdi, Bu avara bir çalğıçı, alçaq, tenbel və çaşqın
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bir adamdı, Fantinanı tez-tez döyərdi, çox çək- moden, birləşərkon eynən
Fantinanın ona bəslədiyi nifrətlə onu buraxıb getdi.
Fantina uşağını son dərəcə sevirdi.
Süqut etdikce, heyatı get-gedə qaranhqlaşdıqca, bu balaca məsıun mələyə qarşı
qelbindəki məhobbəti də daha parlaq bir surətdə yanırdı. Öz-özünə:
“Varlandığım zaman Kozetta öz yanımda olacaq” deyib gülərdi. Öskürəyi
kesilmir ve bədəni tez-tez tərləyirdi.
Bir dəfe Tenardyedən aşağıdakı məzmunda bir məktub aldı: “Kozetta bizim
yerlərdə yayılan yoluxucu xostəliyə tutulmuşdur. Buna səpkili qızdırma
deyirlər. Bahalı demıanlara ehtiyac var. Bu xərclər bizi var-yoxdan çıxanb, daha
dorman almağa mümkünümüz yoxdur. Əger bir heftə orzində qırx frank pul
göndəraıəsəniz, qızuıız ölə- cokdir.
Fantina qehqəho ilə gülüb, qonşu qadına dedi:
Bunlar lap deli olublar! Qırx frank! Bu, iki napoleondor demək- dir. Mən
bunu haradan alacağam? Doğrudan da bu kəndlilər nə axmaq adamdırlar!
Bununla belə otaqdan çıxjb pilləkənin başmdakj kiçik pencerenin qabağmda
məktubu bir daha oxudu.
Sonra pilləkənlə düşüb, gülmeyində davam edərək atıla-atıla küçe ile yüyürdü.
Yolçulardan bıri ondan soruşdu
-

Sizə nə olub ki, kefiniz bclə kökdür?

O cavab verdi:
Mən kenddən axmaq bir məktub almışam. Məndon qırx frank pul
istəyirler. K.endlidirlər, fayda vermez!
Meydandan keçərkən, camaatın qəribe şəkilli bir araba ətrafinda toplaşdığını
gördü; arabada qırmızı paltarlı vo ucadan danışan bir adam durmuşdu. Bu adam
süni diş qayıran, cürbəcür toz və darmanlar satan fmldaqçı bir diş həkimi idı.
Fantina da camaata qarışaraq bu adamın qara camaat üçün kobud sözlər, kübar
adamlar üçün isə anlaşılmaz lətifələr söyləməsinə hamı ilə birlikdə qohqəhə
çəkib gülməye başladı. Diş həkimi gülən qızı goriib birdən ona müraciətlə
səsləndi:
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Nə gözel dişlorin var, ay güləyən qız! Tiyələrindən ikisini mənə satsan,
her biri üçün sonə bir napoleondor vererem.
Fantina:
-

Bu nə demekdir? Siz tiyə nəyə deyirsiniz? - deyə soruşdu.

Tiyə qabaq dişlərə deyirlər, - deyo diş həkimi vüqarla cavab verdi. - İki
qabaq dişinizi satrn.
Fantina:
-

Nə dohşətli bir şey - deye bağudı.

Arxa tərəfdə duran dişsiz bir qan:
-

İki napoleondor! - deye mızıldandı, - Bəxti yaman gətirib!

Fantina arxasmca çığırmaqda olan diş həkiminin xınltılı səsini
eşitməmək üçün qulaqlarım tıxayaraq qaçdı. Bu adam isə bağırtrdr.
Yaxşı fikirleş, gozel xanım! İki napoleondor az deyil! Razı olsa- nız,
axşam “Gümüş göyərtə” mehmanxanasına gəlin, mən orada ola- cağam.
Fantina acıqlı halda evə qayıtdı ve ehvalatı qonşusu Marqaritaya söylədi.
Görürsünüz, - dedi, - bele de cellad olar? Bu cür adamlara şəhorleri
gezmoyə niyə izn verirler? İki qabaq dişimi çıxarmaq! Onda mən lap eybocər
bir qız olaram! Saçlanm yenə uzanar, amma dişlərim! Ah cəllad! Mən altıncı
mərtəbeden özümü başı aşağı ataram, amma “Gümüş göyərtə” mchmanxanasma
getmərəm.
Marqarita:
-

Dişlərin üçün o sene no qədər verirdi? - deyə soruşdu:

-

İki napoleondor.

-

Bu qırx frank edir.

-

Bəli, - deye Fantina cavab verdı, - qırx frank.

Fantina dərin fikro gedib işlomeye başladı. On beş dəqiqedən sonra işini atıb
Tenardyenin məktubunu bir də oxumaq üçün piüəkənə çıxdı.
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Geriyə qayıtdıqda burada işləyən Marqaritaya dönerek dedi:
Səpkili qızdırma nə demekdir? Bilirsinizmi?
Qoca arvad:
-

Bu bir xəstəlikdir, - dedi.

-

Bunu sağaltmaq üçün çoxmu dərman lazımdır?

-

Bəli, çox dərman lazımdır.

-

Bu xəstəlikdon adamın harası ağnyır?

-

Hər yeri, bütün bedəni ağrıyır.

-

Bu uşaqlarda da olurmu?

-

Hamıdan çox uşaqlarda olur.

Bu xəsləlikdən ölen olurmu?
-

ölən çox olur, - deye Marqarita cavab verdi.

Fantina küçəyə çıxdı və mektubu bir də oxudu.
Axşam evdən çıxdı; adamlar onıın çoxlu meyxanası olan Paris küçesinə doğru
getdiyini gördülər.
Ertesi gün səhər tezdən Marqarita adəti üzre işləmek üçün Fanti- nanın otağına
girdikdə (bunlar yalnız bir şam yandırmaq üçün bir yerdə işləyirdilər),
Fantinanın rəngi qaçmış VƏ donmuş bir halda çarpayıda oturduğunu gordü.
Fantina heç yatmamışdı. Təsoyi başından dizi üs- tünə düşmüşdü. Bütün geceni
yanan şam qurtaımaq üzrə idi.
Marqarita bu qorxunc halı görünce heyrət içində astanada daya- naraq:
Aman Allah! - deyə bağırdı. - Şam yanıb qurtarmış! Yoxsa bir müsibət
olmuşdur?
Sonra saçı vurulmuş başmı ona tərəf çeviren Fantınaya baxdı. Bu gecənin
ərzındə Fantina on il qocalmışdı. Marqarita heyratle:
-

Aman, ya rəbbi! Fantina, sənə nə olmuşdur? - dedi.
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Heç bir şey, - deyə Fantina cavab verdi. - Əksinə, mən çox xoş- bəxtəm,
çünkİ qızım bu qorxunc xostəlikdən artıq ölıııayəcəkdir.
Ona dərman alacaqlar. Mən məmnunam.
Fantina stolun üzerİndə parlayan iki napolcondoru qarıya göstərdi.
Ah, ya rəbbı! - deyə Marqarita yenə bağırdı. - Bu ki, böyük bir sərvətdir!
Bu qızılları haradan aldın?
-

Tapdım, - deye Fantina cavab verdi.

O, bu sözləri deyerkən gülümsədi. Şamın şöləsi üzünü işiqlandırdı. Bu, qanlt bır
təbəssüm idi. Dodaqlarının kənarında qanlı tüpürcək, ağzmda isə qara bir deşik
göründü.
İki qabaq dişi çıxarılmışdı.
Fantiııa Monfermeylə qtrx frank göndardi.
Lakın qizın xəstələnməsi yalmz Tenardye terəfindən uydurulmuş bir hiylə idi.
Kozetta xəstə deyildi.
Fantina güzgüsünü pencərədən baytra atdı. O, üçüncü mertəbədə olan otağını
çoxdan buraxmış və damın lap altındakı kiçik bir çardaqda yerləşmişdi, bu yer,
tavanı döşəmənin kənarları ilə birləşərək bir bucaq təşkil eden ve hər bir zaman
başmıza toxunan hindən başqa bir şey deyildi. Yoxsul adama istər öz həyatının
sonuna qədər, istərsə də otağınm sonuna qedar getmok üçün ikiqat əyilmok
lazım gelir. Fan- tinanm artıq çarpayıst yox idi, yalnız yorğan adlandırdığı bir
cındtn qalmışdı, yerde bir döşək, küncdə isə həsirdən cınq bir stulu vardı.
Dibçəkdə əkilmiş çiçək quruyub otağın bir küncünə atılmışdı, Otağın o biri
küncündə bir yağ küpü vardı, indi onun içinə su tökürdü. Qtşda küpdəki su
donduğu üçün küpün divarlannda buz dairəcikləri əmələ gəlirdi. Hoyasun itirən
Fantina, naz-qəmzəsini də itirmişdi. Bu, səfa- lətin son pilləsi idi, Kirli bir təsek
geyərək küçəyə çıxardı. Vaxtının azhğmdanmı ve ya əhomiyyət
vermədiymdənmi, her neden isa pal- tannı yamamazdı. Corabının altı cınldıqca,
cınq yerini ^ayaqqabmm içine soxardı, bunu corabda əmeie gələn çirkin
qınşıqlardan göraıək olardı. Dağılmış korsetini bez parçalan ilə yamardı, lakin
azacıq terpənen kimi bunlar cınq-cmq olurdu. Borcluları onu rahat buraxmır və
daim onunla qalmaqal salırdılar. Bunlar onu hər vaxt küçədo qabaqlar və ya
pilləkənin ayağmda gözlərdiler, Gecələri göz yaşlan və ağır düşüncələr içində
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keçirirdi. Gözlorində qəribə bir parıltı görünürdü, sol küroyinin üstündə ağır bir
ağn vardı. Öskürok onu tən- gə gətirmişdi. Madlen babaya dərin bir nifrət
bəsləyirdi, lakin öz taleyi üçün kimsəyə şikayət etməzdi. Gündə on yeddi saat
çalışaraq tikiş tikərdi, lakin bir gün dustaq qadınlann işini idarə eden ve onlan
çox alçaq muzdla işləden podratçı köynek tikmok muzdunu birden-birə o qədər
aşağı saldı ki, kənarda işləyen bir dərzi qadının gündolik muzdu doqquz sudan
çox olnıurdu. On yeddi saatlıq iş günü üçün doqquz su! Borcluların
morhəmətsizliyi get-gcdə artırdı. Ev avadanlığının demək olar ki, hamısmı geri
almış olan mebel satıcısı daim takrar ederək: “Ay heyasız, bəs borcunu nə vaxt
verəceksen?”. Ya robbi, bu adamlar on- dan na istəyirdi! O özünü daim təqıb
edİlen bir insan kimi hiss edirdi, ona görə de hah vohşi heyvanlarm halına
oxşayırdı. Elə bu vaxtlarda o, Tenaıdyedən bir məktub aldı, məktubda
Tenardye, bu qədər gözləməkdə həddindən artıq mərhəmətli olduğunu xəbər
vererək, ondan yüz frank pul teleb edirdi; bu pulu göndorməsə, Kozetta keçırmiş olduğu ağır xəstelikdon yenicə qurtulmağa başlamışdırsa da onu küçəyə,
soyuğa atacaqlarmı yazırdı, küçodə qaldıqdan sonra da soyuq və aclıqdan məhv
olub gedəcəkdir, özü bilsin. Fantina öz-özüne düşündü: “Yüz fratık! Lakin
gündə heç yüz su qazanmaq üçün bir senət vardırmı?”.
—

Nə olsun ki! Özümü sataram! — dedi ve zavallı qız fahişə oldu.

Christus nos liberavit'
Fantinanın keçirdiyi macəra nədir? Bu macəra qul satın aJan comiyyətin
macərasıdır.
Cemiyyət bu qullan kimdən satın alır? Səfalatdən.
Aclıqdan, soyuqdan, yalqızlıqdan, kimsosizlikdən, ehtiyacdan satın alır. Bu
olduqca kəderli bir alverdir. İnsan qəlbi bir parça çörəyə satıltr. Səfalət təklif
edir, cəmiyyət isə bu teklifı qəbul edir.
Hazrot İsamn müqəddəs hədisi bizim medeniyyətimizi idarə edir, lakin bu hədis
hələ mədeniyyəte sirayət etmemışdir. Deyirlər ki, koləlik Avropa mədeniyyəti
sayəsində yox olmuşdur. Bu sehv Fıkirdir. Köləlik hələ de mövcuddur, Jakin
onun ağırlığı indi yalnız qadınlann üzerinə düşür ki, buna da fahişəlik deyirlər.
Kötəliyin ağırlığı qadın üzərinə, yəni zəriflik; gözellik analıq üzerinə düşür. Bu
hal bütün kişilər üçün bir ləkə, hem də ən böyük bir lskədir.
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Hekaye etdiyimız bu kəderli faciə elə bir dərəcoyə gəlib çatmışdı ki, artıq
awelki Fantinadan heç bir şey qalmamışdı. Palçığa düşən qadın döııüb daş olur.
Bu daşa bir əl toxunarsa, soyuğun şiddətinden geri çekilər. Bu qadın sizin
yanınızdan öter, sizə dözer, lakin sizi tanımaz! Onun namusu ləkələndiyi üçün
sert bir qadın olmuşdur. Həyat və ictimai quruluş ona son hökmünü vermişdir.
Taleyino yaztl- mış bütün hadisələr, artıq onun baştna gəlmişdir. O hor bir
müsibəti görmüş, her bir şeyə qatlaşmış, hər bir şeyi duymuş, həmişə əzab ve
işgənce çekmiş, hər bir şeyindon məhrum olmuş, hər bir şey üçün yas
saxlamışdı. Ölüm yuxuya nə qədər bənzərsə, o da laqeydliyə bən- zeyən bir
itaətkarlıqla öz taleyine tabe olmuşdu. O artıq heç bir şcydən çekinnıəz. O artıq
heç bir şeyden qoncmaz. Bütün göylərin qan-yağışı üstüne tökülsə, bütün
detıizler onun başı üzərindən aşıb daşa belə, ondan ötrü heç bir fərqi yoxdur!
Ona no var ki? O, həddindən artıq islanmış bir süngərə bərızər.
Hər halda o özü belə zənn edir, lakin insanlar öz taleyinin başa çatdığım və qəm
kasasmın artıq dolduğunu zənn edirlorsə, yanılmış olarlar.
1 İsa bizim xilaskanmızdır (latınca).
Heyhat! İntizamsız bir şəkildə irəliyə doğru sürüklənən, bu tale- lerin menası
nədir? Onlar haraya gedirlər? Nə üçün bu insan taleləri elə deyil, belədir?
Bu sirri bilenin gözləri qaranlıqda da görər.
Bu sirre agah olan varsa, o da Allahdir!
ON İKİNCİ FƏSİL Cənab Bamatabuanın boş vaxtları
Bütün balaca şəhərlərdə olduğu kimi, Monreyldə de elo gencler vardır ki,
Parisdə özlərinə bənzər tüfeyliler ildə iki yüz min frankhq bir məbləği
təşəxxüslə sərf etdikləri kimi, bunlar da eyni təşəxxüslo min beş yüz livr pulu
sərf edirlor; onlar heç bir işe yaramadıqlan üçün heçlikden başqa bir şey
deyildirlər; bu cür tüfeylilərin bir az torpağı, bir az axmaqlığı, bir az ağlı vardır;
salonlarda özlərini cahil göstərər, meyxanalarda ise alicenab sayarlar. Daim
“mənim torpaqlanm, mənim meşelerim, mənim kendlilerim” deyerlər;
aktrisalan teatrda fışqnığa basarlar ki, zövq sahibi olduqlannı göstersinler;
qaraizon zabitlərinə sataşarlar ki, igid olduqlannı, ova getdiklerini, tütün
çəkdiklərini, əsnədiklərini, jçdiklerini, tütün qoxusu verdiklerini, bİlyard
oynadıq- laruu sübut etsinlər; dilicanlardan düşən səmişinleri seyr edirler; gecələrini, gündüzlərini qəhvexanalarda keçirirlər, meyxanalarda nahar edərlər,
stol altmda sümük gəmirmBk üçün de it saxlar, süfrəyə xörek qoymaq üçün də
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aşna saxlarlar; bir qəpik üçün çene döyerlər, moda xüsusunda ifrat dərəcəyə
vararlar, faciəli oyunlara heyran qalarlar, qadınlara nifrət edərlər, köhnə
çəkmələrini yırtılınca geyərler. Paris gözü ile baxaraq Londona, Ponta-Muson
gözü ilə baxaraq Parisə teqlid ederler, qocalanda büsbütün keyləşərək heç bir iş
görmozlər, heç bir xeyrə-şərə yaramazlar, ancaq özlərinin də başqasma bir o
qədər zerori olmaz.
Cənab Feliks Tolomes də, Öz əyalətinden heç bir zaman çıx- masaydı və Parisə
bir defə belə gelmemiş olsaydı, bu cür ağalardan biri olacağma şübhe yoxdur.
Əgər bunlar bir az da varlı olsaydılar, onlara: “Modabazlar” deyər- dilər, yoxsul
olsaydılar ‘Tənbəldir” deyərdilər. Lakin eslinde, bunlar müftəxor idilər. Bu
müftəxorların bəziləri damaqsız görünür, beziləri danxır, bəziləri isə xəyalpərəst
olur; bəzən bunlann içerisində qəri- bələrinə də rast gəlmək mümkündür.
O zaman modabaz, adətən, bundan ibarət olardı: yaxalıqlan dik, qalstuklan enli,
saatlan zəncirli, bir-birinin üstündən geyilmiş jiletləri üç rənglı olardı, göy və
qırımzı jilet altdan geyilirdi. Bundan başqa, beli nazik, yaşıla çalan san rəngli
fraklan olardı ki, bunların da uzurı, uclan şiş ətekiən, iki sıraya sıx düzülmüş ve
çiynine qəder uzanmış gümüş düymeleri olardı; şalvarlan da bir az açıq yaşıl
rəngli olardı ve yanlannı birdən on bire qədər ipək kantlar bəzəyərdi. On birden
artıq isə kant olmazdı, təsviri tamamlamaq üçün dabanlanna dəmir nai vurulmuş
gödək boğaz çəkmələrini, kənarlan ensiz silindrlərini, topa saçlannı, iri əsalannı
və Pote cinaslan ilə dolu damşıqlannı əlavə etməlidir. Bütün bunlan qəşəng
bağlar və mahmızlar tamamlayırdı. O illərdə bığ qoymaq sivil adamlara,
mahmızlar isə piyadalara aid bir xüsusiyyet idi.
Əyalət modabazlannın mahmızlan uzun, bığlan isə heybətli olardı.
Modabazlann bu qiyafəti Cənubi Amerika respublikalannm İspaniya Kralı ilə,
Bolivann Morilo ilə mübarizə apardığı zamanlara aid idi. Kenarlara ensiz
şlyapalar royalistlere məxsus olduğu ve “mori- los” adlandınldığı halda,
lıberallar “bolivar” adlanan kənarları enli şlyapalar qoyardılar.
Qabaqkı səhifələrdə təsvir etdiyimiz hadiselerdon sekkiz-on ay sonra 1823-cü il
yanvar ayının əvvəllərində bir axşam təzəcə yağmış qarla örtüiü bir küçədə,
başında “morilos” şlyapa olduğu üçün “eti- barlf’ adamlardan sayılan bu
frantlardan, avaralardan biri o zamanlar modada olan enli bir plaş geyərek,
qəhvəxana qarştsında dolaşan qadınlardan birmi ələ salmaqla əylənirdi. Bu
qadın açıq bal paltan geymiş, saçlanna çiçək taxmışdı, zabitlər qəhvoxanasının
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vitrinası qabağında gəzinirdi. Şıq geyimli cənab siqar çəkirdi, çünki moda bunu
tələb edirdi.
Qadın hər dəfe onun yanından keçdikdə, şıq geyimli cenab siqa- nndan onun
üzünə ağız dolusu tüstü buraxaraq, çox məzəli ve şen zənn etdiyi sözlər və
təhqirlər yağdınrdı, Məsələn, “Sən nə idbarsan! İtilib getsənə! Dişsiz itritə!” və
sair sözlər deyirdi. Bu cənabm adı Bamatabua idi. Həzin bir xəyala bənzəyən bu
qadın ona heç cavab vermir, qarın üzərinde oyan-buyana gedib-gələrək, bu
cenabın tehqir və istehzalanna əhəmiyyət belə vermədən, səsini çıxarmadan
gəzin- mokdə davam edərək, hər beş dəqiqədən bir dönür və sıradakı əs- gərlər
tərəfındən qatarlama döyülən bir əsgər kimi onun yeni təhqirini dinləyirdi.
Qadının ehemiyyet vermemesi avara adama toxıınduğun- dan, qadın, o biri
tərəfə döndükdə, fursət taparaq xəlvətcə ona yanaşdı və gülmeyini boğaraq
eyildi, bir ovuc qar götürüb qadının çılpaq kürəkləri arasına basdı. Qız qıy
çəkdi, geriyə dönərek qızmış bir bəbir kimi kişinin üstiinə atıldı, iti dımaqlannı
üzüne batırdı; yalnız sərxoş □sgərlorin uydura biləcəkləri kobud sözlərlə onu
söyməyə başladı. Bu söyüşlər arağın təsirindən boğuq çıxan, bir səslə
söylənirdi; iyrənc sözləri fışıltı ilə yağdıran açıq dodaqlar arasmdan iki qabaq
dişinin boş yeri görünürdü. Bu qız Fantina idi.
Bu gurultuya qəhvəxanadan bir dəstə zabit çıxdı; yoldan ötənlər toplandı.
Adamlar kişı ilə qadmdan ibarət olan bu səhnəni divar kimi ohatə etdilər, hamı
bağınşır, gülüşür, əl çalır, boğuşan bu iki adama tamaşa edirdi; kişinin şlyapası
başından yerə düşmüşdü, o üzərinə yağan zərbələrdən özünü qorumağa
çalışırdı, qadın isə başı açıq, saçsız, dişsiz, qezəbinden gömgöy göyermiş,
dəhşətli bir halda qışqı- raraq, onu əlləri i)ə, ayaqlan ile döyəcleyirdi.
Birden camaatm arasından uzun boylu bir adam ırəliləyib, qadının palçığa
batmış atlaz paltannm döşündən yapışaraq: “Dalımca gəl” dedi.
Qadm başmı qaldırdı, qəzəbli sesi birden kəsildi. Gözləri bir nöqtəyə dikilerək,
mat qaldı; acığından gömgöy olmuş Ü2Ü ölü sifəti kimi saraldı. Qorxusundan
bütün bədəni tir-tir əsdi. Qadm Javeri tamdı.
Şıq geyimli cənab isə fursətdən istifade edib ekildi.
ON ÜÇÜNCÜ FƏSİL Şahər polis idarəsinə aid olan bəzi məsəlshrin həlli
Javer camaatı yararaq, zavallı qadını sürüye-sürüyə, iri addımlarla meydançanın
o biri terəfındə olan polis idarəsinə doğru getdi. Qadın heç bir müqavimet
göstarmədən onun ardmca gedirdi. Javer də, qadın da heç dinmirdilər. Avara
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adamlar gülüşə-gülüşə, bağıraraq, kinayeli sözlər ataraq, qara bir bulud kimi
onlan ötürürdüler. İnsan müsibəti nə qədər böyük olarsa, söyüşler və təhqirlər
də o qədər şiddətli olur.
Alçaq bir otaqdan ibarət olan, bir peçlə qızdınlan və qarovulçularla mühafızə
edilən polis idarəsinə çatdıqda, Javer barmaqhqlı şüşəbənd qapını açdı və
Fantina ilə bərabər içəri girib ümidləri puç olan cama- atın üzünə qapını örtdü;
maraqlananlar pəncələri üütə qalxaraq, bo- yunlannı uzadır, içeridəki hadisəni
tutqun şüşənin arasından seyr edir- dilər. Marağın gözü ac olar, görmek də
yemək kimi bir şeydir.
Fantina içəri girərək aciz və dilsiz bir halda yerə oturub, otağın bir bucağma
qısıldı, qorxmuş bir it kimi büzüşüb qaldı.
Növbətçi serjant yanan bir şam gətirərək, stolun üstünə qoydu. Javer oturdu,
cibindən möhürlü bir kağız çıxanb yazmağa başladı.
Fantina kimi qadınlan qanunlanmız büsbütün polisin ixtiyanna vermişdir. Polis
bunlarla ne istəyirse edir, kefi istediyi kimi onlara cəza verir, onlan iki kederli
nemetdən, yəni öz peşəleri adlandırdıqlan işi görmək haqqında və azadlıqdan
mohrum edir. Javerin görünüşü çox laqeyd idi, üzündə ciddiyyətdən başqa heç
bir hissiyyat əlaməti görün- mürdü, haibuki ciddi və dərin bir fikrə dalmışdı. Elə
bir dəqiqə gəlib çatdı ki, o öz vicdan sədasma qulaq asaraq, tamamilə serbəst bir
su- ratdo dohşətli və hüdudsuz bir hökm vermeli idi. Hiss edirdı ki, bu saat
əlinde böyük bir ixtiyar var, adi bir poiis agentinin hökmü tam bir mehkəmə
hökmünə bərabərdir. Javer məhkəmə qururdu. Mohkomo qurur və hökm
çıxanrdı. Qarşısındakı böyük məsələni düzgün həll etmək üçün bütün əqlini,
qabiliyyətini toplayırdı. Bu qadının tutduğu işi bütün təfsilatı ilə düşündükcə,
daha da hiddətlənirdi. Bir az bundan əvvəl baş vermiş bir cınayotin şahidi
olmuşdu, bu, şübhesiz idi. Orada küçənin ortasmda mülk sahiblərinden ve
seçicılərden olub nəcabətli cemiyyətin nümayəndəsi olan bir şəxsin yaramaz bir
qadm, cəmiyyot- dən büsbütün kənar bir qadrn tərəfindən təhqir olunduğunu
görmüşdü. Fahişə, bir buıjuaya əl qaldırmışdı. Javer bu müdhiş hadisəni öz gözü
İlə görmıışdü. O sükutunu pozmadan yazırdı.
Yazıb qurtardıqdan sonra kağıza qol çekdi, sonra onu qatlayaraq növ- bətçi
seıjanta verib, dedi:
Üç esger götürüb bu qızı hebsxanaya apann! - Sonra Fantinaya təref
dönerək elave etdi: - Orada altı ay yatacaqsan.
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Zavallı qadın diksindi.
Altı ay! Altı ay həbsxanada yatmaq! - deye bağırdı, - altı ay gündə yalnız
yeddi su qazanmaq? Bəs Kozetta nə olacaq? Bəs mənim qızmı? Mənim qızım?
Axı mənim Tanerdyeyə yüz frankdan artıq bor- cum var, bunu bilirsinizmi,
cənab müfəttiş?
O, polis nəfərlərinin palçıqlı çəkmələrindən kirlənmiş daş döşəmə üzərində dizi
üstə süriinür və dərin bir ümidsizliklə yalvanrdı:
Cənab Javer, yalvanram sizə, rəhm edin. İnandmram sizi ki, təqsir məndə
deyil. Əwəldən siz orada olsaydınız görərdiniz ki, mən doğru deyirəm. Allaha
and olsun, müqəssir mən deyiləm. Tanıdığım o cənab, heç bir sebəb olmadan,
küreyime qar tökdü. Küçede sakit gezişdiyimiz, kimsəye toxunmadığımız bir
halda, boynumuzun ardına qar basmağa kimin ixtiyan var? Bu hərəket menə
yaman toxundu. Bilirsiniz, mən bir az xəsteyəm! Hem de o çoxdan məne
sataşırdı. “Idbarm biri, ağzmda dişləri yoxdur” deyirdi. Mən onsuz da bilirəm
ki, dişlerim yoxdur. Heç bir şey elemir ve öz-özümə düşünürdüm: “Bu cenab bir
az əylənmək istəyir”. Mən ona qarşı özümü yaxşı apanrdım və heç bir söz
demirdim. Birdən o? kürəyimə qar topası basdı, Cənab Javer, mərhomətli cənab
müfəttiş! Bayırda söylediyim şeylori görüb və doğruluğuma şahid olacaq bir
adam yoxdurmu? Mən gərək qızışmayaydmı. Ancaq, bilirsinizxni, adam
əvvəlcə özünü saxlaya bilmir. İstər-istəməz qızışır. Xüsusən kürə- yinə qəflətən
soyuq qar basdıqda... O cənabın şlyapasını əzməkdə men yaxşı iş görmədim. O
ne üçün getdi? Men ondan üzr isterdim. Aman Allah, günde yeddi su! Üzr
ıstemek çetin şey deyil. Cənab Javer, məni bu defe bağışlayın. Axı siz yaxşı
bilirsiniz ki, həbsxanada yalnız gündə yeddi su qazanmaq olur, burada
hokumətin teqsiri yoxdur, axı menim yüz frank borcum var. Verməsem
qızcığazımı gətirib üstüme atacaqlar. Pər- vərdigara! Mən uşağımı yammda
saxlaya bilınerəm, mənim gördüyüm İş o qedər murdar bir işdir ki!.. Ah, mənim
Kozettam! Ah, mənim balam, müqəddəs məleyim, sənin halın necə olacaq! Ah,
gözümün işığt! Bilir- siniz, bu Tenardyelər adi bir kəndlidirlər. Meyxana
saxkyırlar, onlara heç bir şey qandırmaq olmıır. Onlara ancaq bir şey lazımdır
ki, o da puldur. Məni həbsxanaya salmayın! Axı mənim balamı qışm soyuğunda
çöle atarlar. Ona yazığmız gəlsin, cenab Javer, siz mərhəmetli adamsınız. O
böyük olsaydı, öz-özünü dolandırardı, lakin holo balacadır. Mən, əslində pis
qadrn deyiləm, meni bu hala salan nə tamahkarhqdır, nə də qorxaqlıq. Araq
içsəm de derdimin çoxluğundan içirəm; mən arağı sevən deyilem, ancaq o,
dərdimi dağıdır. Mənim yaxşı vaxtlanmı görseydiniz, ədabaz olmadlğimi,
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nizam-qayda sevdiyimi anlardmız. Dolabım paltarla dolu olardı. Cənab Javer,
məne yazığınız gəlsİn!
Fantina bu sözləri ikiqat əyilib, dizi üstündən qalxmayaraq, yaşar- mış gözləri
ile heç bir şey görməyərək damşırdı. Əllərini ovaraq, yançılpaq sinesinə sıxırdı,
quru və qmq-qmq öskürdüyü üçün səsi can veren adamlann qorxunc pıçıltısı
kimi yavaşcadan çıxırdı. Böyük kədər zavallı adamların üzünə nur salan ilahi və
qorxunc bir qüvvədir. Bu halda Fantina yenə gözəl görünürdü. Arabir sükut
ederək tniskm- cəsinə casusun ətoyini öpürdü. Onun yalvarışları daş qelbleri
belə yumşalda bilerdi, lakin ağac bir qelbi yumşaltmaq mümkün deyildir.
Javer:
Yaxşı, yetər, - dedi, — dediklərinə qulaq asdım! Gerek ki, no lazımsa
hamısım söylədin. Di get. Altı ay həbsxanada yatacaqsan; lap Allahın özü də
burada bir iş görə bilməz.
Javer ‘İap Allahin özü də burada bir iş görə bilmez” sözlerini tentənəli bir
surətdə dedıkdə, Fantina hökmün artıq verilmiş olduğunu hiss etdi. O lap soyuq
döşəmənin üzərinə düşərək:
-

Rehm edin - deyə yalvardı.

Javer arxasını ona çevirdi.
Əsgərlər Fantınanın qotlarından yapışdılar.
Bir neçə dəqiqə bundan ewel bir adam göze çarpmadan otağa girmişdi. O,
qapını örtdükdən sonra ona söykenib Fantınanın ümidsiz yalvarışlanm
dinlamişdi.
Əsgərlər dizi üstünden qalxmaq istəməyen zavallı qadmin qolla- nm tutub
bağlamaq istədikləri zaman bu adanı qaranhqdan çıxaraq bir addnn irəli yeridi
vo:
-

Bir dəqiqə dayanın! - dedi.

Javer başını qaldınb cənab Madleni tanıdı. Şlyapasmı götürdü, mecburiyyetlə
salam verərək təəssüflə dedi: - Bağışlayın, canab mer...
Bu “cənab mer” sözleri Fantinada qəribə bir təsir buraxdı. O, birdən-birə ayağa
qalxdı, yenn altmdan çıxan bir kabus kimi dikəldi. Əlleri ile əsgerləri itələyərək,
cənab Madlenə yaxııılaşdı və dik-dik üzünə baxaraq bağırdı:
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-

Aha! Cənab mer, sensen?!

Bu sözləri deyərkən vəhşi bir qehqəhe ile güldü və cənab Mad- lenin üzünə
tüpürdü.
Cənab Madlen üzünü silərək:
-

Müfəttiş Javer, bu qadını azad edin, - dedi.

Javere ele gəldi ki, ağlını itirir. Bir dəqiqə özündə bir-birinin ardınca bütün
ömrü boyu keçirmemiş qüwətli ruhi sarsıntılar hiss etdi.
Bir fahişənin merin üzünə tüpürdüyünü görmək o qedər dəhşetli bir hadisə idi
ki, o öz xəyahnda belə şeyi tesewür etmoyo cürət etməzdi. Bununla bəraber
fıkrinin derin bir guşesində bu qadının kim olduğunu və cenab merin vaxtile
kim olduğunu düşünərək, bu fahişenin onun üzünə tüpürmesini tamamilə təbii
bir şey kimi dumanlı bir şəkildə tosowür etmeyə başladı və özünde nifrət duydu.
Sonra bu merin, dovlət memurunun sakit bir halda üzünü silib “Bu qadmı azad
edin!” dediyini eşitdikde, Javer birdən-birə çaşıb qaldı. O düşünmək və daşınmaq qabiliyyətini itirdi. Heyrəti son dərocəyə varmışdı. Dili tutul- muşdu.
Bu sözlər Fantinaya böyük təsir bağışiadı. O, başı gicəlmiş adam kimi, çılpaq
qolunu qaldınb peçin çıxıntısından yapışdı. Sonra etrafına boylanaraq öz-özünə
danışır kimi yavaşca dedi:
Azad etmək! Məni azad etmək! Demek, altı ay hebsxanada yatmayacağam! Bunu kim dedi? Yox, bunu heç kos demədi, yəqin səhv eşitmişəm.
Bu cellad mer bu sözləri deyə bilməzdi! Yox, bunu siz söylədiniz, menim oziz
ağam Javer, siz əmr verdıniz ki, məni azad etsmler? Qoyun mən bu saat size hər
şeyi nağıl edim, onda siz məni azad edərsiniz. Mənim bütün bedbextliklərimin
səbəbi bu collad sifətli, bu qoca və alçaq merdir! İnanın ki, cənab Javer, məni
fabrikdən 0 qovdu, emalatxanada ağalıq edən yaramaz qadınlann dedi-qodulan
ucundan meni oradan qovdu. Bu, dəhşətli şey deyilmi? Namusla çalışan yoxsul
bir qızı işdon qovmaq! Qovduqdan sonra qazandığım puHa özümü dolandıra
bilmirdim, mənim müsibətlərim de buradan başladı. Hər şeydən əwəl siz, cənab
polisler, bİr deyışiklik etməli- siniz; siz həbsxana podratçılanna yoxsuİ
adamlara zərər vermeyi qadağan etməlisiniz. Qoyun men işi bir-bir söyləyim.
Mən köynek tikməkdən on iki su qazanırdım, birdən haqqımı doqquz suya
qədər endirdilər. Bu pula heç cüre yaşamaq mümkün deyil, necə istəyirson, ele
de yaşa. Axı mənim balaca Kozettam vardı, mən onu da dolandır- malı idim.
Odur ki, pis yola düşməyə məcbur oldum. İndi görürsünüz ki, mənim bütün
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müsibətlərimə səbəb yalmz bu əclaf merdir. Doğ- rudur, mən zabitlər
qəhvəxanasınm qabağmda o cənabın şlyapasını ayaq altına salıb əzmişəm, lakin
o da mənim paitanmı qarla xarab eleyib. Bizim kimi qadınlann axşamlar küçeye
çıxmaq üçün yalnız bircə ipək paltan olur. Sizi inandınram, cenab Javer, mən
heç zaman kimsəyə qəsdən pislik etmemişem, qadınlar var ki, məndən daha
kinli və pisdirlər, arama mənden daha xoşbəxt yaşayırlar. Ah, cənab Javcr, məni
azad etmoyi emr eden siz idiniz, elomi? Mənim haqqımda ev sahibindən soruşa
bilərsiniz, men menzil haqqını vaxtlı-vaxtmda veri- rəm, hər kəs mənim
namuslu bir qadın olduğumu söylər. Aman Allah! Məni bağışlayın, mən
bilmedən peçin qapağına toxunmuşam, otaq tüstü ilə dolmuşdur.
Cənab Madlen Fantinanın söylədiklerini böyük bir diqqətlə dinlo- yirdi. O,
damşarkən əlini cibinə salıb yoxladı, cibindən pul kisesini çıxarıb açdı. Kisə boş
idi. Onu yenə cibinə qoyub Fantinaya dedi:
-

Nə qeder borcunuz var dediniz?

tndiyedek gözlerini Javerdən ayırmayan Fantina ona.toref dönüb dedi:
-

Mən soninlə danışmıram!

Sonra əsgərlərə müraciət ederek:
Onun sifətine tiipürdüyümü gördünüzmü? - dedi. - Qoca fırıl- daqçı mer,
sən buraya meni qorxutmaq üçün gəlmisən, mən isə səndən qorxmuram! Mən
yalnız cənab Javerden, mənim mərhəmətli ağam Javerdon qorxuram.
Bu sözlərlə yenə müfəttişə müraciot edərək sözüne davam etdi:
Görürsünüzmü, cənab müfəttiş, hər halda ədaletlı olmaq lazrnı- dır. Mən
sizin edalətli olduğunuzu bilirəm, cənab Javer. Doğrudan da bu hadise çox sade
bir şeydir; bir kişi əylənmək istəyerək menim kürəyime bir parça qar basdt, bu
da bütün zabitləri güLdürdü. Axı onLar da bir şeyls eylenmelidir! Biz nə üçün
yaşayınq, kişiləri əylendirmək üçün deyilmi? Sonra bu ses-küyə siz gəldiniz,
sizin də vozifeniz qalmaqala son qoymaqdır. Günahı olan bir qadmı tutub
buraya gətirdiniz, lakin siz mərhəmətli olduğunuzdan, fikirləşib mənim azad
edilməyimi əmr etdiniz, sız bilirsiniz ki, bu qadının balaca bir qızcığazı var.
Həbsxanada altı ay yatarsa, balasım saxlaya bilməz. Yəqin siz düşünürsünüz:
“Bax, bir də mənim əlime düşmə, yaramaz!” Sizi inan- dırıram ki, bir daha belə
bir iş tutmaram, cenab Javer! Qoy mənə nə edirlər-etsinlər, mən cmqınmı da
çəkmərəm. Bu gün men ona görə bağırdım ki, çox qorxmuşdum, o cənabın
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kürəyimə qar basacağını heç gözləməzdim; həm də sizə söylə<İim ki, bir az
xəstəyəm, öskurürem, mədəmdə də illetli bir şey hiss edirəm, məni bərk ağndır,
Hekim mənə deyir ki, özünü müalice et. Budur baxın, əlinizi verin, qorxmaym, burada bir ağn var...
Fantina artıq ağlanıırdı. Səsində bir məsumiyyət və nəvaziş duyu- lurdu; Javerin
yeke kobud əlini ağ yumşaq döşləri üzərine qoydu və təbəssümle ona baxdı.
Sonra birdən-birə tələsik paltanm düzeltdi, dizine qeder çırman- mış tumanını
aşağı saldı; sonra qapıya tərəf gedərək əsgerləre dostane baş əydi və
yavaşcadan:
Uşaqlar, - dedi, - eşitdınizmi, c&nab müfəttiş məni azad etmək əmrini
verdi, mən də gedirem.
Əlini qapının rəzesinə uzatdı. Bir addım da atsaydı, küçəyə çıxmış olacaqdı.
Javer bütün bu müddet erzində gözlərini yerə dikib herekətsiz durmuşdu, bu
saat o, öz yerindən başqa yerə köçürülmüş ve yenə baş- qa bir yere qoyulacağını
gözləyən bir heykələ bənzəyırdi.
Qapı rəzesinin şaqqıltısı onu bu dalğınlıqdan oyatdı. Hüdudsuz bir ixtiyara
malik olmaq şüurunu, bu hakimiyyətə malik olan bir adamın, nə qedər alçaq
vəzifədə olarsa, bir o qədər vəhşi heyvana mexsus quduzluğunu və rəzil bir
adamın amansızlığmı göstəren bir ifade ilə başmı qaldırdı.
Javer bağırdı:
Seıjant, görmürsünüzmü, bu alçaq qadın qaçmaq istəyir? Onu buraxmağa
sizə kim icaze verdi?
Cənab Madlen.
-

Men, - dedi.

Fantina Javerin sesini eşitdikdə, bütün vücudu ilə titreyərək, oğur- ladığı şeyi
tez əlindən buraxan bir oğru kimi, qapmm rəzəsini buraxdı. Madlenin sesinı
eşidincə döndü və bu dəqiqedən nəfəsini bele çek- məyə cesaret etmədən, kimin
damşmasmdan asılı olaraq gözlerini gah Madlenden Javerə, gah Javerden
Madlenə təref gezdirməye başladı.
Mer Fantinanın azad edilmesini emr etdikden sonra Javerin ser- janta belə bir
söz deməsi onun ağlının bir qeder “azdığını” göstərirdi. Cenab merin burada
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olduğunu unutmuşdumu? “Hökumət adamları- nın” bu cür hərəket etməyəceyini
ve mer cenablannm bele bir sözü istəməyərək söylediyini Fıkirleşmişdimi?
Yoxsa iki saat erzində onun gözü qabağında baş veren bu dehşətli hadisənin
xüsusi tədbirlər teleb etmesi fikrinemi gelmişdi? Bəlke də verdiyi qerardan
dönmeye razı olmayaraq, alçaq vezifeli bir adamın tam bir hökumət sahibi
olduğu kimi, bir casusun da bir hakim, bir polisin də qanun adamı ola bileceyini və bütün ictimai quruluşun, nizamın, qanunun, əxlaqın, hökumə- tin onun,
yəni Javerin şexsiyyetində tacessüm etdiymimi hiss edirdi?
Hər nə isə cənab Madlen “mən” sözünü dediyi zaman polis müfət- tişi Javer,
cənab merə tərəf dondü, rəngi sapsan, dodaqlan göyərmiş, məyus baxışla, bütün
vücudu titrəyo-titrəyə və mətin bir sesle dedi:
-

Cənab mer, bu ola bilməz!

-

Nə üçün? - deye Madlen soruşdu.

-

Bu alçaq qadın hörmetli bir buıjuanı təhqir etmişdir.

Cenab Madlen yumşaq ve həlim bir sesle:
Müfəttiş Javer, qulaq asın, - dedi. - Siz namusiu bir adamsınız,
ümidvaram ki, bir-birimizi asan başa düşərik. Mesele belə olmuşdur: siz bu
qadmı tutub apararkən mən meydançadan keçLrdinı; orada hele çoxlu adam
vardı. Mən onlardan soruşub işin həqiqətini öyrendim; təqsir hemin cənabın
özündə imiş, iş ədalete geldikda bu qadmı yox, onu tutmaq lazım idi.
Javer etiraz edərək:
-

Bu alçaq qadm indicə sizi də təhqir etdi, cənab mer, - dedi.

Bu menim işimdir, - deye cənab Madlen cavab verdi, təhqir mene aiddir.
Ona görə de bu meselənı yalnız men özüm hell ede bilə- ram.
Bağışlayın, cenab mer, tohqır yalnız size aid deyil, qanun ve hökumətə
aiddir.
Müfəttiş Javer! — deyə cənab Madlen cavab verdi. — Qanun və hökumət
vicdan deməkdir. Mən bu qadınm dediklərini eşitdim, ona görə de ne etdiyimi
bilirem.
-

Mən isə, cənab mer, öz gözlerime inana bilmirem.
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-

O halda sizə yalnız bir şey qalır - emrə tabe olmaq.

Men yalnız vezifeye tabe oluram. Mənim vəzifəm bu qadım altı ay
həbsxanaya salmağt teləb edir.
Cenab Madlen yumşaq bir seslə ona cavab verdi: - Bunu yaxşıca yadınızda
saxlayın ki, bu qadm hebsxatıada bir gün de qalmayacaqdır.
Javer cənab Madlenin bu qeti cavabını eşidincə dik-dik onun üzünə baxdı və
yenə hörmetlə dedi:
Doğrusu, ömrümdə ilk dəfa olaraq cənab merin sözüne qulaq asmamağa
rnəcbur olduğum üçün teessüf edirəm, lakin men öz vezi- fəm və səlahiyyətim
dairəsinde hərəkət edirəm. İcazənizlə, mən bu işin necə baş verdiyini sizin üçün
təkrar edərəm. Mən özüm orada idim. Bu qadın cənab Bamatabuamn üstünə
atıldı; o cənab mehbuslar məclisinin seçicisi ve meydanın tinindeki gözəl bir
daş evin sahibidir; ev dördmsrtəbBİi və balkonlu, yonnıa daşdan tikilmiş bir
evdir. Bu dünyada azmı işlər olur! Hər halda bu hadisə küçə intizamsızlığına aid
bir şeydir, bu da küçə polisinə aid bir iş olduğundan, tamamilə mənə aiddir. Ona
görə də mən Fantina adlı bir qadmı tutmağa haqhyam.
Cənab Madlen əllərini sinəsi üzərinde çarpazladı və bu vaxta qədər şəhər
əhalisindən kimsənin eşitmədiyi amiranə və sərt bir səslo:
Dediyiniz iş şəhər polisi idarəsinə aid bir işdir, - dedi. - Cinayət
Məcəlləsinin 9-cu, il-ci, 15-ci ve 66-cı bəndine göre, bu işin hök- münü yalnız
mən vere bilerəm. Əmr edirem, bu qadını azad edəsiniz.
Javer bir də etiraz etmək ıstədi:
-

Lakin cənab mer...

Bundan başqa, özbaşına həbse aid 1799-cu il 13 dekabr tarixli qanımun
81-ci bendini də sizə xatırladıram.
-

Cənab mer, icazə verm...

-

Artıq yetər.

-

Lakin mən...

-

Gedin, - deyə cənab Madlen onun sözünü kəsdi.
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Javer bir rus esgəri kimi, gözünü qırpmadan bu zerbeni sinəsi ile qarşıladı. O,
merə ikiqat təzim edərek, polis idaresindən çıxdı.
Fantina qapıdan kənara çekilərok Javerin keçib getməsinə heyrətlə baxdı.
Qeribe bir həyəcan içinde idi. İndicə o, iki düşmən qüwənin bir- birile dehşətli
döyüşünü görmüşdü. Onun taleyini, azadhğını, həyatını, ruhunu, balasını öz
eHərində saxlayan iki adam onun gözü qarşısinda çarpışırdı: bunlarm biri on.u
qaranlığa, o biri işığa doğru çokirdi. Qor- xuya xas olan mübaliğələr, şübhələr
arasından seyr etdiyi bu müba- rizədə bu iki adam iki divə bonzəyirdä; biri şəri
təmsil eden Əhnmən, o biri ise xeyri təmsil edən Hürmüz kimi danışırdı.
Hürmüz Əhriməne qalib gəldi, bu Hürmüz, bu xilaskar da onun nifret etdiyi
adam, bütün müsibətlərmə səbəb olduğunu zenn etdiyi haman mer, haman
Madlen idi! Bu adam ona qurtuluş elini uzatmışdı, həm də ən dehşətli bir
şəkildə təhqir edildiyi zaman uzatmışdı. O, səhv etmişdimi? Öz qəl- bini
kökünden dəyişmeli idimi?... O, büsbütün özünü itirmişdi, bütün bedeni
titroyirdi. O, çaşqın, pərişan bir halda dinləyir, baxır və cənab Madlenin hər bir
sözü ilə qəlbinde dəhşət saçan nifrət dünyası dağılır,
əriyir, mehv olur və sevinc, etimad və məhəbbət gətirən, anlaşılmaz və üreyi
qızdıran bir şey doğmağa başlayırdı.
Javer gedondən sonra cənab Madlen Fantinaya tərof döndü, özü üçün yersiz
gorünən göz yaşlannı çetinlikle boğafaq yavaş bir səslə dedi:
Söylədiklərinizi eşitdim. Başmıza gələn hadiselərden menim heç xəbərim
yoxdur. Məne elə gəlir ki, doğru olduğunu hiss edırom. Mən hətta sizin mənim
emalatxanamda işlədiyinizi də bilmirdim. Nə üçün bu barədə birbaşa mənə
müraciət etmediniz? İndi artıq olan olub keçib, bu barədə damşmaq artıq gecdir;
borclarınızı verəcəyəm, uşağı- nızı buraya getirdəcəyəm və ya siz özünüz gedib
gətirərsiniz. Istə- seniz burada, istəseniz Parisdə yaşaya bilərsiniz. Sizin və
uşağınızın qeydinə qalmağı öz öhdəmə götürürem, özünüz isteməsəniz,
işloməyə bilərsiniz. Sizə istədiyiniz qeder pul vere bilerem. Siz yenə xoşbəxt
olacaqsınız, xoşbext olduqdan sonra ise yene namuslu bir qadın olar- sınız, hətta
hər şey dediyiniz kimidırsə, buna da men şübhe etmirəm, siz Allah qarşısında
həmişə namuslu və pak olmuşsunuz, zavallı qadın!
Zavallı Fantinanın sevinci həddindən artıq idi. Kozetta onunla berabər olacaqdı!
Dəhşətli və iyrənc heyatı atacaqdı! O, qızı ilə borabər sərbest, namuslu, xoşbext
və varlı bir həyat sürəcəkdi!
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Birden-birə qarşısında səfalət qaranlığı içində cənnət qapıları açılmışdı! Fantina
bu adama çaşqın bir nəzərlə baxdı və yalmz üç dəfə Vııçqıra bildi: ‘'Of! Of!
Of!” Ayaqian bükülürdü, birdən cənab Madlen çəkilməye macal tapmadan,
elinin Fantinanm əllərı arasında olduğunu və qızm dodaqtannın ona
toxunduğunu hiss etdi.
Bu anda qız huşunu ıtirdi.

BİRİNCİ FƏSİL Dincliyiıt başUtnğıcı
Cənab Madlen Fantinanı evinde olan xəstexanaya aparmağı emr edib, şəfqet
bacılanna tapşırdı, onlar da onu soyundurub yatağa uzat- dılar. Bir azdan sonra
zavallı qadina şiddetli bir qızdırma gəldi. Gece- nin çox yansını huşsuz halda
ucadan sayıqladı. Nehayet, sehəre yaxın yuxuya getdi.
Ertəsi gün, günortaya yaxın, Fantina oyandığı zaman yatağının yamnda, lap
yaxınlıqda birinin nefəsini duydu; pərdəni qaldırdıqda, bu adamın cənab Madlen
olduğunu anladı; o ayaq üstə dayanıb Fantimmn başı üzərindeki bir şeye
diqqetlə baxırdı. Onun baxışında təşviş və mərhəmet hissi duyulurdu, o nə
barədə isə yalvanrdı. Fantina cenab Madlenin haraya baxdığına diqqət edib,
divardan asılmış Həzret İsanın tesvirinə baxdığını anladı.
İndi cənab Madlen Fantinanın nezərinde büsbütün deyişmişdi. Fantina onun
üzünden nur yağdığım zənn edirdi. Cənab Madlenin iba- dətə daldığı hiss
olunurdu. Fantina bu sükutu pozmağa cesaret etmə- dən, uzun müddət ona
baxa-baxa qaldı. Nəhayet, qorxa-qorxa soruşdu:
-

Siz nə edirsiniz?

Cenab Madlen bir saatdan beri idi ki, bu voziyyətdə dayanmışdı. O, Fantinanm
oyanmağmı gözləyirdi. Əlini əlinə alıb nəbzini yoxla- dıqdan sonra soruşdu:
-

Özünüzü nece hiss edirsiniz?

Yaxşı hiss edirem, yatmışdun, - dedi. - Zennimce, halım bir az
yaxşılaşıbdır. Keçer gedər.
Cenab Madlen onun əwəlce vermiş olduğu sualına, yenice eşitmiş kimi cavab
vererək dedi:
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-

Men göylerdeki müsibetzadeyə dua edirdim.

Fikrinde ise bunu əlavə etdi:
“Yerlərdəki müsibətzadə üçün”.
Cenab Madlerı bütün gecəni və səhəri məlumat toplamaqla məşğul olmuşdu.
İndi artıq hər bir şeyi bilirdi. Fantinanın macərasını bütün təfsilatı ile
öyrenmişdi. Sözünə davatn edərək dedi:
Siz çox müsibətlər çəkmisiniz, zavallı ana. Qom çəkməyin, sizin taleyiniz
müqəddəs insanlann taleyidir! İnsanlar bu vasitə ilə mələk yaradırlar. Sizia
müsibetJerinizdə insanlar müqəssir deyil, onlann başqa çarəsi yoxdur. Sizin tərk
etdiymiz cəhənnəm behiştin qapısıdır. Bu qapıdan keçməyiniz vacib idi.
O, derin nəfes aldı. Fantina ise ona baxaraq, özüneməxsus bir təbəssümlo
gülumseyirdi. Bu tebessüm məhrum olduğu iki qabaq dişi sayesində ona ülvi bir
gözəllik verirdi; bu onun fedakarlığına bir dela- let idi.
Javer o gecə bir məktub yazdı. Səhər tezden mektubu özü Mon- reyldəki poçt
idarəsinə apardı. Məktub aşağıdakı adresle Parise göndərilirdi: “Cənab polis
prefektinin katibi cənab Şabul’eyə”. Polis idarəsində baş verən hadisenin xebəri
ətrafa yayılmışdı; məktubu göndərməzdən əvvəl onu gören poçt müdirinin
arvadı və bir neçə başqa adamlar konvert üzərində Javerin xettini tamyıb, istefa
vermək üçün erize göndərmiş olduğunu zənn etdiler.
Cenab Madlen derhal Tenardye ailəsinə mektub yazdı. Fantinanın onlara yüz
iyirmi firank borcu var idi. Cənab Madlen onlara üç yüz frank gÖndərdi, bu
puldan öz borclannı götürüb, qızcığazı dərhat Mon- reyle göndermelərini
tapşirdı, çünki qızın anası burada xeste yatır və qızı ilə görüşmək istəyirdi.
Tenardye bu hadisəyə heyran qaldı.
Meyxanaçı öz arvadma dedi ki, uşağı əlimizdən buraxmamalıyıq. Bu sərçə
bizim üçün sağmal bir inek ola bilər. Mən məsələnin nə yerdə olduğunu
anlayıram. Yəqin sarsağın biri bu serçenin anasma bənd ol- muşdu.
Tenardye mektuba cavab olaraq məharətlə tərtib olunmuş beş yüz franklıq bir
hesab göndərdi. Hesaba Tenardyenin qızlan Eponina ve Azelmanın uzun sürən
xostəliklərini müalice eden ve dərman veren həkimden ve aptekçidən aldiqlan
iki qəbzi de əlave etmişdi. Yuxarıda söylədiyimiz kimi, Kozetta bu vaxt ərzində
xəstəlanmemişdi. Bu se- nədlərdə ancaq adlar dəyişmişdi. Tenardye hesabın
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altında: “Veriləsi pulun hesabma üç yüz frank çatmışdır” sözlərini əlavə
etmişdi.
Cənab Madlen dərhal üç yüz frank da gönderib: “Kozettam tczlikie gətirin”
deyə yazdı,
Çox qəribə işdir! - deye Tenardye bağırdı, - biz heç bir vəchle Kozettanı
əlimizdən verməmeliyik.
Fantinanın halı yaxşılaşmırdı. O hələ də xəstsxanada idi.
Əvvelcə şəfqet bacılan bu “şortunıı” istəmeden qəbul etmişdilər və ikrahla ona
baxırdılar, Reyms kilsasinin barelyeflərini görənlər ağıllı qızlann dodaqlannı
büzərək yüngülməcaz qtzlara nifrətlə bax- dıqlannı xatırlamaya bilmezlər.
MÖmin qadmlann əxlaqsız qadınlara qarşı bəslədikləri əzeli nifrət qadm
vüqannı doğuran en dərin insan instinktlərinə əsaslanır. Bacılar bu instinktə
qapılmışdılar, dini hisslər onlann nifrətını daha da artırmışdı. Lakin Fantina
onları tezliklə məf- tun etdi. Onun bütün sözlərində məmnuniyyet və helimlik
hiss olu- nurdu; onun vücudunda yaşayan analıq hissi ıstər-istəmez qəlbleri
yumşaldırdı. Bir dəfə şəfqet bacıları Fantinanın qızdırma içində sayıq- ladığını
eşitmişdiler. O ucadan deyirdi: “Mən günah işlər dalınca get- mişəm, lakin
balam yanıma qayıdarsa, Allah menim günahımdan keçər. Mən pis heyat
sürdüyüm zamanlar Kozettanm yanımda otmağım isteməzdim, onun heyrətli və
qüssəli gözləri məni məhv ede bitərdi. Mənim günahlara yol vermeyimə səbəb
də ancaq o olmuşdur, bax buna göro də Allah məni bağışlar. Kozetta buraya
gəldiyi zaman mon Allah-taalanm mənə şefa verdiyini hiss edirəm. Ürəyimin
sakit olması üçün məsum uşağa bir dəfə baxmağım belə kifayətdir. Ah, bacılar,
oroın bir nıəlek olduğunu biisəydiniz! Onlar balaca olduqlan zaman çiyinlərində
qanadlan da olur”.
Cenab Madlen Fantinanın yanına gündə iki dəfe gəlerdi ve hor dəfə Fantina
ondan soruşardı ki:
-

Mən Kozettamı tezmi görəcəyem? O isə cavab verərdi:

Ola bilsin, sabah səhər görə biləsimz. Mən hər dəqiqə onun gelişini
gözləyirem.
Bu zaman biçam ananrn solğun üzu nur kimi parlards. O dey&rdi ki:
-

Menim ne qədər xoşbəxt olacağımı bilsəydiniz!
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Biz irəlido söylədik ki, Fantinanm halı yaxşılaşmırdı. Əksinə, onun voziyyəti
həftədən-heftəyə daha da pozulurdu. Çılpaq kürekləri ara- sına basılmış qar
birdən-birə onun torlemoyinə son qoymuş ve neçə ildən bəri artmaqda olan
xestolik birdən-birə şiddətlə inkişaf etməya başlamışdı. O zamanlar döş
xəstəliklərinin müayinə və müalicəsində artıq Lazinekin faydalı göstərişlərindən
istifadə edirdilər, həkim Fan- tinam müayinə etdikdən sonra başını buladı.
Cənab Madlen həkimden soruşdu:
-

Halı necədir?

-

Onun, deyesen, görmək istədiyi bir uşağı var? - deyə hekim soruşdu.

-

Var.

-

O halda uşağı tezlikle yanına getizdirin.

Cənab Madlen diksindı.
Fantina ondan soruşdu:
-

Həkim nə deyir?

Cənab Madlen çətinliklə gülümsəyərək cavab verdi:
O dcyir ki, uşağmızı tezliklə yanınıza gətirmək tazımdır. Onu görən kimi
sağalarsımz.
Ah, elədir, o doğru deyir! - deyə xestə sevindi. - Lakin bu Tenardye ailəsi
ne üçün mənim Kozettamı buraxmaq istemir? Ah, Kozettam gelocəkdir.
Xoşbextliyime az qalmışdır, beli, men xoşbext olacağam!
Lakin Tenardye ailesi min cür bəhanə ilə uşağı buraxmaq istə- mirdi. Gah
Kozettanın həle bir az xəstə olduğunu, ona göre də qış vaxtı yola çıxmaq
qorxulu olduğunu yazırdılar, gah da behanə edirdtler ki, kənddə xırda alacaqlan
var və ancaq bunu yığdıqdan sonra uşağı göndəre biləcəklər və sairə.
Nəhayət, Madlen baba Fantirıaya dedi:
Kozetta üçün men adam göndərəcəyəm, lazım gələrsə lap özüm də
gedərem.
Sonra Fantinanın dilindən bir məktub yazaraq, ona imza etdirdı:
“Conab Tenardye!
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Ko/ettanı bu məktubıı gətırən adama verin. No xərciniz olınuşsa, hamısını sizə
verecəkler. Hörmotlo
Fantina".
Tam bu vaxt nıühiim bir hadisə baş verdi. Biz həyat adlandırdı- ğımız sirli bir
qayanı əbos yerə məharətiə yonmağa səy edirik. Fəleyin qara daman hər zaman
bu qayanın üzerinde göriinür.
Jan necg dönüb Şan olur
Bir gün səhər cənab Madlen öz otağında oturub çalışırdı; kağızlan oxuyaraq,
Monfermeylə səyahet etmək lazım gələ biləcəyini mülahizə etdiyindən, bəzi
təcili işləri imzalayıb qurtarmaq istəyirdi; birdən polis müfəttişi Javerin onu
görmək istədiyini xebər verditər. Cənab Madlen bu adı eşidincə özündə doğan
bir nifrot hissini boğa bilmedi. Polis idarəsmdə baş verən hadisədən sonra Javer
cənab Madlenlə görüş- məkdən qaçırdı, o vaxtdan bəri cənab Madlen bir dəfə
belə onu gör- mətnişdi.
Mer:
-

Gelsin! - dedi.

Javer içəri girdi.
Cənab Madlen əlinde qələm, buxannın yanında oturmuşdu, stolun üzərində
qovluqdakı kağızlan oxuyurdu, bu, ictimai yollarda nizam vo qaydanın
pozulmasına aid protokollar idi. Javer ıçəri girdiyi zaman o, yerindən
tərpənmədi. Zavallı Fantinanın halım düşündüyü üçün soyuq görünməyi
münasib bildi.
Javer, ona arxasım çevirib oturmuş cənab merə hönnətle təzım etdi. Cənab mer
dönüb baxmadan, yenə də kağızJarın üzərində qeydlər edirdi.
Javer iki-üç addım irəlilədikdən sonra sükutu pozmadan birdən- birə durdu.
Javerin təbiətinə bələd olan bir fizionomist mədəniyyətə xidmət edən bu
vəhşini, romalı ilə spartahdan əmələ gəlen bu qəribə tərkibi, bu rahib ilə
soldafonu, yalan danışmağı bacarmayan bu casusu ve günahsız kəşfıyyatçmı
uzun müddətdən bəri öyrənən bir fızionomıst, Javerin cənab Madlenə qarşı
bəslədiyi köhnə ve gizli nifretini və Fantina üstündə merlə toqquşduğunu büen
bu fızionomist, bu dəqi- qedə onu müşahide etmiş olsaydı, öz-özünə mütləq bu
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sözleri deyərdi: “Bir hadiso baş vermişdir. Onun vicdanına, sarsılmaz, aydm,
səmimi, namuslu, sərt ve yırtıcı vicdanına beləd olanlar Javerin mənavi həyatında nə isə bir hadisə, mühüm bİr hadisə baş vermiş olduğunu dəriıal başa düşə
bilərdilər. Javerin üreyində nə vardısa, derhal üzündə görü- nərdi. Böyük
ehtiraslara malık adamlar kimi, onun da əhvalt kəskin bir şəkildə dəyişe bilerdi,
lakin üzünün ifadəsi heç vaxt bu qədər qeribe və fovqeladə bir tesir
bağtşlamazdı. Javer içeri girdikdə cənab Madlenə baş eydi, onun baxışlannda bu saat ne qəzeb, ne kin, ne de bir şübhe var idi.
Javer merdon bir neçe addım uzaqda, onvın kreslosunun araasında dayandı. O,
heç bir zaman həlimlik göstərməse də həmişə sebirli olan bir insanın tebii ve
sert soyuqqanlılığı ilə dik dayanmışdı. O, bir kəlmə bele söytəmədən, bir
herəkət belə göstermədən, tehii hır mülayimlik və sakitanə bir itaetkarlıqla
cənab merin ona tərəf dönmek üçün iltifat buyuracağını gözləyirdi. O, zabit
qarşısında bir soldat, hakim qarşısmda bir cani kimi, papağını çıxanb, başını
aşağı salıb, ciddi və pozulmaz bir şəkildə gözləyirdi. Onun varlığmda fərz edile
biləcək bütün hadisələr və xatirələr artıq yox olmıışdu. Qranit kimi qılıncbatmaz
və sade üzündə artıq kedərden başqa heç bir şey görün- mürdü. Onun bütün
varlığında bir miskinlik, qetiyyet ve bir növ mər- danə qüsse elametleri sezılırdi.
Nehayet, cenab mer qeləmi stolun üs- tüno qoyub, bir qəder Javere teref
dönerek soruşdu:
-

Hə, nə olmuşdur, Javer?

Javer fikrini toplayırmış kimi bir qəder sükut etdi; sonra məyus bir təntəne ile,
şade bir suretdə sesini ucaldaraq:
-

Cənab mer, mühüm bir cinayet olmuşdur, - dedi.

-

Nə cinayət?

Hökumətin kiçik bir məmuru alı bir mənsəb sahibi barəsində çox kobud
bir hörmətsizlik etmişdir. Bunu sizə xəbər verməyi özümə borc bilirəm.
-

Bu kiçı'k memur kimdir? - deye cenab Madlen soruşdu.

Javer:
-

Mənom! - dedi.

-

Smni?

244

~ Bəli, men özüm!
Kiçik məmurun herəketi ile özünü tehqir edilmiş hesab eden o mənsəb
sahibi kimdir?
-

Sizsiniz, cənab mer.

Cənab Madlen kreslodan bir az ayağa qalxan kimi oldu. Javer başmı aşağı
dikmiş halda, yenə eyni ciddi görünüşlə danışmağmda davam edirdi:
Cenab mer, menim işden kenar edilmeyimi müdiriyyetden teləb
etməyinizi xahiş etməyə gəlmişem, - dedi.
Cənab Madlen mat qaJıb bir şey söylemek istədi, lakin Javer onun sözünü
kesərek dedi:
Sız bılırsiniz ki, mən özüm istefaya çıxa bilərəm, lakin bu kifayet
deyildir. İstefa vermək - hörmətli işdir. Mən cinayot eləmişem, buna görə de
cəzaya layiqəm. Siz məni vezifemdən qovmalısınız.
Bir az sükut etdikdən sonra əlave etdi:
Cənab rner, keçən dəfe siz mənimlə çox sərt rofitar etmeklə ədalətsizlik
etdiniz. Bu gün isə rəftarmız çox ədalətli olacaqdır.
-

Lakin nə üçün? Nə sebebe? - deyə cənab Madlen heyret etdi.

Nə mənasız sözlər danışırsınız! Bu nə deməkdir? Mene qarşı siz nə kimi
haqsızlıq eləmişsiniz? Məni nə ilə təhqir etmişsiniz? Siz özünüzü
taqsjrlandınrsmız, isteyirsiniz ki, sizi başqası ilo əvez etsinlər...
-

Mən isteyirəm ki, məni buradan qovasınız.

Yaxşı, qovanq. Qoy belə olsun. Lakin mən bunun səbəbini başa
düşmürəm.
-

Bu saat başa düşərsiııiz, cənab mer.

Javer dərin nəfəs aldı və yenə eyni soyuq və həzin bir tövtlə 50- zünə davam
etdi.
Cənab mer, ay yanm bundan əvvəl o qadm əhvalatmdan sonra mən bərk
acığa düşüb, əlinizden məlumat verdim.
-

Melumat verdiniz?

245

-

Beli, Paris polıs prefekturasma xəbər verdim.

Javerdən yalnız bir qədər çox gülən cənab Madlen birdən qəhqəhə ilə güldü:
-

Siz merin polisin serəncamına qanşdığı üçünmü xəbər vermiş- siniz?

-

Xeyr, mən merin keçmiş bir katorqalı olduğunu xəbər vermişem.

Merin rongi sapsan saraldı.
Javer hələ də gözlərini qaldırmadan sözünə davam etdi:
Men ela güman edirdim. Məndə artıq çoxdan beri bezi şübhələr
oyanmışdı. Bozi bənzəyişler, Faveroldan aldığım bəzi məlumat, qollarmızdakı
qüwet, Foşlevan baba ilə olanhadİso, sizin gözəl nişan atmağınız, yeriyərk&n
ayağınızı bir az sürümeyiniz, qərez ki, bir çox bu kimi axmaq cəhetler məni
şübhəyə salırdı. Hər nə isə mən sizi Jan Valjan adlı bir caniye oxşadırdım.
-

Necə? K.ime oxşadırdımz?

Jan Valjana. lyirmi il bundan ewel Tulon hebsxanasında neza- rətçi
müavini olduğum zaman görmüş olduğum bir katorqalıdır. Eşit- diyimə görə, bu
Jan Valjan katorqadan çıxdıqdan sonra bir yepiskopun evini qarət etraiş, sonra
əli silahlı yollarda qarətə başlamışdır. O tiçik bir savoyalmı soymuşdur. Artıq
səkkiz ildon bəridir ki. onu hey axta- nrlar, lakin harada gizləndiyini heç kəs
bilmir. Mən də zənn etdim ki... Xülasə, mən sizin barənizde xəber vermişəm.
Bu işi acığımdan tutmu- şam, oz şübhələrim haqqında prefekturaya məlumat
vermişem.
Cenab Madlen yene kağızları varaqlamağa başlayaraq, tamamilə laqeyd bir
tövrlə soruşdu:
-

Bəs oradan sizə ne cavab verdilor?

-

Yazddar ki, mən dəli olmuşam.

-

Bəs sonra?

-

Sonra... onlar haqlıdırlar.

-

Yaxşı ki, siz özünüz bunu etiraf edirsiniz.
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Nece etiraf etməyim ki, əsl Jan Valjan tapılmışdır. Cenab Mad- lenin
elindeki kağız barmaqlan arasından sürüşüb düşdü, başını qal- dınb dıqqətlə
Javerin üzünə baxdı və anlaşılmaz bir ifadə ilə dedi:
-

Necə?

Javer sözünə davam etdi:
Məsələ bele oJmuşdur, - cenab mer. Deyırler, bizim mahalda AlileKlonin yaxınlığında Şanmatye adlı bir qoca varmış. Bu lüt, səfıl bir adam idi,
ona görə də heç kəs ona ehəmiyyət vermezdi. Bilmək olmur ki, bu cür adamlar
nə ilə yaşayırlar. Bu Şanmatye keçən payız fəslində alma oğurluğu üstündə
tutulmuşdu. Bu almadan sidr hazırlayırlar. Alma bağı sahibinin kim olduğu
ehamiyyetli deyil! Her halda oğurtuq bağda olmuşdur. Şanmatye divardan
aşaraq alma ağa- cınm budaqlanm stndırır. Onu tuturlar. Ağac budağını holə də
əlindan buraxmır. Bu alçaq herifi həbsə salırlar. Bilirsiniz, bu oğurluq üçün onu
ancaq hebsxanaya sala bilerdilər. Lakin tale məsəleyə qanşır. Yerii tıəbsxana
binası pis veziyyetde olduğundan, mehkəmə müstən- tiqi Şanmatyenin
departamentin həbsxanası olan Arrasa apanlmasını əmr edir. Arras
həbsxanasında da Breve adh qoca bir katorqalı vardı; onun nə üçün tutulmuş
olduğunu bilmirəm, lakin həbsxanada özünü yaxşı apardığı üçün, onu otaq
haşçısı teyin etnıişdiler. Belelikle, cenab mer, bilirsinizmi nə olur? Şanmatyenİ
oraya gətirən kimi Breve ucadan bağtnr:
Aha! Men bu adamı tamyıram! Bu köhnə jiqandır. Dostum, bir mene bax
görüm, sən Jan Valjan deyilsənmi?
Şanmatye heç bir şey başa düşmür kimi, teeccüblə:
-

Nə Jan Valjan? Jan Valjan kimdir? - deyir.

Breve:
-

Yaxşı, yaxşt, özünü tulkülüyə vurma! - deye cavab verir.

Sən Jan Valjanın özüsən. İyirmi il bundan qabaq Tulon kator- qasında
oimusan. Mən de seninlə orada idim.
Şanmatye inkar edir. Nə üçün inkar edir, məlumdur. Nəhayət, təhqiqat başlamr.
Yavaş-yavaş işlerinin üstü açılır və belə bir şey mə- lum olur. Həmin Şanmatye
otuz il bundan əwəl müxtəlif yerlerdə, o cümləden Faverolda ağac kesmoklə
məşğul imiş. SonraJar o, gözdən itir. Bundan xeyli vaxt sonra yenə Ovemdə,
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sonra Parisde, öz dediyıne göre, araba ustası olaraq yaşamışdır; orada guya
paltaryuyan bir qızı varmış, lakin burası qəti surətdə isbat olunmamışdır;
nəhayet, o bizim yerlerde göriinməyə başlayır. Belə, Jan Valjan katorqaya
düşmezdən ewəl nə ilə meşğul olurdu? Ağac kəsməkle, harada? Faverolda. Başqa bir sübut daha. Jan Valjanın adt Jan imiş, anasınm famiİiyası isə Matye imiş.
Katorqadan qurtulduqdan sonra, yəqin ki, əsl adım gizlət- mək üçün, anasının
familiyasını qebul ederək, özünü Jan Matye adlan- dumışdır, bu da təəccüblü
deyiidir. Sonra o, Ovemə gəlir. Yerli tələffüz sayesində Jan deyişerək Şan - olur
və onu Şanmatye deyə çağırmağa başlayırlar. Bizim dostumuz da məsələnin
üstünü açmadan Şanmatye olur! Siz meni diqqətle dinləyirsiniz, deyilmi? Sonra
Faverolda təhqi- qat apanrlar. Orada artıq Jan Valjanın ailosindən heç bir kəsin
izini tapmırlar. Heç kes bu ailənin necə olduğunu bilmir. Bilirsiniz, cəmiy- yetin
bu təbəqelerində tam bir ailənin yox olmasma tesadüf etmək mümkündür.
Ailəni axtanrlar, tapılmır. Bu cür adamlar palçıq, ya da toz kimi bir şeydir. Bu
əhvalat otuz il bundan qabaq olduğundan, Fave- rolda Jan Valjam xatırlayan
adam tapılmır. Belə olduqda Tulondan melumat tələb edirlər. Breveden başqa,
Jan Valjanı iki başqa katorqalı da tanıyırmış. Bunlar ömürlük katorqaya
mehkum edilmış canılorden Koşpayl və Şenilye idi. Bunları katorqadan Arrasa
gətirdir və Şan- matye ilə üzləşdirirlər. Onlar heç bir tərəddüd etmədən,
Şanmatyenin şübhəsiz Jan Valjan olduğunu söyleyirlər. Onun eynİ elli dörd
yaşı, eyni boyu və eyni görünüşü vardı. Müxtesər, həmin adamın özü idi. Mohz
bu zaman mən Paris prefekturasına buradan məlumat verdim. Mene cavab
verdiler ki, yəqin ağiımı itirmışəm, çünki Jan Valjan Arrasda polisin əlindədir.
Heç bilirsinizmi, bu məni nə qədər heyrət- ləndirirdi! Men bu ümiddə ıdim ki,
Jan Valjan burada, mənim əlim- dedir. Bıınun üstündən mehkəmə müstəntiqinə
məktub yazdım. O məni çağırtdmb Şanmatyeni mənə göstərdi...
Cənab Madlen, Javerin sözünü kəsərek:
-

Hə, nə oldu? - dedi.

Yalan damşmağı bacamıayan Javerin üzü kədərli idi. O cavab verdi:
Cənab mer, həqiqət daim bəqiqətdir. Mən çox teəssüf edirəm, lakin bu
adam şübhesiz Jan Valjandır. Men özüm də onu tanıdım. Cenab Madlen çox
yavaş bir sesle dedi:
-

Siz buna arxayınsımzmı?
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Javer öz sözlerinin heqiqət olduğuna dərindon emin olan bir adam kimi acı bir
qəhqehe ile gülerek:
-

Əlbette, arxayınam! - dedi.

Javer bir dəqiqə fikre gederək, barmaqlan ilə stol üstündə duran boşqabın
içindəki mürəkkebqurudan qumu qarışdırdı, sonra əlavə etdi:
İndi, mən həqiqi Jan Valjanı gördükdən sonra, indiyə qədər baş- qasmın
Jan Valjan olduğuna necə inandığıma təoccüb edirəm. Məni bağışlayın, cenab
mer!
Ayyantn bundan ewel polis idaresinda “Gedin” deye onu tehqir etmiş bir adama
qarşı bu qədər hörmətlə müraciət edən mütekebbir Javer indi bir sadəlik və
ləyaqət mücəssəməsi idi. Cənab Madlen onun bu xahişine gozlenilməz bir
sualla cavab vcrdi:
-

Bes bu adam özü ne deyir?

Nə deyəcek, cenab mer, onun işi çox şuluqdur. Əgər o adam, doğrudan da
Jan Valjan isə, burada təkrar cinayət məsələsi var. Divan aşmaq, ağacı
sındırmaq ve bir neçə alma oğurlamaq - balaca bir uşaq üçün adi bir dəcəllikdir,
böyük adam üçün bu bir qəbahətdir, bir katorqalı üçün isə bu bİr cinayətdir,
oğurluq və qarət deməkdir, Buna polis İdarəsİ yox, dairə məhkeməsi
baxacaqdır. Bundan ötrü adi bir oğrunu bir neçə günlüyə həbsə alacaqlan halda,
katorqalı ebedi olaraq məhkum edilə bilər. Sonra, çox ehtimal ki, balaca
savoyalının mesə- lesi de meydana çıxacaqdır. Burada adam lap başını itire
bilər, deyilmi? Hər kəs başını itirse de, Jan Valjan heç qərardan getmir. O çox
hiyle- gər adamdır! Onun bu həreketindən də Jan Valjan olduğunu tamyıram.
Başqası onun yerinə olsaydı, özünü itirerdi, bağırmağa, et'ıraz etməyə, Jan
Valjan olmadığına inandırmağa başlardı, - qazanı odun üstünə qoyanda qaynar,
- o, Jan Valjan olmaq istəməzdi və ilaxır. Lakin bu, heç bir şey anlamırmış kimi,
yalnız bir şey soyləyir: “Mən Şanmatye- yəm və katorqada - filanda
olmamışam!”. Təəccüb edirmiş kimi göru- nür, özünü gicliyə vurur və ağıllı iş
görür. Oho! Bu çox usta adamdır. Ancaq nə edir-etsin, sübut meydandadır. Onu
dörd adam tanımışdır. Artıq qoca fırıldaqçmm işi bitib. İşə Arras mehkəməsinde
baxıiacaq- dır. Məni də bir şahid kimi çağmblar, ora gedirəm.
Cənab Madlen yenə stota doğru çevrilib kağızları varaqlamağa başladı, çox
tnəşğul görünen bir adam kimi gah oxuyur, gah da bəzi şeyləri qeyd edirdi.
Nehayət, Javere tərəf dönərək dedi.
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Yaxşı, yetər, Javer. Bütün bu tofsiiat məni heç də maraqlan- dmnır. Biz
vaxtımızt əbes yerə itiririk, halbuki təcili işlerimiz çoxdur. Bilirsinizmi ne var,
Javer, bu saat Büzopye xalanın yanına gedərsiniz. o, Sen-Solv küçesinin tinində
göyərti satır, ona deyersiniz ki, arabaçı Per Şenelonqdan şikayət erizəsi yazsm.
Bu heyvan az qalmışdı öz ara- bası ilə onun özünü de, uşağını da bassm.
Şenelonq cəzaya layiqdir. Sonra, Montrde-Şampini küçəsində yaşayan cenab
Şarselenin yanına gedersiniz. Cənab Şarselenin şikayətinə göre qonşıı evin
novçasmdan axan yağış suyu düz onun evinin bünövrəsinə töküldüyü üçün onu
dağıdır. Bir də Kibur küçəsində yaşayan dul arvad Dorisin və Qaro- Blan
küçəsində yaşayan madam Rene de Bosenin evındə doğrudan- damı polis
qaydalannın pozulub-pozulmadığım yoxlar və protokol yazarsmız. Mən sizə
heddinden artıq sifariş verməyə məcbur oldum. Yanılmıramsa, siz dediniz ki,
səkkiz ya on iki gündən sonra bu işden ötrü Arrasa getmetisiniz.
-

Xeyr, daha tez, cenab mer.

-

Nə zaman?

Canab mer, eger səhv etmirəmsə, men sizo söyledim, bu işə sabah
baxılacaqdır, mən də bu axşam dilicanla oraya getməliyəm.
Canab Madlen gözə çarpmayan bir hərəkətlə:
-

Məhkəme çoxmu çəkəcekdir? - dedi.

Ancaq bir gün, artıq çekməz. Mehkəmənin qəran ən geci sabah axşaın
çıxanlacaqdır. Lakin mən məhkəmə qərannı gözləməyəce- yem. Onun beraət
qazanmayacağına heç bir şübhə ola bilməz. Şahidlik etdikdən sonra, yenə dərhal
buraya qayıdacağam.
Çox yaxşı, - deye cənab Madlen cavab verdi. Ət işaresi ilə get- mək üçün
Javerə izn verdi.
Lakin Javer getmədi.
-

Cənab mer, bağışlayın, - dedi.

-

Yenə nə var? - deyə cənab Madlen soruşdu.

-

Cenab mer, bir şeyi də sizin yadınıza salmaq isteyirəm.

-

Nə şeyi?
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-

Siz məni vezifemdən kenar etməlisinız.

Cənab Madlen ayağa durdu.
Javer, sız namuslu bir adamsımz, mənim sizə hormətim var. Siz öz
taqsınnızı böyüdürsünüz. Bir də ki, bu təhqir ancaq mənə aiddir. Javer, siz işden
çıxanlmağa deyil, bəlkə daha yiiksək vezifəye layiq- siniz. Men öz vezifenizdə
qalmağınıza israr edirəm.
Javer cənab Madtenə diqqetle baxdı, sankı bu baxışda onun həki- mane
olmayan, lakin təmiz vo satılmaz bir vicdanı görünürdü.
O, sakit bir halda dedi:
-

Cənab mer, mən sizin fikrinizlə razılaşa bilmeyəceyəm.

Mən təkrar edirəm ki, bu yalnız mənə aid bir işdir, - deye cənab Madlen
cavab verdi.
Lakin Javer yalnız bir fikrə qapılmış halda sozüne davam etdi:
Mətı öz taqsınmı heç də böyütmürəm. Xahiş edirəm, mənim düşündüklərimi dinləyin. Men sizden şübhe ediıdim, şübhələrim əsassız çıxdı. Bu
ele bir şey deyildir. Hər kəs haqqmda şübhə etmək bizim haqqımızdır, polisin
haqqıdır. Bununla bəraber, bizim yüksək adam- lara qarşı şübhə etməyə
haqqımız yoxdur. Amma mən heç bir dəlil və esasım olmadığı halda, sizdan
intiqam almaq məqsədilə, qəzəblono- rok, sizin kimi möhtərəm bir adamın, mer
cenablannm, bir hökumət nümayəndəsinin keçmiş bir katorqalı olduğunu xebər
verdim! Bu yaramaz və ağır bir işdir. Sizİn şəxsinizdə mən, bir hökumət nümayəndesi olmaq etibarile, hökuməti təhqir etdim! Əgər mene tabe olan polis
nefərlerinden biri mene qarşı belə bİr iş tutmuş olsaydı, mon onu polis
idarəsində işləməyə layiq görməzdim və heç bir tərəddüd etma- dən qovardım.
Siz soruşarsımz ki: - Bes sonra nə olsun? Izn verin, cənab mer, hele sözümü
qurtarmamışam. Mən ömrümde başqalanna qarşı çox zaman ciddi və qeddar
olmuşam. Bıına da haqqım vardı, çünki düzgün hərəkət edirdım. Əgor men indı
Özümə qarşı eyni su- rətdə qəddar olmasam, mənim bütün əvvəlki hərəkətlərim
ədaletsiz olacaqdır. Məgər mən özünıdən ötrü, başqalanna nisbəten daha çox
güzeşte gedə bilərəm? Xeyr! Bele de iş olar? Yalnız başqalanna ceza verib,
özüme qarşı güzəştə getmək yaxşı işdirmi? Bu halda mən çox alçaq bir adam
olardım! Onda mənə xain və alçaq deyənlər haqlı olardılar! Cənab mer, sizin
menə qarşı merhəmət gösterməyinizi istə- mirem; başqalanna qarşı
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göstərdiyiniz mərhemeti gördükce, mən qanımı çox xarab etmişem; şəxsən mən
bu merhəmeti qebul etmek istemirəm. Mötəbər bır buıjuaya qarşı fahişeyə, bir
merə qarşı polisə göstərilən mərhəmət zorərli mərhəmətdir. Məhz bu cür
merhəmət ictimai quruluşa xələl yetirə biler. Aman Allah! Mərhəmətli olmaq
asan işdir, edalətli olmaq ise çətindir! Əgər siz mən zənn etdiyim adam
olsaydımz, inanın ki, size qarşı əsla mərhəmot göstərməzdim. Onda görərdiniz!
Cenab mer, mən başqaian ilə nə cür rəfitar etmi- şemse, özümle de ele rəfitar
etməliyəm, hər cür qatilləri, xainləri təqib ederkən, öz-özümə homişə deyirdim
ki: “Javer, əgər sən bır dəfə bele büdrəsen, seni yanlış bir hərekətdə görmüş
olsam, o zaman menden aman gözlemə!”. İndi mən sehv etmişem, büdremişem.
Artıq me- nimki qurtardı! Cəza çəknıeli, qovulmalı, küçeye atılmalıyam! Men
yalnız buna layiqəm. Menim qüvvetli əllerim var, əkin əkə bilerəm, özümə iş
taparam, nə olar! Cenab mer, vəzifə ibrət gösterməyi tələb edir. Mən xahiş
edirəm, polis müfettişi Javerin istefasını qəbul edə- siniz.
Javer bu sözləri müti, vüqarlı, ümidsiz ve inamlı bir tövrlə söy- ləmişdi. Bu
qəribə namus sahibinin sözlərindo aynca bir əzəmot duyulurdu.
Yaxşı, baxarıq, - deyə cənab Madlen qeyri-müəyyen bir tərzdə cavab
verdi ve elini Javerə uzatdı.
Javer geriye çekilərək amansız, sərt bir səsle:
-

Bağışlayın, cənab mer, - dedı, - bu ola bilmez. Mer casusa el verməz.

Sonra ağızucu elave etdi:
Bolı, casusa! Mon acığa düşüb öz polis zonımu göstənnəkle ancaq
casusdan başqa bir şey deyiləm.
Javer bu sözləri dedikden sonra baş əyib qapıya doğnı yönəldi. Qapının ağzında
dönüb gözlərini qaldırmayaraq dedi:
-

Cənab mer, yerimə adam təyin edilənə qədər vəzifəme davam edəceyem.

Javer getdi. Cenab Madlen dərin fikre dalaraq, dehlızin daş döşə- mesi üzərində
Javerin möhkəm və inamlı addımlarjnm səsine qulaq asdı; bir az sonra səslər
kəsildi.
ŞANMATYENİN İŞİ
BİRİNCİ FƏStL Simplisiya bacı
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Oxucuya soyləyəcəyimiz hadiselərin yaltıız bir qismi Monreyl- sür-Mer
əhalisinə məlum idi; lakin oraya kenardan nüfuz etmiş şayiə- lər o qədər
sarsıdıcı bir xatirə buraxmışdı ki, bunlan bütün təfsilatı ilə oxucuya xəbər
verməmək bizim əsərimiz üçün böyük bir nöqsan olardı.
Oxucular bu təfsilatın içində həqiqətə uyğun görünmeyen iki və ya üç hadisəyə
tesadüf etsələr de, biz həqiqətə qarşı ehtiram məq- sədilə, bunlan təsvir etməyi
lazım bildik.
Javerin cenab meri zıyarat etdiyi günün günorta çağı cənab Madlen adəti üzrə
Fantinanı görmeyə getdi.
Fantinanın yanına keçmezden ewəl Simplisiyabacını yanına çağırdı.
Xəstəxanada şəfqət bacısı vəzifəsində iki rahibə xidmət edirdi; bunlardan
birinin adı Perepetuya, o birininki Simplisiya idi.
Xestəyə baxmaqla məşğul olan Perepetuya bacı hər hansı bir xıdmete girəcəyi
kimi cənab Allahın xidmətino girmiş sadə bir kəndlı qadını idi. Onutı üçün
sahibə olmaq aşpaz qadın olmaq kitni bir şey idi. Bu cür tiplərə tez-tez tesadüf
etmək olar. Bu kobud kondli palçığından nə istesen düzəltmək olar, bunlardan
kapusin də ola bilər, ursulinka da, odur ki, rahib icmalan bunlardan böyük bir
hevesle istifadə edirlər. Bu avam kendlileri, adeten, ağtr möminlik ışlərinə
göndərirlər. Öküz otaranlarm karmelitə çevrilməsi çox asan bir işdir; birincinin
ikinciyə çevrilməsi üçün heç bir çətinlik yoxdur; kendli monastın biriəşdiren
nadanlıq yaxınlaşmaq üçün az bir zamanda zeminə hazırlayır və derhal kənd
əhlini rahiblə bir səvıyyeye qoyur. Rahib Ləbbadəsinin elekli
köynBkdən bircə fərqi var: ləbbade daha genişdir. Perepetuya bacı zorbaca bir
rahibə idi; əsli Pontuaza yaxınlığındakı Marindən idi; qır- mızıyanaq, namuslu
ve bir az həyasız olan bu qadın sade xalq dilində danışar, Zəburun surələrini
mızıldar, donquldanar, xəstənin yalançı möminliyindən, yaxud ikiüzlülüyiindən
asılı olaraq, dərmanm şirin- liyini artırar, xəstələrle kobud rəftar edər, can veren
xəstələrin üzünə deyinər, Allahı zorla onlann yadına salar və son nəfəslərini
dualarla hirsli-hirsli boğardı.
Simplisiya bacıya gəlincə, o saf mum kimi ağappaq idi. Perepetuya bacının
yanında o, piydən qaynlmış şamın yanındakı mum şamına benzəyirdi. Vensen
de Pol şefqət bacısmın surətini gözəl sözlerle tərif etmişdir, burada hüdudsuz bir
azadlığın mükəmməl bir əsaretle birloş- diyini görmək mümkündür: “Onların
xəstəxanadan başqa bir məskəni, hücredən başqa bir bucağı, kend kilsəsindən
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başqa bir ibadətxanası, şəher küçəsindən, yaxud xestexana otaqlarından başqa
bir monastır həyeti, itaətdən başqa bir hasarı, Allah qorxusundan başqa bir
barmaq- lığı, təvazökarlıqdan başqa bir örtüyü yoxdur”. Simplisiya bacı bu
idealın mücəssəməsi idi. Heç kəs Simphsiya bacınm neçə yaşı oldu- ğunu
bilməzdı; o heç bir zaman gənc olmamışdı vo deyəsən, heç bir zaman
qocalmayacaqdı. Biz ona “qadın” deməyə cəsarət etməyərek, “bu şəxs” deyirik,
bu şəxs mülayım, ciddi, gözəl tərbiyəli, soyuq tebi- ətli idı, o ömründə bir dəfe
de olsun yalan damşmamışdı. O qədər həlim görünürdü ki, bu saat sına
bileceyıni zənn etmek olardı və eyni zamanda qranitdən də möhkəm idi. O, ozab
çeken adamlara gözəl, incə ve şeffaf barmaqlan ilo toxunardı. Damşığı çox sakit
ve mülayim idi, lazım olduğundan artıq danışmazdı; səsinin ahəngı eynİ
dərəcəde ibadetxanada günahkan düz yola gotirə biler, kübar məclislərində ise
qulaq asanlan meftun ede bİlərdi. Bu zərif məxluq əynindəki kobud yun paltara
şükür eder, bu paltarm temasını duyduqca, göylori ve Allahı yadına salardı. Bir
təfsilatı da qeyd edek. Simplisiya bacımn te- bietinə məxsus daha bir şey vardı
ki, o da ömründə bir dəfe yalan danışmamaq, ehtiyac olsa bele, qeyri-ixtiyari
olsa belə, həqiqətə uymayan bir şey damşmamaq ıdi, bu onun fəzilətlerinin en
yüksok əlaməti idi. Bu sarsılmaz doğruçuluq ona bütün kilsə icmalarmda şöhret
qazandırmışdı. Abbat Sikar lal-kar Maseye yazdığı məktubda Sımphsiya
bacıdan bəhs edir: “Biz nə qədər somimi, nə qədər saf ürəkJi olsaq, yenə bizim
doğruçuIuğumuzda balaca bir çat yeri tapmaq
mümkündür, bu da bizim cüzi məsum yalaıılarımızdır. Ancaq bele bir nöqsana
Simplisiya bacıda rast gəlmək olmaz”. Xırda, məsum yalan! Bu cür yalanlar yer
üzündə vardınm? Yaian - şərin mücəssəməsidir. Az yalan danışmaq mümkün
deyil; yalançı həmişə yalan danışar Yalan iblis sifetidir; iblisin iki adı var: biri Şeytan, o biri isə - Yalan. Simplisiya bacı bele düşüniirdü. Düşündüyü kimi də
hərəkət edirdi. Onun ağappaq və təmız olmasma da sebeb bu idi, bu ağlığın
panltısı dodaqlarına, gözlerinə belə sirayot edirdi. O, saf ve parlaq bir təbəssümlə gülümsər, saf və parlaq bir nəzəriə baxardı. Vicdanının pence- rəsində bir
hörümçək teli, bir toz zərrəsi belə tapmaq olmazdı. Sen- Vensen de Pol
icmasına daxil olduğu zaman Simplısiya adını qəbul etmişdi, bu da təsadüfi
deyildi. Məlum olduğu kimi, siciliyalı Sim- plisiya elə müqəddəs bir qadmdı ki,
döşlərinin kəsilməsinə dözmüş, lakin Sirakus əhlindən olduğu halda, Scjestdə
doğulduğunu söylə- meye razı olmamışdı, halbuki bu yalan onu ölümdən xilas
edə bilerdi. O Sımpltstya bizim müqeddəs qadm üçün gözəl bir şəfaətçi ola
bilərdi.
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Simplisiya bacının, icmaya daxil olduğu zaman, iki zəif cohəti vardı ki, yavaşyavaş bundan da xilas oldu: o, şimiyyatı sevər, həm də məktub almaqdan
xoşlanardı. O, latınca, iri herflerle yazılmış dua kita- bından başqa heç bir şey
oxumazdı. Latıncanı bilməsə de, dua kitabını başa düşürdü.
Bu mömin qız, Fantinanm təbiətindəki gizli fezilətləri duyduğun- dan, ona dərin
ünsiyyot bağlamışdı, onun bütün fıkri-zikri bu xəstə qadına qulluq etmək idi.
Cenab Madlen Simplisiya bacmx kənara çəkərək, Fantinanı ona tapşırdı; onun
qeribe bir əda ilə xahiş etməsinə diqqət edən Simplisiya bacı, bu xahişin
menasını sonralar anlamışdı.
Simplisiya bacı ilə danışdıqdan sonra, cənab Madlen Fantmanm yanma getdi.
Fantina hər gün istilik və sevinc gətirən Güneş şüasını gözleyən kimi, cənab
Madlenİn yolunu gözləyirdi. Şəfqət bacılanrıa deyirdi ki:
-

Mən ancaq cənab meri gördüyüm zaman yaşadığımı hiss edirem.

O gün şiddətli qızdırma içində İdi. Cenab Madleni gören kimi
ondan soruşdu:
-

Bes Kozetta hanı?

Cenab Madlen gülümseyərək:
-

Tezliklo goiecək, - dedi.

Cənab Madlen Fantina ilə hemişəki kimi söhbet edirdi, lakin bu dəfə onun
yanında yantn saat əvəzində bir saat qaldı. Bu da Fantinanı son dərəcə memnun
etmişdi. Cənab Madlen xəstəxana qulluqçulann- dan Uəfələrle xahiş etdi ki,
Fantinaya yaxşı baxsınlar və onun heç bir şeyə ehtiyacı olmasın. Bir an onun
üzündə dərin bir məyusluq duyul- du, Lakin bir az sonra bu möyusluğun
sebəbim anladılar: həkim geder- kən onun qulağına:
-

Halı çox pisdir, - demişdi.

Sonra cənab mer şəhər idarəsinə qayıtdı. Xidmetçi, cənab merin öz kabinetinde
divardan asılmış, Fransanın yollannı göstarən bir xeri- teyə böyük bir diqqətle
baxdığım və bir kağız parçasına karandaşla bir neçə şey yazdığuıı görmüşdü.
İKİNCİ FƏSİL Skofler daytnın zffkitiyi
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Cənab Madlen şehər idaresindən şəherin o biri başında yaşayan flamandiyah
Skauflerin, yaxud fransızsayağı desək, Skoflerin yanına getdi. Bu adam at və
minik arabalaıı kiraye vennəklə məşğul idi.
Yolda, cenab Madlen mənsub olduğu məhəllə kilsəsinin yanından keçməli oldu,
kilsə boş və kimsesiz küçələrdən birində idi. Bu mehəl- lənin keşişi
dünyagörmüş, hörmetli bir adamdı, onun meslehətlərinə həmişə qulaq asardılar.
Cənab Madlen kilsənin yanından keçərkən, küçədə ona - yalnız bir adam rast
gəldi kı, o da bele bir şey söylə- mişdi: cənab mer keşişin yaşadığı evin
yanından keçib bir neçə addım irelilədikdən sonra geri qayıtdı və bu evin
darvazası qabağmda da- yandı, darvazanm kiçik qapısmdan domir bir toxmaq
asılmışdı. Tox- mağı əlinə alıb qapını döymək istəyirdi ki, birdən əl saxlayıb
düşıin- məyə başladı; bir neçə saniyə sonra, böyük bır ehtiyatla toxmağı endirdi
və yoluna davam edərək, bu dəfe daha sürətlə və tələsik yeriməyə başladı.
Cənab Madlen Skofleri evində tapdı. Skofler qoşqu şeylerini ya- mayıxdt.
Madlen:
-

Cənab Skofler, - dedi, - sizdə yaxşı bir at varmı?

Cənab mer, - deyə flamandiyalı cavab verdi, - mənim atlarımın hamısı
yaxşıdır. Siz “yaxşı at” nəyə deyirsiniz?
-

Ele bir at ki, gündə iyirmi Lyo yol gede büsin.

-

Nece? İyirmi lyo? - deyə flamandiyalı heyret etdi.

-

Bəli, iyirmi lyo.

-

Kabrioletlə?

-

Bəli, kabrioletlə.

-

Belə bir məsafəni getdikdən sonra o ne qeder istirahet edacekdir?

-

Lazım gələrsə, o biri gün yenə geri qayıda bilməlidir.

-

Yenə de bu qədər yol getməlidir?

-

Beli.

-

Lenət şeytana! Necə dediniz? İyiımi lyo?

256

Cənab Madlen cibinden bir parça kağız çıxanb flamandiyalıya gösterdi. Orada
beş, altı və səkkiz yartm rəqemleri yazılmışdı.
Görürsünüzmü, - dedi, - yol cəmısı on doqquz lyo yanmdır, iyirmi lyo
hesab edin.
Cenab mer, - deyə flamandiyalı dilləndi, - mon sizə üreyiniz istəyən atı
veıə bilərəm. Menim ağ bır atım var, görmüş olarsınız. O, aşağı Bulone
atlanndandn1. At deyil, od parçasıdır. Əvvelcə onu minık atı elemək istəyirdilər.
Lakin mümkün olmadı! Sıçrayır, təpik atır, üstüne minənləri yerə yıxudı. Heç
bir şeyə yaramaz deye ne edecek- lərini bilmirdüer. Men onu satın alıb
kabrioletə qoşdum. Bilirsiııizmi, ele bil at elə bunu arzu edirmiş; o quzu kimi
həüm və yel kimi itidir! O heç kesi üstüne minmeye qoymur, heç kəsi üzərində
gəzdirmək istəmir. Yehar altında yerimoyi sevmir. Her atın bir şakəri olar. Arabaya qoşulduqda ise heç üstü yoxdur. Görünür bu at, üstünə kimsəni
mindirməməyi qerara alnıışdır.
-

Bu uzun yola tab gətirərmi?

İyirmi lyomu? Bu at iyirmi lyonu sekkiz saatdan da tez geder, heç vecine
de gəlməz. Ancaq bir şərt var...
-

Ne şert?

Əwelen, yolun yansında bir saat ona dinclik verəsiniz ki, yem yesin,
ancaq özünüz göz olarsmız ki, karvansara xidmətçisi arpadan oğurlamasın;
çünki karvansaralarda mehtərlər atın arpasından oğurlayıb şoraba verirlər.
-

Yaxşı, bu düzeler.

-

İkinci... Kabrioletde siz üzünüzmü gedoceksıniz?

-

Bəli.

-

Cənab mer, siz sürmək bilirsinizmi?

-

Bəli.

Çox yaxşı, ancaq cənab mer, at üçüıı ağır oimasın deyə, siz tək getməli ve
öziinüzle yük götürməməlisiniz.
-

Razıyam.
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Lakin cənab mer, siz tək getmiş olsanız, onda gərək atın yeminə zəhmət
çokib özünıiz baxasmız.
-

Bu barədə artıq danışdtq.

Atın kirayəsi gündə otuz &ankdır. İstırahət günləri üçün də bu qədər
verməlisiniz. Bir qurnş belə əskik oltnaz. Attn yemi de sizin hesabınıza
olacaqdır, cənab mer.
Cənab Madlen kisəsinden üç napoleondor çıxanb stolun üstünə qoydu:
-

Alın, iki günün pulunu qabaqcadan verirəm, - dedi.

Dördüncü, bele uzaq yol üçün kabriolet çox ağır olar və atı yorar. Balaca
bir tilbürim var, cənab nıer razı olarsa...
-

Yaxşı, razıyam.

-

Bu yüngül şeydir. Ancaq üstü açtqdır.

-

Menim üçün təfavütü yoxdur.

-

Cənab mer indi qış olduğunu fikirləşibmi?

Cənab Madlen cavab vermədi.
Flamandiyalı davam edərək:
Havanm çox soyuq olduğunu unutmaym, - dedi. Cənab Madlen yenə
cavab vermədi.
-

Bəlkə yağış yağdı?

Cenab Madlen başını qaldınb dedi;
Sabah sehər saat beşin yansında at qoşulmuş tilbüri qapımm ağztnda
olmalıdır.
Baş üstə, cənab mer, - deyə Skofler cavab verdi və baş barma- ğının
dımağı ilə stolun üzərindəki ləkəni qaşıyaraq, flamandiyalılann öz hiylelərini
pərdələyə bildikləri laqeyd bir eda ilə davam etdi:
Aman, lap yadımdan çıxmışdı, cənab mer, axı siz haraya geda- cəyinizi
heç demədiniz. Haraya getmek isteyirsiniz, cənab mer?
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Skofler söhbətin lap əwəlindən bundan ba^qa bir şey düşünmürdü, lakin
nədənsə bu xüsusda cenab merdən suruşmağa cesarət etmirdi.
-

Atmız büdrəmir ki? - deyə cənab Madlen soruşdu.

Xeyr, cənab mer. Ançaq siz onu enişlərdə bir az saxlayın. Yolu- nuzda
enişlər çoxdurmu, cənab mer?
Sehər saat beşin yansında qapımda hazır olmalısınız, yadmızdan
çıxmasın, - deyə cənab Madlen cavab verib otaqdan çıxdı.
Flamandiyalı sonralar bu əhvalatı söyiərkən, dediyi kimi, axmaq yerinde qaldı.
Cənab mer çıxdıqdan iki-üç dəqiqe sonra qapı yene açıldı; cənab mer qayıdaraq
eyni soyuq ve dalğın bir tövrlə soruşdu:
-

Cənab Skofler, atınıza və arabaniza nə qəder qiym&t qoyur- sunuz?

-

Cənab mer, olmaya bunlan mənden satın almaq istəyirsiniz?

Xeyr, lakiıı mən her təsadüfə qarşı sizi temin etmək istəyirəm.
Qayıdandan sonra bu pullan mene qaytararsıntz. Atı və tilbürini neço- ye qiymət
edirsiniz?
-

Beş yüz frank, cənab mer.

-

Buyurun.

Cenab Madlen stolıın üstünə beş yüz frank pul qoyub çıxdı və daha heç
qayıtmadı.
Skofler min frank tələb etmədiyinə təəssüf etdi. Ancaq atla tilbürinin qiyməti
yüz eküden artıq deyildi.
Flamandiyalı arvadını çağırıb ehvalatı ona damşdı. Görəsən, cənab mer haraya
getməye hazırlaşır? - deyə məsəlani düşünməyə başla- dılar.
Arvadı:
-

Parise gedİr, - dedi.

-

Ağlım kəsmir, - deyə eri cavab verdi.

Cenab Madien rəqəmlər yazılmış kagız parçasını buxannın üstün- də
unutmuşdu. Flamandiyalı kağızı götürüb diqqətle gözden keçirdi:
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-

Beş, altı, səkkiz yarım! Bu yəqin poçt menzillerinin arasındakı məsafedir.

Sonra arvadına tərəf dönərək:
-

Tapdım, - deyə səsləndı.

-

Nccə?

Sadə bir şey. Buradan Esdenə beş mildir, Esdendən Sen-Pola altı mildir,
Sen-Poldan da Aırasa sekkiz yarım mİldir. O, Arrasa gedir.
Cənab Madlen evinə qayıtdı.
Geriyə dönorkən keşişin qapısı yanmdan keçmesin deyə, uzun ve dolaşıq bir
yolla getdi. Otağına girib qapmı bağladı; bu da onun adeti idi, çünki o, tez
yatmağı sevirdi. Fabrik qapıçısı ve eyni zanıanda cenab Madlenin yegane xidmetçisi olan qadın otaqdakı işığın doqquzun yansmda
söndüyünü görmüş və bunu xəzinədara söyləməklə bərabər:
Cənab mer xestelenmişdir, nediı? Bu gün görünüşü çox qəri- bədir, demişdi.
Xəzinedarın otağı cenab Madleniıı yataq otağının altında idi. Xəzi- nedar
qapıçımn sözlərine ehəmiyyet verməyərek, uzanıb yatdı. Gece- nin bir aləmində
o birdən oyandı “yanmyuxulu bir halda başı üzerinde bir gurultu eşitdi. Qulaq
asdı. Üst otaqda kim ise ağır addımlarla oyan- buyana gəzinirdi; cənab
Madlenin addımlarının sesini tanıdı. Bu ona çox qəribə göründü; adətən.
yataqdan qaixana qodər cənab nıerin ota- ğında səs-səmir olmurdu. Bir az sonra
xəzinədar şkaf qapısımn açıl- masma ve yeno örtülməsinə oxşar bir sos eşitdi.
Sonra bir şeyin yerin- dən tərpəndiyi eşidildi; bir az sükutdan sonra yene addtm
sosləri gəldi. Xəzinedar çarpayıda dirseklənərək yuxudan büsbütün oyandı və
pən- cərəden küçəye baxıb qarşj divarda işıqlı pəncərənin qırmızımtıl eksmi
gördü. İşığın istiqamotinə diqqət edərek, cənab Madlenin pən- cerosi olduğunu
anladı. İşıq titreyirdi, bundan da işığm yanan bir çıraqdan deyil, qalanmış bir
buxandan düşdüyünü anladı. Pencero çər- çivesinin aksi divara düşmemişdi, bu
da pencəranin büsbütiin açıq ülduğumı gÖstorirdi. Bele bir soyuqda pencerənin
açıq olması adama qeribə görünürdü. Bir az sonra xəzinədar yenidən yatdı,
lakin bir-iki saatdan sonra yenə oyandı. Başının üzerində yeno sakit ve ağır
addım səsləri eşidilirdi.
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İşığın əksi yenə də qarşı divarda görünürdü, lakin bu işıq indi sönük və sakitdi;
otaqda şam və ya çıraq yandığı anlaşılırdı. Pəncərə qabaqkı kimi yeno açıq idi.
Cənab Madlenin otağmda baş verən hadisə bundan ibarətdi.
ÜÇÜNCÜ FƏSİL İnsan qəlbinda firttna
Oxucu, əlbette, cenab Madlenin həmin Jan Valjan olduğunu artıq duymuşdur.
Biz artıq bu vicdanm gizli dəfinolərini bir dəfe nozorden keçir- mişik. Onu bir
dəfo də yoxlamaq məqamı çatmışdır. Biz bu işe qedem qoyarken, qəlbimizde
heyəcan və qorxu olduğunu duyuruq. Yer üzünde vıcdan derinliklenne tamaşa
etmekdən dəhşetli bir şey ola bilmez. Məneviyyatın gözləri heç bir zaman
insanın qelbindəki parlaq bir nur və dərin bir qaranlığa təsadüf edə bilmez. Bu
gözlər neye baxırsa-baxsm, insan qəlbi qedər dəhşətli, mürəkkəb, əsrarlı və
hüdudsuz bir alem görə bilmez. Dənizdən daha əzəmətli bir menzəra vardır ki, o
da göydür. Göydən daha əzəmətli bir mənzərə vardır ki, o da insan qəlbinin sirli
derinlikləridir.
İnsan vicdanmm dastamm yaratmaq, bir nəfərin, en vecsiz bir fərdin belə
vicdanmm dastanım yaratnıaq - bütün epopeyalan ülvi ve mükətnməl bir
qəhrəmanlıq dastanında birləşdirmek deməkdir. Vic- dan - xam xəyallar,
ehtiraslar, arzular xaosu deməkdir, vicdan - xeyal- lar ve hesretlor definəsi,
özümüzün bele heya etdiyimiz fıkirlerin mağarası demekdir, sofizmler
pandemonıyası, ehtirasların döyüş meydanı deməkdir. Fikre dalmış solğun
benızlı bir insanın qəlbindən nələr keçdiyini duymağa, qəlbin dərinliklərmə,
qaranlığa nəzər salmağa çalışm. Zahirən sakıt görünen bu insan qalbinde
Homerin nəhəngləri vuruşur, divlər ejdahalarla çəng edir. Miltonun kabusları
kimi dehşətli kabuslar meydaıı oxuyur. Dantenin əsərində olduğu kimi
fantasmaqoriya dairələri cızılır. Insan qəlbində yaşayan ucsuz-bucaqsız aləm, öz
hosrət, meyl və hərokətlərini ümidsİz bir halda ölçüb-biçdiyi aləm nə qədər
dərin. nə qədər qaranlıqdır!
Bir dəfə Aligeri yol gedərkən nıəşum bir qapıya rast gəlir, lakin bu qapını
açmağa cosarot etmir. Bizim də qarşımızda belə bir qapı var, biz onun
astanasında tərəddüd içinde dayammşıq. Bunutıla bele, qapıdan içeri girek!
Jan Valjanm taleyi haqqmda oxucunun bildiyi şeylere biz ancaq çox az bir şey
elave ede bilərik; biz balaca Jerve ilə olan sergüzəştdən sonra Jan Valjanın
başına neler geldiyinı söylədik. Bu hadisədən sonra onun tamamilə doyişib
başqa bİr adam olduğunu gördük. O, yepis- kopun istədiyi kimi bir adam
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olmuşdu. Biz buna, Jan Valjan dəyişdi yox, tamamilə başqa bir adam oldu, deyə
bilerik.
Jan Valjan yalnız şamdanlan yadigar saxlayaraq, yepiskopun gü- müşlərini
satmışdı; gizlicə şəhərden-şəhərə keçərək, bütün Fransam dolaşmış, nəhayət,
Monreyl-sür-Merə gəlib çıxmışdı. Burada ağlına yuxanda söylediyimiz xoşbext
bir fikır gelmişdı, söylədiyimiz işleri görmüş, tanmmaq ve tutulmaq
təhlükesindən yaxasım qurtarmışdı. Monreyldə bugunkü həyatı ilə öz keçmişini
məhv etdiyini, vicdanınm temizlənmeye başladığıtu və həyatının yaxşılaşdığını
görüncə, özünü xoşbext hiss edirdi. O, ümidle dolu sakit və dinc bir hoyat
sürməye başladı; qəlbində ancaq iki arzu vardı: kiın olduğunu gizlətmək ve pak
bir həyat sürmek; insanlardan qaçmaq, Allahm dərgahına qayıtmaq!
Bu iki arzu: onun şüurunda bırləşərək bir arzuya, bir meylə çev- rilmişdi; her
ikisi onun varlığına hökm edir, onun hər bir hərəkətini teyin edirdi. Onlar,
adətən, onun hərəkətlərini birgə idarə edirdi: hər ikisi onu kənarda gəzməyə
sövq edir, ona xeyirxah ve sadə olmağı öyredır, hər ikisi eyni nəsihətləri verirdi.
Lakin bezen bunlann ara- sında ziddiyyət əmələ gəlirdi. Biz bu kimi hallarda
bütün dairedə cənab Madlen adı ilə tanınan adamın hörmet vo yaxşılıq yolunda
öz həyatmı belo tehlükəye verməkden çəkindiyini gordük. Məselən, heç bir
tedbir və ehtiyatı gözləmədən, o yenə do yepiskopun şamdanlannı saxlayır,
onun üçün matəm tuturdu. Monreyle gələn bütün balaca savoyalı uşaqlan
yanına çağmr ve onlardan Faverolda yaşayan aileleri xebər alırdı. Hətta Javerin
hədeləyici kinayə\ərinə baxmayaraq, Foşlevan babanı Ölümdən qurtarmışdı.
Həkim, övliya və mömitı in- sanlara timsal olaraq, bu fikirde ıdi ki, (biz bu
barədə artıq danışmışıq), insan her şeydən əwəl başqalannm, sonra isə özünün
qeydinə qal- malıdır.
Əlbottə, qeyd etmok lazımdır ki, bu müddət erzındə onun başma heç vaxt bu
hadisəyə bənzər bir iş gəlmemişdi. Bedbext adamı idarə edən fikirlər heç bir
zaman bu qədər keskin ve ağır bir mübariza ilə toqquşmamışdı. O, Javerin
kabinete girdiyi zaman söylədiyi ilk sözlə- rindən üzərino çökməkde olan
təhlükeni duymuşdu. Əwelcə bunu dumanlı bir şokilde, sonra iso dərindən dərk
etmişdi. Dərin bir zülmet içində dəfiı etmiş olduğu bir adı eşitdiyi zaman böyük
bir təhlükə hiss etmiş və eyni zamanda taleyin böyük bir zerbesini xəbər verən
daxili bir titrotme keçirmişdi, bu titrətmo isə şiddetli sarsıntılar xebər verirdi.
Şiddotli borandan əyılen bir paljd ağacı kimi, düşmən qarşısmda sar- sılan bir
esgər kimi başını eymişdi. özü ilə göy gurultusu və şimşeklər getirən buludlann
başının üstünü aldığmı hiss edirdi. Javerin sözlerini dinlerken, o, yüyürmək,
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özünü tanıtmaq, Şanmatyeni hebsdən qurtar- maq, onun yerini tutmaq istemişdi;
bu duyğu o qədər ezabverici və keskin idi ki, elə bil bədənine bıçaq
soxmuşdular; sonra bu duyğu yox oldu, “görək nə olar deyə düşündü. O, ilk
alicənablıq hissini rədd edə- rək, fədakarlıq qarşısmda geriyə çekildi.
Əlbəttə, yepiskopun müqəddəs nəsihətlərindən, illər boyu keçir- diyi
peşmançılıq və fədakarlıqdan sonra, günahlannı bu qədər gözel bir şəkilde
yumağa başladığı bir zamanda, bu adamın ən dəhşətli hadisəler qarşısında belə,
dərinliklərində göylərin parladığı açıq bir uçuruma doğru zərrə qedər tərəddüd
etmədən, möhkəm addımlarla getmokdə davam etməsi daha gözəl olardı;
əlbəttə. bu gözəl olardı, lakin belə olmadı. Biz onun qəlbiadə qaynayan her bır
şeyi diqqetle nəzərden keçirməliyik, biz yalnız heqiqətən üz veren hallardan
bəhs etməliyik. Birinci dəqiqəlerdə təbii özünü qoruma hissi bütün başqa
hisslərə qalib gəldi, cənab Madlen fikirlərini bir yerə topladı, öz höye- canını
boğdu. Javerin yaxında olduğunu və bununla elaqedar olan təhlü- kəni dərk etdi;
o, ümidsizlik qetiyyeti ilə, məselenin həllini təxirə sala- raq, görüləcək işdən
diqqətini uzaqlaşdırmağa çalışdı, pehlevanlar yere düşən qalxanı əyilib sakitcə
qaldırdıqları kimi sakit olmağı lazım bildi.
Bütün günü axşama qodər belə bir hal keçirtdi; daxilinde böyük bir firtına,
zahirində isə laqeydlik vardı. O, yalmz “ilk tedbirləri” görmiiş- dü. Başında
dağrnıq fikirlərin qızğm mübarizesi gedirdi; beyni ansızın, böyük bir zərbə ile o
qədər dumanlanmışdı ki, özü üçün heç bir müəy- yən fikir eldə edə bilmirdi;
yalnız onu deyə bilərdi ki, üzərinə amansız bir zərbe endirilmişdir. Her şeyden
ewəl adəti üzrə yenə də Fantinanı görmek üçün xestexanaya getdi; təbii bir
merhemet duyğusu ile Fan- tinanın yamnda xcyli dayandı, rahiblerdən ve
Fantinanın ətrafındakı bütün qadınlaıdan ona yaxşj baxmağı, şəhərdən başqa bir
yere gedə- cək olarsa, Fantina üçün heç bir şey esirgəməməklərini xahiş etməyi
lazım bildı. O bəlkə də Arrasa getməli olduğunu dumanlı şəkildə hiss ediıdi,
lakin hələ oraya getmək haqqında qeti bir qərara gəlməmişdi; öz-özüne dedi ki,
heç kəsdə bir şübhə oyatmadığmdan, meselənin ne ile bitəceyinı Öyronmək
üçün oraya gedib şəxsən mehkəmədə iştirak etməsi pis olmaz; bu səbəbə görə
də Skoflerin yanma gcdib, hər ehtimala qarşı, tilbürini hazırlamasmı
tapşırmışdı.
Böyük bir iştahayla yemək yedi.
Özünə gələrek işin ne yerde olduğunu düşünməyə başladı və vəziyyətinin
olduqca dəhşətli olduğunu anladı, o qeder dəhşətli ki, dalğmhğımn ən böhranlı
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deqiqesinde, anlaşılmaz bir qorxu hissi ilə birdən-birə ayağa durub qapını
ceftelədi. O, otağa bir başqasının gire biləcəyindən qorxurdu. O, baş verə
bilocok hər bir hadiseden özünü qorumağa çalışırdı.
Bir dəqiqə də keçdikdən sonra şamı sondürdü. İşıq onu danx- dınrdı.
Ona elə gəlirdi ki, birdən onu gören olar.
Bu “gören” kim ola bilərdi?
Heyhat! Onun otaqdan qovmaq istediyi qüvvə artıq otağm içində idi, qaranltqda
gözierini kor etmek istədiyi qüvvə onun üziine baxırdı. Bu onun vicdaru idi.
Onun vıcdanı; başqa sözle desək - Aliah.
Lakin o ilk dəqiqədə özünü aldatmağa müvəffəq oldu; onu təhlü- kəsizlık,
tənhahq hissi büriidfı; qapını bağiadıqdan sonra özünü elçat- maz hesab etdi,
şamı söndürərək özünü görünmez hesab etdi. O zaman özünü ele aldı, oturdu və
stolun üstünə dırsəklənerək, əlləri ilə üzünü örtdü, qaıanhqda fikirləşməyə
başladı.
“Bu nə hadisədir? Gördüyüm yuxudurmu? Mənə nə dediler? Men Javeri
doğrudandamı gördüm? Omənimlo nə barədə danışdı? Bu Şan- matye kimdir?
Deyirlər ki, o mənə oxşayır.
Bu mümkün ola bilermi? Dünən mən o qedər sakit idim ki, heç bir şeydən
şübhe etmirdim, belə bir şey heç təsəvvürüme də geiməzdi. Dünən bu vaxt men
nə edirdim? Bu hadisənin məne ne kimi zərəri ola bilər? Bu işlorin axırı nə
olacaq? Men nə edim?
O, böyük bir ezab içində idi, qelbində fırtına vardı. Beyni fıkirlərin hücuınuna
tab getirə bilmirdi, fikirlər dəniz daiğası kimi ondan uzaq- laşırdı, bunlan tutub
saxlamaq üçün əlləri ile alnmı sıxırdı.
İçerisinde bir ümid yeri ve qeti qərar axtardı, lakin iradə ve idra- kını sarsıdan
bu fırtına, onda yalmz əzabverici bir təlaş doğururdu.
Başı od kimi yanırdı. Pəncerəyə yaxınlaşaraq onu tamamilə açdı. Göyde bir
ulduz bele yoxdu. Stolun yanrna gelib ewəlki yerində oturdu. Bir saat belə
keçdi.
Dağmıq, qaranhq fikirlər onun şüurunda yavaş-yavaş müeyyən və sabit bir şəkil
almağa başlayırdı; artıq o, məsələnin ne yerde olduğunu aydın anlaya bilirdi.
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Gözləri qarşısmda açılan bütün sehneni əhatə ede bilmesə də, bezi tefsilatı
təsewürüne gətirirdi.
O, hər şeydən əwəl bir hadisəni aydmlaşdırdı: vəziyyətinin son dərəcə böhranlı
olduğuna baxmayaraq, o yene də bu vəziyyətə hakim idi və büsbütün sərbəst
herəkət edə bilərdi.
Lakin bundan onun şaşqmlığı daha da şıddetlendi. Onun herəkət- lərini təyin
edən ciddi ve muqəddos meqseddən asılı olmayaraq, indi- yə qədər gördüyü iş
ancaq öz adım dofiı etmək üçün qazdığı quyudan başqa bir şey deyildı.
Daiğınlığmm ən qızğın dəqiqələrində, yuxusuz gecelərdə, onun dünyada ən çox
qorxduğu bir şey vardısa, öz adını eşitmək idi, adını eşitdiyi gün artıq hər bir
şeyə son veriləcəkdi yeni həyatı, bəlke də yeni qelbi büsbütün bərbad olacaqdı.
Belə bir şeyin mümkün olduğunu xeyalına getirdiyi zaman diksinirdi. Əlbette,
beya- tınm belə dəqiqələrinde, birisi ona deseydi ki, bir zaman senin adını
ucadan söyləyəcəklər, bu iyronc ve dehşetli “Jan Valjan” sözleri birdən-bire
qaraıılıqdan doğaraq, onun qarşısında canlanacaq, otra- fmdakı sirri açmaq üçün
doğan bu qorxunc işıq birden-birə onun başı üzərində parlayaraq bu qaranhğı
daha da artıracaq, Jan Valjan adt ona daha dəhşətli görünməyəcək, yırtılmış
perde ancaq sirrin artmasına səbəb oiacaq: bu zəlzələ onun qurduğu binanın
hünövrəsini daha da möhkəmləndirəcək, ogər arzu edərsə, bu dəhşətli hadisədən
sonra, sürdüyü həyat daha da işıqlı olacaq və heç bir qüwə onu sarsıda
bilməyəcək. Jan Valjanm kabusu ilə müqayisə edildikdən sonra, xeyir- xah ve
hörmətli vetəndaş olan "cənab Madlen" daha da hörmət qazanacaq, ewelkinden
də sakit bir həyat sürəcək, - əgər bu sözləri birisi ona desoydi, başını yırğalar ve
bu sözleri mənasız hesab edərdi. Halbuki bunlann hamısı artıq bır heqiqet idi.
Bu bir yığm qeyri- mümkün şeylər artıq real bir hadisəye çevnlmişdi, tanrı da
bu sayıq- lamalann bir həqiqəte çevrilnıəsini rəva görmüşdü.
Onun fikirleri artıq aydınlaşırdı. Öz veziyyotini getdikce daha aydın dərk
etməyə başlayırdı.
Dəhşətli bir yuxudan oyandığmı, indi qaranlıq içində, uçurum kənarmdakı bir
enişlə aşağıya doğru yuvarlandığım, titrediyini ve uçurumdan özünü qoruya
bilmədiyini hiss edirdi. Gözləri qarşısında qaranlıqda yad, tammadığı bir adam
görürdü; fəiək onu Jan Valjan zenn ederek uçuruma doğru yuvarladırdı. Bu
uçurumun ağzını yenə qapamaq üçün buraya ister-istəməz birisi yuvarianmalı
idi - ya o, ya da bu.
Onun isə fələyin işlorino qanşmamaqdan başqa bir çarəsi qalmırdı.
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İndi onun şüurunda artıq hər bır şey aydmlaşmışdı. O, katorqada yeri boş
olduğunu, heç bir şeyden asılı olmayaraq təkco balaca Jerveni qarət etməsi
ucundan oraya getmelı olduğunu, bu yerin daim onu gözlədiyini etiraf etməyə
məcbur oldu, bu boş yer onun ıntizannda idi, onu özünə cəlb edirdi, bu yeri nə
zaman tntacağını gözləyirdi, bu zəruri və labüd bir şeydi. Öz-özünə dedi ki: “Bu
saat məni ovez edəcək bir adam var ki, o da Şanmatyedir. Fələyin ağır zərbesı
bu adama düşmüşdür. Men isə Şanmatye adı ilə katorqa cəzası çekorək, hər
kəsin hörmətim qazanmış cənab Madlen adı ilə yaşayacağam, artıq heç bir
qorxum olmayacaqdır. Bunun üçün yahuz heç bir şeyə mane olmamalıdır ki,
qanun Şanmatyenin başı üzərinə mezar daşım endirsin, bu daş da bir defə ınsanı
yero gomdükdən sonra artıq heç bir zaman yerinden qalxmaz”.
Bütün bunlar D qədər əzabverici vo qeribe idi ki, onun qəlbində insanlann ömrü
boyu yalnız iki-üç dəfe duya biləcəkləri və vicdan ezabı deyilən daxili bir
həyecan əmele gəlmişdi; qəlbinin dərin- liklərmdə, istehza, sevinc ve
ümidsizlikdən doğan bir şey vardı ki, bunu da daxili qəhqəhə adlandırmaq
olardı.
O, birdən-birə şamı yene yandırdı.
Yaxşı, nə olacaq? Mən nedən qorxuram? Niye bu baredə fıkirləşirəm?
Men artıq xilas oldum. Hər şey qurtardı. Yanaçıq bir qapı vardı ki, oradan
mənim keçmişim içori soxula bilordi, indi o da əbedi olaraq qapandı! Metıi
uzun müddot narahat edən, ov tulası kimi meni izləyən, meni tanımış olan - bəli,
yeqin tanımışdır, buna and İçə bilərəm! - Bu qorxunc Javer də artıq çaşmış,
izimi itirmiş və başqa ov dalınca düşmüşdiir. O artıq təmin olunmuşdur, məni
daha rahat qoya- caqdır! Öz Jan Valjanını artıq əline keçirmişdir! Kim bilir,
bəlkə başqa şehere köçmək fikrindədir! Həm de bütün bu işlerin mənə heç dəxli
yoxdur! Mənim nə işim var! Bir də burada bir pis iş yoxdur! Sözun düzü, indi
məni bu halda görenlor deyə bilerlər ki, baştma böyük bİr müsibot gəlmişdir!
Birisinin başma müsibət gəlmişsə: hər halda bunun sebəbi mən deyiləm. Bu,
qəzavü-qədərin hökmüdür, görünür ki, qəder bele imiş. Mənim bu işe qarışmağa
nə haqqım var? Mon indi ne üçün əlleşirom? Kimin işine qanşmaq istəyirəm?
Axı bunun menB nə dexli var? Nece? Mən hele razı deyİIem? Məne bundan
artıq nə lazımdır? Uzun illerden bəri hosrətini çəkdiyim, yuxusuz gecələrdə
Allahdan dilediyim meqsədə - təhlükəsizliye nail oldum! GÖrünür, Allah özü
de bele məsləhət görüb. Men Allahın əmrinə zidd gedə bilmərəm. Lakin Allahın
əmri nə üçün belədir? Çünki mən başladığım işi davam etdimıəliyem, insanlara
yaxşılıq göstərməliyem, gələcəkde başqalarına ali bir nümunə olmalıyam,
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nehayət, mənim boynuma dü- şen mənevi cəza və yenidən qazanmış olduğum
fəzilətlər sayəsində, heç olmasa bir az xoşbəxt olmalıyam! Doğrusu, mən nə
üçün bu xeyir- xah keşişin yanına gedib, her şeyi ona etiraf etməkdən, onunla
məslə- hetleşmekdən qorxduğumu başa düşmürəm. Şübhe yox ki, o da eyni
şeyləri mene soylerdi. Artıq qerar verildi. Qoy hər şey öz yolu ilə getsin!
Allahın əmri belədir.
O, qəlbin uçunımu adlandırıla bilən bir sıldınm üzormdo oyilorok, öz vicdanmm
gizli aləmi ile söhbet edirdı. Ayağa durub otaqda gəzin- meyə başladı.
“Bilirsənnıi ne var, - dedi, - bu barəde fikirieşmek yeter. Artıq qərar vertldi!
Lakin bu sözleri söylərkən, zerre qedər se- vinmədi. Əksinə.
Dəniz dalğalanna sahilə qayıtmağı qadağan etmek mümkün olmadığı kimi,
fikirlerin də müəyyən bir məsəiəyo qayıtmasına mane olmaq mümkün deyildır.
Dənizçilər bıına mədd deyirlər. Canilər isə
-

vicdan ezabı. Allah insan qəlbini bir okean kimi coşdumr.

Bir neçe saniyə sonra o yenə, öz iradəsindən asılı olmayaraq, bu kədərli
mükatiməyə başladı: burada danışan da özü idi, dinləyən də; o sükut ıle keçmek
istədiyi şeyleri danışmağa, dinləmək istəmədiyi şeylərə qulaq asmağa məcbur
idi; iki min il bundan əwəl ölümə məhkum olan bir insana “get!” deyen gizli bir
qüwə ona indi “düşün!” deye emr edirdİ.
SÖylədiklerimdə yaxşı anlaşılsın deye, hekayətımize davam etmədən əwəl,
lazımi bir qeyd üçün dayanmağa mecburuq.
İnsanlarm öz-özü ilə söhbət etdiyi hallar olur, her bir düşünən məxluq bunu
təcrübədən keçirmişdir. Hətta belke de söz yalnız insa- mn daxilində yaşadığı
zaman fikirdən vicdana ve vicdandan fikre keçerek, en gözel bir sirr dərəcəsinə
yüksəlir. Bu fəsildə təsadüf edilen “dedi”, “seslendİ” ifadəlerini də ancaq bu
mənada anlamaq lazım gəlir, Biz zahiri sükutu pozmadan öz “menliyimizin”
daxitində damşır, səslənir, söhbət edirik. Daxilimizde hər şey təlaş içindədir,
dodaqlar- dan başqa hər şey dile gelir. Həqiqi ruhi ehtizazlar gozə görünməsə
də, duyula bilməsə də yene həqiqidir.
Bu surətdə, o nə neticeyə gəldiyini özünden soruşdu. Özüne belə bir sual verdi:
“Qəbul edilən qerar nədən ibarət imiş? Ağlının yoİ ver- diyi hiylələrin dəhşətli
olduğunu, “qoy hər şey öz yolu ile getsin, Allahm əmri belədir” sözlərinin nə
qədər iyrenc olduğunu etiraf etməye məcbur oldu. Taleyin və insanlarm
buraxdığı sehve yol ver- mek, buna mane olmamaq, onda sükutla iştirak etmək,
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- xülase heç ne etməmek - her şey etmək demək idi bu, yaramaz bir
ikiüzlülüyün son pilləsi idi. Bu, ancaq, rəzil, mənfur, xəyanətkar ve murdar bir
cinayet idt!
O, sekkiz il yaşadığı bir yeni həyatda ilk dəfe olaraq pis bir niy- yotin və pis bir
əməlin acı temini dadırdı. Derin bir nifrətlə tüpürdü.
Sonra yenə ozünü sorğu-suala başladı. Amansız bir hakim cid- diyyəti ile
“meqsədime nail oldumP’ sözləri ilə nə demək istədiyini özünden soruşdu.
Həyatda həqiqətən bir məqsədi olduğunu özünə etiraf etdi. Lakin hansı məqsəd?
Admı giziətməkmi? Polisi aldatmaq- rm? Bütün bu gördüyü işlər yalnız belə bir
xorda məqsəd üçün idimi? Onun başqa həqiqi, ülvi bir məqsədi yox idimi? Öz
heyatmı deyil, ruhunu qurtarmaq, yenə namuslu ve temiz bir adam olmaq, pak
adam olmaq! O bunu arzu edirdimi? Meqsedi bu deyildimi? Yepiskop ona məhz
bunu əmr etmişdi. Keçmışine açılan qapmı bağlamaqmı? Aman Allah, qapını bu
cür bağlamaq olarmı? Əksinə, bu hərəketləri ilə o qapmı yenə taybatay açar! O
yene oğru, həm də ən iyrənc bır oğru olar! O bir başqasının güzəranını, günəş
altmdakı yerini, həyatını, sakitliyini oğurlar! O bir qatil olaraq zavallı bir insant
katorqa deyilən on qorxunc ölüme, diri-diri ölmeyə mehkum edər! Əksinə
olaraq, polise təslim olmaq, bu qəder qorxunc bir səhvin qurbanı olan bir insanı
təhlükeden qurtarmaq, öz borcunu yerinə yetirərək, yenə Jan Valjan, yenə
katorqalı olmaq, - ən həqiqi qurtuluş bu demekdi, çıxmış olduğu cəhənnəmin
qapılannı yalnız bu yolla hemişelik bağlaya bilərdi. Cismən oraya düşdüyü
halda, oradan nıhen qurtulardı. Beli, o mütləq belo etməlidir. Əgər o bunu
etmezse, etdiyİ bütün yaxşılıqlar heç oiub gedəcəkdir! Onun bütün həyatı, bütün
tövbələri, hər şeyı məhv olacaqdır! Yalnız: “Bütün bunlan sen nə üçün etdin?”
demək qalırdı. O, yepiskopu öz yanında hiss edirdi. Bu adamm ölü olması
burada diri olmasından daha da təsirli ıdi. O diqqetlə cənab Madlenə baxırdı.
Inden belə cənab mer, qazandığı bütün hörmətlə bərabər onun nəzerində iyronc
bir adam olacaq, katorqalı Jan Valjan isə öz pak feziletleri ile yüksələcək.
Adamlar onun yalnız zahirini görmüşlər, yepiskop isə onun esl simasını
görürdü. Adamlar onun heyatını gör- müşdü, yepiskop ise onun vicdamnı
görürdü. Demek, dayatımadan Arrasa getmək, yalançı Jan Valjam qurtarmaq ve
heqiqi Jan Valjam mehkemeye teslim etmək iazımdır! Heyhat! Bu en böyük bir
fəda- karlıq, ən acı bir qələbə, son ve qəti bir addımdı! Lakin bu addımı da
atmaq lazım gəlirdi! Nə qəder acı bir tale! İnsanlann nezerinde özünü ləkələrsə
də, Allah yanında üzü ağ olar!
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Yaxşı, nə olar, - dedı, - qerar verməlidir! Men öz vezifəmi yerine
yetirməliyəm! Bu adamı qurtarmaq lazımdır!
Bu sözləri, öz-özü ilə damşdığım belə duymadan ucadan söyiədi.
Hesabat dəftərini götürüb nəzərdən keçirdi, kağızlannı nizama sal- dı; maddi
voziyyətləri yaxşı olmayan bəzi adamlann pul qəbzlərini cınb odun içinə atdı.
Sonra bir məktub yazaraq konvertə qoydu ve üzərində bu adresi yazdı: “Paris
Artua küçəsində olan bankir cenab Lafite”.
Qutudan bumajnikini çıxardı, içində bir neçə ədəd kağtz pul və pasport vardı ki}
bununla ele bu il seçki dairesinə getmişdi.
Dərin fıkirlere dalmış cenab Madlenin bu işlerlə məşğul olduğunu görənlər
onun ürəyinde neler olduğunu qətiyyen başa düşo bilməzdilər. Arabir yalnız
dodaqlan tərpenir, bezen de başmı qaldınb gözlərini divann bir nöqtəsinə
zilleyirdi, sanki orada bir şey vardı ki, onun suallanna cavab vennəli, çətin
moseleleri həll etməli idi.
Lafitə yazdığı mektubu qurtardıqdan sonra Madlen onu pul kisesi ile birlikdə
cibinə qoyub yenə otaqda gəzinməyə başladı.
Fikirleri evvəlki istiqamətdən ayrılmırdı. O yenə də panldayan herflerlə
yazılmış vəzifəsini öz qarştsında aydtnca görür; haraya ba- xırdısa, yalnız bu
sözlerə rast gelirdi: “Get! Kim olduğunu söylə! özü- nü ifşa et!’\
Qarşısında sanki əllə toxunula bilecek bir şeklo düşmüş, canlanmış və İndiyə
qədər həyatının iki qaidesini teşkil eden iki ideya canlanırdı: kim olduğunu
gizlətmək, müqeddəs bir adam olmaq. O bu iki ideyanı ilk dəfe ayn-aynlıqda
gördü, bunlan bir-birinden ayıran cehətlən anladı. Bu ideyalann biri şübhəsiz
xeyır işlerlə bağlı olduğu halda, o biri ancaq şer ola bilərdi; biri fədakarlıq, o
biri isə xudbinlik demək idi. Biri “qardaşım” dediyi halda, o biri “men” deyirdi;
birinin menbəyi nur, o birininki isə zülmet idi.
Nurla zülmet bir-birile güləşirdi, o isə bu mübarizeni seyr edirdi. Dərin fıkirlere
daldtqca, bu iki ideya onun mənəvi nəzərləri qarşısmda böyüyür və nəhənge
çevrilirdi. Ona ele gəiirdi ki, şüurunun derin- liklərində, bir az əvvəl behs
etdiyimiz ucsuz-bucaqsız üfuqlərdə, qa- ranlıqlara qanşan şəfəqlər arasmda ilahi
bir qüwə bir divlə vuruşur.
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O, büsbütün dəhşət içində idi, bununla bele xeyrin şəre qalib gəlməyə
başladığını görürdü.
0» vicdan və taleyinin yene də qəti bir deqiqə keçirdiyini hiss edirdi, Yepiskop
onun yeni həyatının ilk dövrünü təyin etdiyi halda, Şanmatye ikincı dövrünü
yaradırdı. Böyük bir dönüşdən sonra böyük bir imtahan!
Bu aralıq bir an üçün sakitləşmiş qızdırmalı həyecan yene coşmağa başladı.
Beynindən minlercə fikirlər keçirdi, lakin bu fikirlər qəbul edilmiş qeran daha
da möhkəmlsııdirirdi.
Bir an o öz-özüne dedi ki, nahaq yerə bu həyəcanlan keçirir, Şan- matye vecsiz
bir adamdır, hər halda oğurluq etmişdir.
Sonra öz-özüne cavab verdi: “Əgər bu adam doğrudan da bir tıeçə alma
oğurlamışsa, bunun üçün ancaq ikı ay hebs cəzası verə bilerlər. Bu hər halda
katorqa demək deyildir. Bir de onun alma oğurladlğı da şübhəlidir. Bu sübut
edilmişdirmi? Jan Valjan adı onun işini korlayır, ona görə de sübuta ehtiyac
görülmür. Kral prokurorlannın adəti bele- dir. Katorqalı - oğru deməkdir”.
Bir lehzə sonra onun ağlına başqa bir fikir gəldi: belkə o özünü təsliın edirse,
yeddi il ərzinde gösterdiyi fədakarlığı, sürdüyü müqəd- dəs hoyatı, bu ölkə üçün
etdiyi bütün yaxşıhqları nezərə alaraq, onun günahmdan keçərlər. Lakin bu
ferziyyə tez yox olub getdi. O, balaca Jervenin qırx su pulunu oğurladığı üçün
oğru olduğunu və istər- istəmez bu işin yene ortalığa çıxacağım, qanuna əsasen
yenə ömürlük katorqa cəzasına göndərilecəyini düşünərek acı-acı gülümsədi.
Bütün bu xəyallan özündən uzaqlaşdırdı, dünyamn nemətlərindən göz çəkərək,
başqa bir şeydə təsəlli ve qüvvet axtarmağa başladı. O öz-özünə dedi ki,
vəzifəsini yerine yetirməlidir, ola bilsin ki, onu yerinə yetirdikdon SDnra o
nisbətən az bədbəxt olar “hər şeyin öz qay- dası ilə getmosinə yol verərsə,
Monreyl-sür-Mer şəhərində qalarsa, qazandığı hörmet, şərəf, şöhret, etdiyi
yaxşılıqlar, ona qarşı beslenən pərəstişkarlıq, qazandığı sərvet, fəzilət, xülasə
her şey cinayetin acısı ilə zəherlenmiş olacaqdır! Bu cür rezİl işlə nəticelənen
bütün yaxşı əməlleri puç olub gedecekdir! Özünü qıırban verərək fiədakarhq
gösterdikde isə hər şey katorqa da, rüsvayçılıq da, demir xalta da, yaşıl qalpaq
da, məşəqqətli zəhmet də, amansız tehqirlər də, - hər bir şey ilahi bir səfa və
şəfa ile aşılanmış olacaqdır!
Nəhayət, o öz-özünə dedi ki, o ancaq belə herəkot etməli, onun taJeyi belədir,
fələyin əmrini poza bilmez, istəsə də, istəməsə de o, iki şeydən birini
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seçmelidir: ya zahiri fezilət və gerçok bir alçaqlıq, ya həqiqi bir qüdsiyyət və
zahiri bir rüsvayçılıq!
Bu saysız-hesabsız qorxunc fikirləri bir-bir başından keçirerkən o yenə də
ruhdan düşmür, mərdliyini itirmirdi, lakin beyni artıq yorul- mağa başlayırdı.
İstər-istəməz başqa şeyləri, tamamilə mənasız şey- ləri fikirləşməye başladı.
Cricgah damarlan şiddətlə vururdu. O həle də otaqda gəzinirdi. Yaxındakı
kilsənin və bir az sonra şəhər idanəsinin zengleri gecə saat on ikini vurdu. O
əvvəlcə bir zengin, sonra o birisinin on iki dəfə vurmasını saydı ve səslərini birbirile müqayise etdi. Bir neçe gün bundan əwəl bir köhnə dəmir alverçisinin
dükanında, üzərində “Romenvilli Antuan Alben” yazılı köhnə bir zəng görmüş
olduğunu xatırladı.
Üşüyürdü. Buxannı qaladı. Pəncərəni örtmək isə ağlına gəlmədi. Sonra yenə
keylik onu bürüdü. O, böyük bir çetinlikdə, saat on ikini vurmazdan ewəl ne
düşündüyünü yada salmağa çalışdı. Nahayət, buna nail oldu.
“He, - deyə düşündü, - mən özümü məhkəməyə təslim etmək qerarma
gəlmişdim”.
Birdən Fantina yadma düşdü.
“Aman Allah! Bəs bu zavallı qadmm taleyi necə olacaq! - dedi.
Fikrində yeni bir şübhə böhranı başladı.
Fantina birdən-birə yadma düşməklə fıkirlerində ani bir işıq doğdu, bütün
düşündükləri ona tamamilə başqa bir şokilde görünməyə başladı öz-özüne;
“Mən nə edirəm? - deyə səsləndi, - mən indiyə qədər yalnız özümü düşünmekle
məşğul olmuşam! Susmaq ve ya özümü təsiim etmək; öz şəxsiyyetimi
gizletmek və ya canırm qurtarmaq, hamının hörmət bəs- lədiyi, lakin menftır bir
vezife sahibi ya da rusvay olmuş, lakin hör- mətə layiq bir katorqaiı olmaq,
menim qarşımda duran yalmz öz nəfsim idi! Lakin aman Allah, bütün bunlar
xudbinlikdir, xudbinliyin adi bir şəkli olmasa da, yenə xudbinlikdir! Halbuki
başqalarını da düşünmok lazundır! Axı ən müqeddəs şey başqalannı
düşünməkdir! Diqqetli olaq, meseləni daha dərindən düşünək. Tutaq ki, mən
yoxam, men aradan çıxmışam unudulmuşam - bundan nə hasil ola bilər? Tutaq
ki, özümü ele verdim. Məni tutub, Şanmatyeni azad edərlər, məni yene katorqaya gönderərler bes sonra? Sonra nə olacaq? Burada nələr olacaq? Beli,
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burada. Bu ölkə bu şəher, bu sənaye, fəhlələr, kişilər, qadınlar, uşaqlar bütün bu
kasıb camaat nə olacaq? Bütün bunian mən yarat- rmşam. Onlara mən həyat
vermişəm; her yerdə tüstülənən ocaqlarm yanacağını, qaynayan qazanlann ətini
mən vermişəm; onlara rahatlıq verən, onlara ticarət, kredit yaradan mən
olmuşam, mənden qabaq heç ne yox idi, bütün Ölkənı yuxudan oyadan, ona
dirilik və qüwot veren mən olmuşam, mən buradan getsem bütün bunlar yenə də
məhv olub gedecek. Bəs o qadm! Bu qeder əzablar çəkmiş və aiçalmasma baxmayaraq, yenə yüksək və ülvi olan bu qadın, o qadın ki, bədbextliyine
bilmedən, mən səbəb olmuşam! Mən ki, ıışağını onun yanına getire- cəyimi,
qızını onunla görüşdürəcəyimi ved etmişdim! Menim ucum- dan müsibətə düçar
olmuş bu qadına yaxşılıq etmek mənim borcum deyildirmi? Men ortadan yox
olaramsa, hər şey mehv olub gedəcək, qadm öləcek, uşaq kımsəsız qalacaqdır.
Mən özümü polisə teslim etsəm bax, belo olacaq! Yaxşı, bes özümü təslim
etmesəm nə olar?”.
Öz-özünə bu sualı verdikden sonra tərəddüd içində dayandı, lakin bu terəddüd
çox sürmədi, özünü toplayaraq, sakit bir halda sualına cavab verdi:
“O adam katorqaya gedəcək! Nə olsun ki, bu doğrudur, lakin lenət şeytana, o
oğnıdur axj! Men özümü nə qədər inandırsam da, bir şey, inkar ede bilmərom
ki, o oğrudur, bəli, oğrudur! Mən isə burada qalıb başladığım işimə davam
edərəm, on ildən sonra on milyonluq bir sərmayəm olar. Bunun hamısmı ölkəyə
paylaram, çünki məne heç bir şey lazım deyil. Pul mənim nəyimə lazımdır?
Men ki, özüm üçün çahşmıram! Əhalinin rifah halı yaxşılaşar, sonaye işleri
canlanar, fabrik və zavodlar artar, yüzlərcə və minlərco ailə xoşbext olar!
Əhalinin sayı artar, ayrı-ayn fermalann yerinde yenı-yeni kəndtər yaranar, quru
çöllərdə fermalar əmelə gəler. Yoxsulluq və ehtiyac yox olar. Bununla da
səfalet, fahişelik, oğuriuq, cinayət, bütün qobahətlər Mtün cina- yətler yox olub
gedər. Bu zavallı ana da öz balasına tərbiyo verer! Bütün ölkədə servət ve
namus yüksələr! Yox, yox, özümü olə vermek, məhkəməye tsslim olmaq! Mən
dəlimi olmuşam? Yox! Ehtiyatlı olmaq tələsməmək lazımdır. Men alicənab və
mərd bir hərəkət göstermək istəyirdim, lakin bu ki, menasız bir faciədir! Mən
yalmz özümü düşü- nürdüm! Birisini, tanımadığım bir adamı bir oğrunu, alçaq
bir adamı, beike də bir az haqsız olaraq məhkum edildiyi cezadan qurtarmaq
üçün bütün bir ölkənin rahatlığmı qurban vermek! Zavallı bir qadınm
xəstəxanada, dəhşetli bir halda ölməsinə razı olmaq! Omın qızının it kimi
küçəde gebərməsinə yol vermek! Bu haqsızhqdır, bu dəhşətli bir
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şeydir. Ana öz uşağımn üzünü belə görmeyecək! Uşaq öz anasını demək olar ki,
heç tanımadan məhv olub gedəcəkdi! Bütün bunlar alma oğurlamxş, bir
hərəkoti üçün olmasa da, başqa bir hərəkəti ucundan, belke de katorqaya layiq
olan bir oğrunu xilas etmək üçün imış! Amma ne gözel flkir! Nə gözəl vicdan!
Canini qurtarmaq, günahsızlan iso mehv etmək! Ömrünün axınna bir neçə il
qalan, katorqada güzəramnı indiki səftl heyatından bir az pis keçirəcək qoca bir
sərsarini qurtar- maq üçün bütün bir ölkəni anaları, qadınlan, uşaqlan qurban
vemıek! Məndən başqa yer üzünde ktmsəsi olmayan və kim bilir, belke bu gün
o xain Tenardye ailəsində, onlann murdar meyxanasında soyuq və aclıq keçirən
zavallı Kozettanı fəda etmək! Bu adamlar no qədor de əclafdırlar! Rəvadırmı
mən bu zavallı adamlara qarşı öz borcumu yerino yetirməyim? Gedib özümü
polisin eline vermək fikrinə düşmüşəm. Bu ki, böyük bir axnıaqlıqdır! tndi
meselənin pis tərəfini fikirləşək. Tutaq ki, bu işin pis bir cəhəti var, ona göre də
bir zaman vicdan əzabı çəkəcəyəm. Başqa adamlann səadəti üçün bu vicdan
əzabına yalnız menim qelbimi ləkələyən bu pis əməlo razılaşmaq özü fədakarlıq
və fəziletdir.
O, ayağa durub yenə otaqda gəzinməye başladı. Bu dəfə ona elə gəldi ki, qane
edilmişdir.
Almaz daşlarım yalmz yerin altıııda, heqiqeti ise yalnız insan fık- rinin
dərinliklərinde tapmaq mümkündür. Ona ele gelirdi ki, bu fikrin dərinliklərinə
enərək, qaranhq guşələri eşələyə-eşəlayə nəhayət, bu almaz daşlarmdan birini,
bu həqıqətiərdən birini tapa bilmişdir, artıq bu heqiqət, bu qiymetli daş onun
elindədir. O bunu seyr edir, panl- tısmdan gözləri qamaşırdı.
“Bəli, bu belədir, - deyə o düşündü. - Həqiqəti tapmışam. Məsə- leni həll
etmışəm. Müəyyən bir qərara gəlmek lazımdır. Qərar verdim. Qoy her şey öz
yolu ilə getsin. Daha tərəddüd etmek, gen çekilmek lazım deyil. Mən bunu öz
rahatlığım üçiin deyil, ümumin xeyri üçün edirəm. Men Madlenəm və Madlen
olaraq da qalmalıyam. Vay Jan Valjanın halına! Artiq mən Jan Valjan deyilem,
o adamı tanırnıram, haradan gəldiyini de bilmırem. Əgər belə bir adarn varsa,
qoy özü öz halına yansın, mənim nə işim var? Bu məşum ad gecənin
qaranlığında kabus kimi doJaşır ve bu kabııs birmin başına düşərsə, vay onun
halma!”.
Buxarının üstündeki balaca güzgüye baxıb dedi:
Bəli! Artıq qərar verildi. Ürəyim sakit oldu. Indi göriinüşüm tamamilə
başqadır.
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Bir qədər de gəzdikdən sonra, o birdən-birə dayandı.
Yeter! - dedi. - Men daha tərəddüd etməməliyəm. Qebul etdi- yim qorarın
heç bir nəticesi məni qorxutmamalıdır. Meni holə də Jan Valjanla bağlayan
tellər var. Bunlan qırmaq lazımdır. Bu otağın özünde menim əleyhime şahidlik
edo biləcək şeylər var; bunlar ne qedər cansız olsa da, diri şalıidlərdən
qorxuncdurlar. Bunlar yox olmah, puç edilmelidir.
Əlini cibinə salıb kisəsini çıxartdı vo açıb içinden balaca bir açar götürdü.
Bu açan divar kağızının qara nöqteleri arasında seçilməyən balaca bir deşiyə
soxdu. Buxarının dəmir qalpağı ilə otağm küncü arasında qaynlmış gizli bir
dolabm ağzını açdı. Bu gizli dolabın içində cındır şeylor, göy kətandan bir
köynək, zağı getmiş bir şalvar, köhnə bir çanta vo iki ucu dəmirli yoğun bir esa
vardı. 1815-ci ilin oktyabr ayında Din şəhərinə girdiyi zaman Jan Valjanı
gormüş olanlar, onun o vaxtı dilençi paltarlarını asanlıqla tanıyardılar.
O, yepiskopun gümüş şamdanlanm saxladığı kimi, bunları da saxlamışdı ki,
yeni həyata nə ilə qədəm qoyduğunu hənıişəlik yadında saxlasm. Lakin o,
katorqadan gətirdiyi şeyləri gizletmeklə bərabər, yepiskopun bağışladığı
şamdanları büsbütün açıqda saxlayırdı.
Qapmın açılmasından qorxmuş kimi, cəftelenmiş qapıya gizli bir nəzer saldı,
cəld bir hərəkətle bu cındırlan, esanı və çantanı buxanya atdı, uzun illordən bəri,
təhlükeyo baxmayaraq, pərəstişlə saxladığı bu şeylər alovlarm içində yanmağa
başladı.
Bir az sonra gizli dolabı boyük hir ehtiyatda bağladı. Dolab indi artıq boş
olduğuna görə her bir ehtiyat yersiz idi. Buna baxmayaraq, dolabın qapısini
hündür bir kreslo ilə tutdu.
Bir neçe saniyedən sonra otaq və qarşıdakı evin divan güclü bir alovun qırmızı
və titrek şəfoqi ilə boyandı. Paltarlar yamr, əsa od içində cırıldayır ve otağın
ortasına qeder qığılcnnlar sıçrayırdı.
Çanta ilə kirli cmdırlar büsbütün yanıb qurtardıqdan sonra külün içinde parlayan
deyirmi bir şey göründü. Əyildikdə bunun gümüş pul olduğunu bilmək asan idi.
Bu pul yəqin savoyahdan oğurlanmış oldu- ğu qırx su idi.
Lakin o alov içinə baxmadan, eyni sakit addımlarla otaqda gezınirdi.
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Birdən gözləri buxarının üstündə duran va alovun əksindən parla- yan gümüş
şamdanlara sataşdı.
“Ah! Bunlar da Jan Valjanı xatırladır, ~ deyə düşündü. - Bunlan da mehv etmək
lazımdır”.
Şamdanları götürdü. Od hələ şiddətlə yandığmdan, bunlan tezliklə əridib xarab
edə bilərdi.
Sonra ocağm üzərinə əyilərek, qızınmağa başladı, tsti bütün vücu- duna yayıldl.
“Adamın canı qızanda, nə yaxşı olur!” - dedi.
Şamdanlardan biri ilə ocağı eşəledi. Bir saniyə də keçsəydi, onları bir-bir odun
içinə atacaqdı.
Bu anda sanki içerisindən:
-

Jan Valjan! Jan Valjan! - deyə bağıran bir ses cşitdi.

Tükləri ürpəndi, dehşətli bir səs eşidən adam kimi rəngi ağardı.
Bu səs:
Bəli, bəli, işini qurtar! - deyirdi. - Başladtğm işi tamamla! Şam- danları
məhv et! Bu yadigan təlöf et! Yepiskopu unut! Hər şeyi unut! Şanmatyenin işini
bıtir! Çox gözel olar! Qalib gəlməyinle özünü tobrik et! Demək, son qəti qərara
geldin! Adamların ondan nə istədiyini bele bilməyən bu qoca kim bilir, bəlkə
heç bir pis iş gömıəmişdir, heç taqsırı yoxdur; belkə yalnız sənin adın o biçarəni
əzdiyi və uçuruma yuvarladığı iiçün onu nıehv edəcəklər. Nə olar! Qoy onu
sənə oxşadıb məhkum etsinler, qoy ömriinün axır çağlan nifrətler və lənətlər
içəri- sində keçsin! Çox gözel! Senə nə var, sen namuslu bir adam ol, hər kəsın
hörmət etdiyı, etibarlı mer olaraq qal: şəhəri zenginləşdir, yox- sullann qammı
doydur, yetimleri tərbiyo et, sən öz fəziletli heyatında xoşbext yaşa! Sənə
pərestiş edeceklər, sən şərəf ve şöhrətle yaşadığm müddetde orada, katorqada
bir başqası sənin koynəyini geyecək, senin qanadlanm gezdirəcək və senüı
şerefsiz adını daşıyacaqdır. Sən öz işlerini gözel düzəltdin! Ab! Menfur adam!
Üzündən ter sel kimi axırdı, dehşət saçan gözlərini şamdanlardan ayırmırdı.
Içindən gelen səs susmayaraq, davam edirdi.
Jan Valjan! Sen öz ətrafında bir çox səsler eşidəcəkson; səni ucadan
bağıraraq alqışlayacaqlar. Lakin qaranhqdan heç kəsin eşitmə- diyi bir səs
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gəlecek və sene lenətlər oxuyacaqdır. İndi qulaq as, ey alçaq və rəzil adam!
Bütün bu xeyir-dualar göylerə çatmadan məhv olacaq, Allah-taala ancaq lənət
seslərini eşidəcəkdir!
Onun qəlbinin dərinliklərindən əwelcə zeif gələn bu ses, get- dikcə güclənir və
indi onun qulağının dibinde dəhşətlə gurlayırdı. Ona ele gəlirdi ki, bu ses onun
varlığı içensinden çıxaraq, indi artıq xari- cində səslənirdı. Son sözləri o qəder
aydın və açıq eşidirdi ki, dehşetlə etrafına bir nəzor saldı.
özünü büsbütün itirmiş bir halda:
-

Burada kim var? - deyə soruşdu.

Sonra mənasız bir qəhqəhe ilə gülerək dedi:
-

Men ne qedər axmağam! Buraya kim gələ bılor?

Yox, burada kimsə var idi, lakin bu kimsəni insan gözləri görməye qadir
deyildi.
Cənab Madlen şamdam buxarının üstüne qoydu.
Sonra otaqda yenə yeknesəq ağır addımlarla gezməyə başladı ki, bu da aşağt
mərtəbede yatan adamı narahat edir və onun səkseko ile ycrinden sıçramasına
səbeb olurdu.
Bu gəzinti onu bir qədər sakitləşdirir və bir növ məst edirdi. Bezən insan,
heyatımn belə müstəsna dəqiqelerinde sanki qarşısına gələn hər şeylə
məsləhetləşmək üçün gəzinmek isteyir, sanki yolda rast geldiyi şeylər ona yaxşı
məsləhət verə biler. Lakin bir neçə saniyədeıı sonra onun fikirleri tamamilə
dolaşdı.
Bir-birinin dalmca qəbul etdiyi iki qərar indi eyni derəcədo onu dəhşətə
getirirdi. Vaxtilə onun həyatmı yoluna qoyan her iki fikir indi ondan ötrü
öldürücü idi. Ne qödər acı bir təsadüf! Bu Şanmatye təsa- düfi ortaya çıxmasa
idi olmazdımı? Fələyin, guya onun vəziyyətini möhkemləndirmək üçün
gönderdiyi bu təsadüf indi onu qəti olaraq məhv edecekdi!
Bir deqiqəliyə öz geləceyini düşündü. Özünü ələ vermək! Aman AHah! Polisə
təslim olmaq! Aynlacağı hər şeyi və qayıdacağı veziy- yeti fıkrində hədsiz bir
teessüflə araşdırdı. Bu sakit həyatdan, ferəhli günlerdən əl çəkmok, ehalinin ona
beslədiyi hörmətdən aynlnıaq, na- mus və azadlıqdan mehrum olmaq lazım
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gelirdi! Artıq o, düzlerə gc- dib may ayında quşların oxumağtm dinləməyəcek,
balaca uşaqlara sedeqə vermeyocekdi! Artıq ona yöneldilən məhəbbetli ve
minnətdar gözləri görmoyəcekdi! Tikmiş olduğu bu evi, bu balaca otağı buraxmah olacaqdı. Bütün bunlar indi ona nə qədər əziz, sevimli görünürdü. Artıq o,
bu kitabları oxumayacaq, isfəndan ağacından qayrılmış stolun yanrnda oturub
yazı yazmayacaqdı, Bütun bu müddet erzində ona xıd- mət eden yeganə qoca
qulluqçusu, artıq səhərlər qəhvəsini getir- məyecekdi. Ey böyük Allah! Bütün
bunlann əvəzində onu katorqa, dustaq paltan, ağır iş, karser - artıq başma gelmiş
bütün bu dəhşətlər gözləyirdi! Keçirmiş və adət etmiş olduğu bu heyatdan
sonra, həm de bu yaşda olduğu halda bu çox qorxunc bir şeydi! Ban cavan
olaydı! Qoca vaxtmda her kesin ona “sən” deyen kobud sesini eşitmək, nə
dözülmez bir hal! Her bir nəzarətçi onun cıblerini axtara bilər, hər bir gözətçi
onu ağacla döye bilərdi! Yalın ayaqlanna altı dəmir ayaqqabı geyməli olacaq.
Hər səhər, hər axşam ayaqlannı qandal halqalarmı yoxlamaq üçün işlədilən ağac
çekic altma qoymalı olacaqdır. Ona istehza ilə baxan hər bir avaraya deyəcəklər
ki: “Monreyl-sür-Mer şehərmin vaxtilə nıeri olan Jan Valjan budur! Axşamlar
da yorğun- luqdan ikiqat olaraq qan-ter içinde, başmda gözlərinin üstünü örten
qalpaq, seıjantm qamçısı altmda başqa bir cani ilə yan-yana üzətı hobsxanaya
qayıdacaq, gemi pilləkənı ile yuxan qalxacaqdır. Oh, no böyük işgencə! Əcəba,
fələk de insan kimi zülmkar və insan qelbi kimi amansız ola bilərmi?
Düşdüyü ağır vəziyyətdən qurtarmaq üçün ne qədər çalışırdısa, yenə de bütün
fıkirlerini əhatə edən bu acı suala qayıdırdı; cənnətdə qalıb iblis olmalı, yoxsa
cehətınəmo qayıdıb mələk olmalı?
Nə etmeli, pervərdigara, nə etməli?
Böyük bir zəhmətle susdurmuş olduğu fırtına, yene coşaraq üzərinə çökmüşdü.
Fikirləri yenə qanşmağa başladı. Bu fıkirlərdə ümidsizliyo xas olan bır
durğunluq və şüursuzluq vardı. Beynində çoxdan eşitmiş olduğu kiçik bir
nəğmə və “Romenvil” sözü səslənirdi. Romenvilin, Paris yaxınlığmda balaca
bir meşə olduğunu və aprel ayında sevişən gənclərin oraya gedib yasemən
dərdiklərini xatırladı.
O, menen sendəiədiyi kimi, cismən də səndələyirdi. Təzəce ayaq tutan uşaq
kimi yeriyirdi.
Ara-sıra yorğunluğunu dəf etmeyə çalışaraq, fıkirlərini bir yerə toplamaq
istəyirdi. Son dəfə, artıq qəti olaraq onu taqətdən salmış olan bu sualı
düşünməyə və qavramağa çalışdı. Özünü ele vennəkmi, yoxsa susmaqmı? O,
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qebul ediləcək qərarı özü üçün heç cür aydm edə bilmirdi. Gətirdiyi bütün
dəlillər xəyalında qanşaraq, duman kimi dağılırdı. O, yalnız bir şey hiss edirdi
ki, hansı bir qerara gelirse gelsin, varhğının bir hissəsi mütleq mehv olub
gedəcəkdir, başını her yana - sağınamı, solunamı çevirse, ferqi yoxdur, hər
tərəfde onu məzar gözləyir; bir tərefə çevrilərsə səadətinin, o biri torəfe
çevrilərsə fəzilotmin can çekdiyini görürdü.
Heyhat! O yenə də şübheler içerisində çırpınırdı. O, ewəldə olduğu kimi, yenə
də müeyyen bir qerara gəlməkden uzaqda idi.
Bu bedbəxt insan qelbi iztirablı qorxular ıçində çırpınırdt. Bu zavalh adamdan
min sekkiz yüz il əwəl yaşayan VB bəşəriyyətin bütün iztirablan ile
qüdsiyyetini təcəssüm edən sirli bir insan da, hüdudsuz üfuqlərde esən şiddətli
küləyin zerbelərindən zeytun ağac- ları titrərkən, ulduzlu göylerin
dərinliklerində qaranlıq və zülmət saçan dəhşətli bir qedəhi uzun müddət əli ile
özündən uzaqlaşdırmışdı.
DÖRDÜNCÜ FƏSİL İztirab yuxuda qsribd şəkilfora düşür
Gece yansmdaıı üç saat keçmişdi. Düz beş saat idi ki, cenab Mad- len
yorğunluğunu almadan otaqda gəzinirdi. Nəhayət, taqətdən düşə- rək stolun
üstünə yıxıldı.
O, buradaca yatdı və qeribə bir yuxu gördü.
Bu yuxu hər bir yuxu kimi həqiqətlə əlaqedar deyildi, o yalnız saçdığı dəhşət və
iztirabla həyata bağlantrdı, bununla bele bu yuxu ona çox təsir etdi. Bu dehşətli
yuxu onu o qeder sarsıtdı ki, sonralar bunu hətta yazmışdı da. Əli ilə yazılmış
kağızlar içərisində bu əl yazısı da vardır. Onu oiduğu kimi burada verməyi
lazım bilirik.
Bu yuxu neden ibaret olursa-olsun tesvir etmedən, həmin gecənin macərası
natamam qalmış olardı. Bu - xəste bir qəlbin əlemli sərgü- zəştlərinin bir
səhnBsidir.
Yuxu budur. Zərfin üzərinde bele bir yazı oxuyuruq. O gecə gör- düyüm yuxu.
“Çöldə idim. Geniş ve ferəhsiz, ot bitməyən qunı bir düzdə idim. Gündüz, yoxsa
gecə olduğunu bilmırdim.
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Uşaqlıq illərimin yoldaşı olan qardaşımla, etiraf etmeliyəm, heç bir zaman
yadıma salmadığım ve demək olar ki, tamamilə unutduğum qardaşımla çöldə
gezirdim.
Biz söhbət edir, yoldan ötənlərə baxırdıq. Evimizin yaxmlığında yaşayan vo
pənceresi küçeyə baxan bİr otağa köçdükdən sonra daima pəncərə qabağında
oturub tüdş tiken qonşu bir qadından söhbət edirdik. Bu pencəre açıq olduğundan, söhbət edə-eda üşümeyə başla- dığımızı hiss
etdik.
Çöldə bir dəne belə ağac yox idi.
Yanımızdan bir atlı keçdi. Bu atlı çıl-çtlpaq idi, bədəni kül ren- gində, atı isə
torpaq rənginde idi. Başmda saçı yoxdu, biz onun qurıı kelləsinin və kəlləsi
üzərindeki damarlan görürdük. Atlının elinde üzüm tonəyi kimi əyilən ve demir
kimi ağır bır qamçt vardı. Atlı heç bir söz demədən yanımızdan keçdi.
Qardaşım mənə dedi ki: “Dare ilə gedek”.
Derəye endik. Burada nə bir kol, nə de bir çengə mamır var idi. Hor şey, göylər
belo torpaq rəngində idi. Bir neçe addım getdikdən sonra, sözlerime heç kəsin
cavab vermadiyini duydum. Qardaşımın artıq yanımda olmadığım anladım.
Qarşıma bir kend çıxdı, kəndə girdim. Bu kəndin Romenvil (nə üçün
Romenvil?) olduğunu güman etdim.
Keçdiyim birinci küçe bomboş idi. O biri küçeya keçdim. Küçe ayncında bir
adatn gördüm; o, divara söykenib dayanmışdı. Men bu adamdan soruşdum ki:
“Bura haradır? Mən haradayam?”. O, mənə cavab vermədi. Bir ev qapısının
açıq olduğunu görüb içəri girdim.
Birinci otaq bomboş idi. tkinci otağa keçdim. Bu otağm qapısı ağztn- da bir
adam gördüm, o da divara söykenib dayanmışdı. Mən bu adamdan soruşdum ki:
“Bu kimin evidir? Mən haradayam?”. O, cavab vermedi.
Evin dalmda bağ vardı. Evdən çıxıb bağa girdim. Bağ da bomboş ıdi. Ele birinci
ağacm datında dayanmış bir adam gördüm. Bu adamdan soruşdum ki: “Bu
kimin bağıdır? Mən haradayam? O, cavab vermədi.
Kəndı dolaşmağa başladım, bunun bir şeher olduğunu antadım. Bütün küçəler
boş, bütün qapılar açıq idi. Bu küçelərdon kimsə keçmir, bu otaqlarda kimse
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yaşamır, bu bağlarda kimse gezişmirdi. Lakin hər divarrn yanında, her bir
ağacın dalında bir adam dayanmışdı. Onlar sükut edirdi. Hor yerde ancaq bir
nəfer dunnuşdu. Onlar yan- lanndan ötdüyüm zaman manə baxırdılar.
Şeherdon çıxıb çölləri dolaşmağa başladım.
Bir mıiddot sonra dönüb geri baxdıqda, arxamca bir yığın camaatın gəldiyini
gördüm. Bu, şəhərdə gördüyüm haman adamlar idi. Tanıdım. Qəribe baxışlan
vardı. Teləsdikləri gözə çarpmasa da, mənden tez
yeriyirdiler. Onlar sükut içinde, heç bir səs çıxarmadan gəlirdilər. Bir az sonra
onlar mənə yetişib dövrəyo aldılar. Üzleri torpaq rəngində idi.
Şəherə girdiyim zaman ilk dəfə gördüyüm VB sual verdiyim adam mendən
soruşdu: “Stz haraya gedirsiniz? Meger Ölü olduğunuzu bil- mırsiniz?”.
Pencərədən evin heyeti və küçe görünürdü. Küçəden gelen quru ve kəskin
tappıltı, onu aşağı baxmağa mecbur etdi.
Ayağa durub pencərəyə yaxınlaşdı. Göydə bir ulduz belə görün- mürdü.
Mən ona cavab vermək istədim, lakin bir də baxdıqda yanımda heç kəsi
görmədim.
O, yuxudan oyandı. Bərk üşüyürdü. Açıq pencərənin taylannı soyuq səhər
küloyi yelledirdi. Ocaq sönmüşdü. Şam yanıb qurtarmaq üzrə idi. Hele qaranlıq
idi.
Aşağıda iki qumızı ulduz gördü. Ulduzların işığı gah qoribe bir halda uzanır,
gah da gecenin qaranlığı içınde qeyb olurdu.
Fikri hələ yuxunun dumanlan içındə idi. “Qəribe şeydir! - deyə düşündü. Ulduzlar artıq göydə deyil, yerdədir”.
Lakin bir az sonra qaranlıq çəkildi, ewəlkinə oxşayan bir səs onu tamamilə
oyatdı; bir daha diqqetlo baxıb gördü ki, bu iki ulduz ekipajın fənərləridir.
Fənerlərin işığında ekipajın özünü seçe bildi, Bu, ağ at qoşulmuş kiçik bir tilbüri
idi. Eşitdiyi tappıltı at dımaqlanmn səsİ idi.
Öz-özüne: “Bu ekipaj ne üçün buraya gelmişdir? - deyə düşündü.
Bu tezdən gələn kim ota bileT?”. Bu halda kim isə qapmı yavaşca döydü.
O bütün vücudu ile titredi və qorxunc bir səslə:
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-

Kimdir? - deyə bağırdı.

-

Menəm, cənab mer!

O xidmətçi qanmn sesini tanıdı.
-

Hə, nə olmuşdur - deyə soruşdu.

-

Cənab mer, indicə saat beşi vurdu.

-

Nə olsun ki?

-

Cənab mer, kabriolet qapıdadır.

-

Nə kabriolet?

-

Tilbüri.

-

Ne tilbüri?

-

Cənab mer, siz tilbüri qoşdurmağı tapşırmamışdımz?

-

Yox.

-

Bəs sürücü deyir ki, cənab merin dalınca gəlmişəm.

-

Hansı sürücü?

-

Cənab Skoflerin sürücüsü.

-

Skoflerin?

Bu ad, göziəri qarşısında ildmm çaxan kimi, onun bütün vücudunu titretdi.
-

Hə, yadıma düşdü - cənab Skofier...

Xidmətçi qarı bu zaman ona baxsaydı, dəhşətden qorxardı.
Araya sükut çökdü. O şaşqın bir nəzorlə şamın işığına baxır, piltənin ətrafındakı
yumşaq mumu qopararaq, barmaqlan arasında şüursuz bir halda əzişdirirdi. Qan
gözleyirdi. Nehayət, bir daha cəsarət edərək soruşdu:
-

Cənab mer, sürücüyə nə cavab verim?

-

Yaxşı, deyin ki, bu saat aşağı enirom.

BEŞİNCİ FƏSİL Təkzrlarin toqquşması
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O dövrdə Arrasla Monreyl-sür-Mer arasında imperiya zamamna mexsus balaca
karetalar poçt əlaqəsi saxlayırdılar. Bu kaıetalar yaylan spiral şeklinde qaynlmış
ikitəkərli ekipajlardan ibarətdi; karetanın içino, adətən, qonur rengli meşin
çəkilərdi, içində ancaq iki yer olardı: biri qasid üçün, o biri ise semişin üçün.
Təkərlərin qorxunc görünüşü, olduqca qabanq topları vardı kı, başqa karetalan
uzaqdan keçməyə məcbur edirdi; bu cür teker toplarına indi də Almaniya
yollarında rast gəlmək mümkündür. Məktublara məxsus iri ve uzunsov qutu
karetamn dalında yerləşirdi. Karetaya bitişik olan bu qutu qara, karetamn özü
san rengdə olurdu.
İndiki miniV arabalartna heç də bənzəməyən bu karetalar eybecer bir qozbele
benzərdi. Üfüqdə aydın görünərək, yavaş-yavaş yolla süründüyünü uzaqdan
seyr etdikdə deyəsən, termİt adlanan bir həşəratı xatırladırdı; onun bedəninin
qabaq tərəfi qısa olduğu halda, yekə olan dal tərəfını ağır-ağır sürümeye mecbur
olur. Bununla belə, karetalar tez-tez yeriyərdi. Paris poçtu gəldikden sonra, gecə
saat birdə Arras- dan yola düşən kareta səher saat beşde gelib Monreyl-sür-Mer
şəhə- rinə çatardı.
O gece Veden yolu ilə Monreyl-sür-Merə gedən poçt arabası şə- hərin
kənaıianndakı yola dönərkən, küçənin döngəsmdə ağ at qoşul- muş kiçik bir
tilbüriyə rast gəldi. O, sürətle poçt arabasına doğru çapırdı. İçində genjş plaş
geymiş bir semışin vardı. Tilbürinin təkəri poçt arabasına bərk toxunmuşdu.
Poçt xidmətçisi toqquşduğu arabanın içindəki adama “dayan” deyə bağırdı,
lakin yolçu onun sözlərinə qulaq asnıayıb öz yoluna davam etdi, atı çox sürətlə
yeriyirdi.
Poçt xidmetçisi:
-

Bu adam görirnür çox tələsir! - dedi.

Bu qəder sürətlə gedən adam bir az əwel daxili mübarizeler, mərhəmete layiq
nıhi əzablar keçirən şəxs idi.
O haraya gedirdi? Özü də bu suala cavab vere bilməzdi. Ne üçün tələsirdi? Özü
də bilmirdi. Ümidlə gedirdi. Haraya? Əlbəttə, Arrasa, bəlkə başqa bir yerə də
gedirdi. Ara-sıra vücuduna şiddətli bir titrətmə düşürdü, gecənin qaranlığı
içində dibsiz bir uçuruma doğru yuvar- landığını zəmı edirdi. Ne isə ona təkan.
verir, ne isə onu sürükləyirdi. Onun qəlbində baş verən şeyləri heç kes sözlə
ifadə edo bilməzdi, amma hər kəs bunu anlardı. Yer üzündə ömrü uzunu heç
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olmasa bir defə, mechul gəleceyin qaranlıq mağarasına girməyen bir adam tapılarmı?
O hələ heç bir qərara gəlmemiş, heç bir şey müəyyen etməmiş, heç bir nəticə
çıxamıamışdl. Mübarizənin birinci deqiqesində olduğu kimi o yenə de təreddüd
içinde idi.
Arrasa ne üçün gedirdi?
Skoflerden kabriolet tutduğu zaman fikirleşdiyi şeyləri öz-özüne tekrar etdi ki,
nəticesi necə olursa olsun, əhvalatı öz gozü ilə görməli ve özü bundan baş
çıxarmalıdır. Burada sadecə ehtiyatlı olmaq lazım gəlir. O, məsələnin nə yerdə
olduğunu bilmolidir, bütün hadİsələrin nə yerdə olduğunu öyranmedən qərar
vermek yaramaz, hər şey uzaqdan mübaliğəli görünür, belkə, Şanmatyeni
gördükdən sonra onun kator- qaya layiq alçaq bir adam olduğunu öyrənecək və
onu özü ilə əvəz etmek ona böyük bir dəlilik kimi görükəcəkdi. Doğrudur,
məhkəməde Javerdən başqa onu tanıyan Bteve, Şenildye və Koşpayl da olacaqdılar, lakin onlar onu tanıyacaqdılarmı? - Nə axmaq bir fikır! - Helo Javer de bu
saat şübhədən filandan çox uzaqdır, bütün forziyyeler, duyğular Şanmatyeyə
bağlıdır, insanların başında doğan fərziyyəler və duyğular isə çox ters olur,
demek, onun üçün heç bir təhlükə yoxdur.
Əlbette, o ağır dəqiqeler keçirəcək, lakin buna davam gətirmək üçün onda
qüwet tapılar, taleyi nə qədər amansız olsa da, yenə öz taleyinə hakimdir. O
bütün variığı i5ə bu fikirden yapışaraq aynlmırdı.
Lakin doğrusunu desək, o Arrasa getmeməyi üstiin tutardı.
Bununla belə o, ora gedirdi.
O flkirlərmdon aynlmayaraq, atı qamçılayırdı. At gözəl və mün- tezəm bir
yorğa yerişlə yeriyorok, saatda iki lyo yanm yol gedirdi.
Kabriolet irəliyə doğru hərəkət etdikcə, qəlbində bir şeyin geriyə doğru
çəkildiyini hiss edirdi.
Günəş doğmağa başlarken, o çöllə keçirdi. Monreyl-sür-Mer şəhəri artıq
uzaqlarda qalmtşdı. O, üfüqlərin qızarmağa başladığım seyr edir- di, o baxır və
soyuq qış səhərinin mənzəresini görmürdü; axşamlann ilğunlan olduğu kimi,
səhərlərin də ilğımlart var. O bu ilğımlan gör- mese de, tesadüf edilən ağaclann
və təpələrin qəmli sıluetləri, onun şüurundan asılı olmayaraq, qəribə bir cısmani
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nüfuzla, onun ruhunda hökm sürən xaosa cansıxıcı ve meşum bir şey əlavə
edirdi.
Yollann kənarında ara-sıra tesadüf etdiyi tənha evciyozlərin yanından keçorken
o, hər defə öz-özünə: “Orada insanlar necə də sakİtcə yatırlar!” deyirdi.
Atm tappıltısı, qoşqu zuıqırovlannm səsi, daş yol üzərinde teker- lərin gurultusu
xoş və yeknəsəq bir ahəngde birləşirdi. İnsanın qelbi şad olduğu zaman bu
səslər gözəl göründüyü halda, üreyi qəmli olduqda ələmlİ bır təsir bağışlayu:.
Esdenə çatdığı zaman artıq hava büsbütün işıqlanmışdı. Karvan- saranın
yantnda dayanaraq, ata bir az istirahət və yem verməyi qərara aldt.
Skoflerin bu at haqqında söylədiyi sözlor doğru idi; at həqiqəten Bulon
cinsinden idi; onun iri başt ve böyük qarrn var idı, boynu gödək olsa da, döşü
enli, ombası geniş, aşıqlan möhkem, ayaqlan qüwətli ıdi, bu cins atlar gözəl
deyil, lakin qüwətli və dözümlüdürler. Hey- vanctğaz ikİ saatda beş lyö yol
getdiyi halda, heç də tərləmemişdi.
Cənab Madlen tilbüridən düşməmişdi. Ata arpa getirən mehtər birdən əyilİb
diqqətlə arabanm sol təkərinə baxmağa başladı.
Çox uzaqdanmı gəlirsiniz? - deyə soruşdu:
Yolçu evvəlki kimi daJğın bir halda cavab verdi:
-

Ne olmuşdur ki?

-

Uzaqdanmı gelirsiniz? - deyə mehtor tokrar soruşdu.

-

Beş lyö yol gəlmişəm.

-

Oho!

-

Niyə “oho” deyirsiniz?

Mehtər yenə eyilib tekerə baxdı, onu bir qedər nezerdən keçir- dikdon sonra
dikelib dedi:
Çünki bu təkər beş lyö yol getmişsə de, eminem ki, artıq bir çerək lyö
bele yol getməyəcəkdir.
Yolçu arabadan yerə sıçrayaraq:
-

Ne damşırsımz, dostum? - dedi.
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Deyirəm ki> sizin salamat gelib çıxmağınız böyük bir möcüzedir, siz atarabanızla birlikdə xendəye düşə bilərdiniz. Özünüz də baxın.
Doğrudan da, teker berk zedələnmişdi. Poçt arabasmm toxunması onun iki
dəndəsini qırmış və topunu zədələmişdi. Təkərin qaykası yerindən oynamışdı.
Yolçu mehtərə müraciətlə:
-

Dostum, - dedi, - yaxmda bir arabaqayıran tapılarmi?

-

Əlbəttə tapllar, ağa.

-

Ele ise, xahiş edirem zəhmət çokib onu çağırasınız.

-

O lap iki addımlıqdadır. Ey, Burqalyar dayı!

Arabaqayıran Burqalyar dayı öz evinin qapısında dayanmışdı. Gəlib tekeri
nəzərdon keçirdi və sınmış ayağı müayinə edon təcrübəli bir cərrah kimi üzünü
turşutdu.
Conab Madlen soruşdu:
-

Bu saat təkəri təmir edə bilersinizmi?

-

Olar, cənab.

-

Mən yola nə zaman çıxa bilorəm?

-

Sabah.

-

Neco sabah?

-

Burada bir günliik iş var. Siz çoxmu tələsirsiniz, cenab?

-

Çox təlesirem. Ən geci bir saatdan sonra yola düşməliyem.

-

Mümkün deyil cənab.

-

Ne qeder ıstesəniz, verə bilərəm.

-

Mümkün deyil.

-

Yaxşı, iki saat sonra olsun.

Xeyr, bu gün hazır ola bilmez. Axı iki dendo qayıımaq və topu düzoltmək
lazımdır. Xeyr cənab, siz sabahdan tez yola düşə bilmeye- cəksiniz.
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Mənim işim çox tələsikdir. Onu mən sabaha qoya bilmərəm. Təkəri temir
etmək əvəzinə, onu başqa bir təkərlə əvəz etmok müm- kün oimazmı?
-

Necə yəni?

Siz arabaqayıransımz, deyilmi?
-

Bəli, cenab.

-

Sizdə satlıq bir təkər olmazmı? Olsa mən lap bu saat hərəkət edə bilərem.

-

Bu təkərin evəzine?

-

Bəli.

Sizin kabrioletiniz üçiin yaraya bilecək hazır tokərim yoxdur. Təkərlər
axı cüt olmahdır. Cüt olmayan təkərləri bir-birinə quraş- dırmaq olmaz.
-

Ele isə mənə bir cüt təkər satın.

-

Her təkər sizin oxa diiz gəlməz, cenab.

-

Belke düz goldi, bir yoxlayın.

Faydası yoxdur, cənab. Məndə yalnız yük arabası tekərleri var. Axı bura
ucqar bır yerdir.
-

Bəlkə siz mənə haztr bir kabriolet kirayə verəsiniz?

Araba qayıran ilk baxışdan tilbürinin kirayə tutulmuş olduğunu anlamışdı. O,
çiyinlerini dartaraq dedi:
Sİz kirayə tutduğunuz kabrioletlerlə “çox pis rəftar edirsiniz. Mənim
ekipajmı olsaydı da, size etibar etmezdim.
-

Ne olar, kabrioletin özünü menə satarsınızmı?

-

Menim satlıq kabrioletim yoxdur.

^

Nece? Sadə bir arabamz da yoxdıır? GÖrürsünüz ki, mən xəsis adam
deyilem,
Bizde bele şey olmaz, bura ucqar bir yerdir. Doğrudur, orada - mərəkdo
bir minik arabast var, bizim bir şəhərlinindir, saxlamaq üçün mənə verib, özü də
onu çox az-az işlədir. Mətı bunu sizə kirayə verə bilərdim, ancaq siz sürərkən
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sahibi rast gəlsə, onda pis olar; hem də təkatlı deyil, ona bir cüt at qoşmaq
lazımdır.
-

Mən iki poçt atı tutaram.

-

Haraya gedırsiniz, cənab?

-

Arrasa.

-

Siz oraya bir günə çatmaqmı isteyirsiniz?

-

Hökmən.

-

Poçt atlan iləmi?

-

Nə üçıin de olmasın?

-

Sabah səhər saat dörddə oraya çatsanız necə olar?

-

Yox bu gecdir.

Bilirsinizmi, bir məsələ var, siz poçt atlannı götüısəniz... Sizin icazə
verəqəniz varmı?
-

Bəli...

O halda siz poçt atlan ile Arrasa sabah çata bilərsiniz. Axı yolumuz kənd
yoludur. Bu saat at azdır, apann hamısı tarladadır. İndi şum işləri başlayır, hər
yerdən at isteyirlər, poçt atlannı da, xüsusi adamların atla- rmı da kiraye alırlar.
Siz hər bir düşergəde üç-dörd saat gözleməlisiniz. Bir de arabanızı ağır-ağır
sürəcəklər. Bu yolda dəre-təpə çoxdur.
Onda men ata minib gedərem. Atı arabadan açın. Ümidvaram ki, mənim
üçün burada satlıq bir yehər tapılar.
-

Yehər tapmaq mümkündür, lakin atınız yehər altmda gedərmi?

-

Doğrudur, bunu mən lap unutdum. Xeyr, o minik atı deyil.

-

Demek əlac yoxdur,

-

Əcəba, kəndinizdə kirayə veriləcək bir at tapılmazmı?

-

Arrasa qedər yorğunluğunu almadan getmek üçünmü?

-

Bəli.

287

Bizde belə at tapılmaz. Əlbəttə, sizi burada heç kəs tanımadı- ğından onu
satın almaq lazım gələrdi. Lakin burada belə bir atı beş yüzə, hətta min franka
bele nə kirayə tutmaq olar, nə də satın almaq.
-

Bes ne olsun?

Ən yaxşısı budur ki, gözləyin, mən arabanızın təkərlerini diizel- dıtn,
sabah da sağ-salamat yola düşərsiniz.
-

Sabah gec olar.

-

Çarə nedir!

Deyəsən, buradan Arrasa geden poçt karetası olur. O nə zaman buraya
gələcək?
Sabah gece. Bir kareta o yandan gəlir, birisi bu yandan, her ikisi gece
gəlib keçir,
-

Əcəba, bu tekərin tomirine bir günmü serf etməlisiniz?

-

Tam bir gün. Həm də iş çotin işdir.

-

Bəlke, özünüzə bir kömekçi də götürdünüz?

-

Lap on nofər dö olsa düzəlməz!

-

Tekerin dəndələrini iplə bağlasaq neco olar?

Dəndələri bağlamaq olar, topu isə yaramaz, bağlasanız da yene davam
gətirməyib dağılar.
-

Şəhərdə at kirayə verən yoxdurmu?

-

Yoxdur.

-

Başqa bir arabaqayıran yoxduımu?

Mehtərlo usta başlarını yırğaladılar və bir sesle:
-

Yoxdur, - deyə cavab verdilər.

O, özündə böyük bir məmnvmiyyət və sevinc hiss etdi.
Görünür qeder bele imiş - buna heç söz oia bilməzdi. Tale tilbü- rinin təkerini
qesden smdırmış və onu yan yolda qoymuşdu. Uyğun- suzluğuna baxmayaraq,
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o yene de asanhqla boynunu əymədi, vəzifə- sini yerinə yetirmək üçün ne
mümkünse etdi, diişünmədiyi bir vasitə qalmadı, qışın soyuğundan, yolun
ağırhğından, eziyyətdən, xərcdən qorxmadı. Onda heç bir taqsır yox idi. Əgər
yolda dayatunağa məcbur olursa, günah onda deyildi. Burada iş onun
iradəsinden deyil, Allahın iradəsindon asılı idi.
Nəfəsini dərdi. Javerlə görüşündən sonra ilk defe idi ki, sine- dolusu ve serbəst
nəfəs alırdı. Ona elə gəldi ki, iyirmi saatdan beri qelbini sıxmaqda olan dəmir əl
indi onu bir az rahat buraxmışdı.
O bu qerara geldi ki, artıq Allah onun terəfındədir, o artıq Allah- taalanın
hüzuruna gelmişdir.
Öz-özünə dedi ki, elinden geləni etmişdir, artıq sakitcə evinə qayıda bılər.
Arabaqayıranla söhbəti meyxanada olsaydı, bunu heç kəs bilməz, şahidı
olmazdı, bütün məsələ de bununla bitib gedərdi və irəlidə hekayə etdiyimiz
hadisələr oxucuya gelib çatmazdı, lakin bu söhbət küçədə olmuşdu, küçədə
gedən her bir söhbet ise daim adamiann yığılmasma səbəb olur. Cənab Madlen
arabaqayırana sual verərken, bir neçe təsadüfı yolçu danışanlann ətrafma
toplaşdı. Söhbeti bir qeder dinlədikdən sonra heç kosin gözə çarpmadığı bir
uşaq camaatdan aynlaraq haraya ise qaçdı.
tndicə söylediyimiz düşüncəlordən sonra bizim yolçu, nəhayət, geriyə
qayıtmağa qerar verdiyi deqiqədə, həmin uşaq yene qayıtdı, onun yanınca yaşlı
bir qadm gelmişdi,
Qadın:
-

Cenab, - dedi, - oğlum deyir ki, size kabriolet Lazımdır, bu düz- dürmü?

TJşağm özü ile gətirdiyi yaşlı qadın terəfindən söylənen bu sadə sdzlər ona elə
tesir etdi ki, bütün bədənini tər basdı. Zənn etdi ki, onu buraxrmş olan dəhşetli
əl qaranlıqda görünərək yenə onu tutmaq ıstəyir.
-

Boli, əzizim, mən kabriolet tutmaq istəyirəm, - deyə cavab verdi.

Sonra telesik əlavə etdi:
-

Lakin burada kabriolet yoxdur.

-

Vardır, - deyə qadın cavab verdi.
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-

Kimdə var? - deyə araba qayıran soruşdu.

Qadın:
-

Məndə, - deyo cavab verdi.

Yolçu titrədi. Dehşetli əl yenə onu öz pencesinə aldı.
Qarmm mərəyinde, doğrudan da, kuzovu söyüd budaqlanndan ho- rülmüş
köhnə, təkatlı bir araba vardı, Arabaqayıranla meyxana lakeyi mənfəətli
müştərinin əldən çıxacağını göriib, onu fikrindən daşmdır- mağa çalışdılar.
Bu da minik arabasıdır! Bu ki, qırıq-sökük bir şeydir. Oturacağı qayışla
bağlanmışdırsa da, çox rütubet çekmişdir, lap suyu axır. Təkər- ləri paslanmış
və çürümüşdür, bir az yol getdin dağılacaq - lap sarsaq şeydir. Belə arabaya
etibar edib yola çıxan adamın vay halına!
Onlar doğru deyirdilər, lakin bu qınq-sökük araba ıki saz təkər üzorinde
durmuşdu və onu Arrasa apanb çıxara bilerdi.
İstedikleri qədər pul verdi, tilbürini təmir etmek üçün arabaqayı- ranm yamnda
qoydu, geriyə qayıtdığı zaman aparacağım şərtləşdi, ağ atı qarının arabasına
qoşmağı emr etdi. Sonra arabaya minib, səherdən beri gəldiyi yola davam etdi.
Araba yerindən terpendiyi zaman, seferin baş tutmayacağını dü- şündüyü
dəqiqəde bir az sevinc hiss etdiyini xatırladı. İndi İso bu sevincə qarşı qəlbində
bir hiddət duydu ve onu menasız gördü. Burada sevinməli bir şey yox idi. O ki
öz arzusu üə gedirdi. Onu heç kəs mec- bur etmirdi.
SÖz yox ki, istəməsə ona heç bir şey ola bilmez.
Esdenden yola çıxdığı zaman arxadan birisinin: “Dayanrn, daya- ntn!” - deyə
bağırdığmı eşitdi. Ümidə bənzəyen həyəcanlı vo əsebi bir hərekətlə atı birdonbire saxladı.
Onu çağıran qarmrn oğlu idi.
-

Cənab, - dedi, - axı arabanı sizə men tapdım!

-

Hə, nə olsun ki?

-

Siz mənə bir şey vermədiniz.
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Hər kəsə məmnımiyyət ve sexavotle pul verən adam bu xahişi çox iddialı və
heyasız hesab etdi.
-

Aha, həmin yaramaz uşaq sensən? Səne bir quruş da vermerəm!

-

deyə atj qamçıladı və sürətlə getdi.

Esdendə çox vaxt itirmişdi, bunun əvəzini çıxmaq istəyirdi. Balaca at çox
qüwətli idi və iki atın əvəzini verirdi. Lakın fevral ayı olduğu üçün yağışlar yolu
xarab eləmişdi. Bir də araba çox ağır və yöndəmsiz ıdi. Bundan başqa yoxuşlar
da çox idi.
Esdendən Sen-Pola qəder təxminən dörd saat vaxt serf etmişdi. Beş lyö dörd
saata!
Sen Polda ilk təsadüf etdiyi meyxananm yanında atı açıb tövləyə aparmağt
tapşırdı. Skoflerə verdiyi vedə sadiq qaJaraq, at yemini yeyib qurtanncaya qədər
axurun yaıımda dayandı. Başında kedərli ve du- manlı fikirler dolaşırdı.
Meyxanaçı qadın tovləyə girerək:
-

Cenab, - dedi, - yemək arzu edirsinızmi?

O:
-

Doğrudan da, - dedi, - mon çox actnışam.

Qadının dalmca getdi, gümrah və şen sifətli bu qadm onu aşağı mərtəbədəki bir
otağa apardı, stollann üstüne süfrə evəzinə müşəmbə salınmışdı.
-

Ancaq bir az tez olun, - dedi, - Mən bu saat yola düşməliyəm. Tolesirəm.

Yoğun vücudlu flamandiyalı Xİdmətçi qadın telesık qabları stolun üstüno
qoydu. O, momnun nəzərlerle xidmətçiyə baxırdı.
“Səbob ancaq bu ola bilər, - deye düşündü. - Səhərdən bır şey yeməmişem”.
Ona yemək gətirdilər. Çörəyin üstünə düşüb bir tikə dişlədi, sonra çöroyi
yavaşca yene stolun üstünə qoydu və bir daha ona əl uzatmadı.
Qonşu stolda bir yük arabaçısı yemek yeyirdi. Yolçu ondan so- ruşdu:
-

Bu çörəyin dadı niye acıdır?
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Arabaçı alman olduğundan yolçunun sualını başa düşmədi. Yolçu yene tövləyə,
atınm yanına qayıtdt.
Bir saatdan sonra Sen-Poldan Tenkə doğru yola düşdü. Tenkdən Arrasa ancaq
beş lyö idi.
Bu səfer zamanı o nə ilə məşğul olurdu? Nə döşünürdü? Səhər olduğu kimi, indi
də tesadüf etdiyi ağaclara, küləşli damlara, şumlan- mış düzlərə, yolun
dönüşlərində dəyişen təbiet menzerələrine baxırdı. Bele tamaşalar bəzen insanın
qəlbini büsbütün məşğul edərək onu, demək olar ki, düşünmok zərurətindən
azad edir. Minlərcə şeyleri bi- rinci vo son dəfə görməkdən kədərli və eyni
zamanda dərin menalt bir hal ola bilərmi? Seyahət etmək - hər saniyəde
doğulmaq ve ölraək deməkdir. Kim bilir, bəlkə də fikirlərinin ən dumanlı bir
guşəsində bu tez-tez dəyişen üfüqlər insan heyatı ile qarşılaşdınlrrdı!
Bütün həyat hadisələri arası kəsilmədən bizden qaçır. Hər bir qaranhğın işıqlı
bir gündüzü var. Hər bir şimşokdən sonra yenə qaran- lıq çökür. Siz seyr edir,
tələsir, keçici bir xəyah tutmaq üçün əllerinizi uzadırsıntz. Hər bir hadisə yolun döngesi deməkdir. Yollan döne- dönə, birden qocahq başınızm üstünü
ahr. Siz bir təkan hiss edirsiniz, ətraf qaranhqdır, qarşmızda duman arasından
açıq bir qapı gorürsünüz, sizi buraya gətirib çıxaran həyatın qəmli atı dayanır ve
qaranhqda, üzu pərdeli bir kimsə, tanımadığınız bir kimsə atı açmağa başlayır.
Qaranlıq çökürdü, yolçu Tenkə girərkən uşaqlar artıq məktəbdən qayıdırdılar.
Günlər hələ qısa idi. O, Tenkde dayanmadı. Kənddən çıxdığı zaman yola daş
döşəyən bır fəhlə başını qaldırıb ona dedi:
-

Atı yaman yormusunuz.

Doğrudan da, yazıq heyvan ayaqlannı zorla sürüyürdü.
-

Arrasamı gedirsiniz? - deyə fəhlə soruşdu.

-

Bəli.

-

Bele getsəniz, oraya çox gec çatarsımz.

Yolçu atını dayandıraraq fəhlədən soruşdu:
-

Buradan Arrasa hele çoxmu qalmışdır?

-

Yeddi lyö olar.
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Necə, yeddi lyö? Poçt yollan cədvəlində ancaq beş lyö bir çərək yol
olduğu gösterilmişdir.
Aha, siz yeqin yollarm bu saat təmir edildiyini bilmirsiniz. Bura- dan on
beş doqiqə yol getdikden sonra, yolun kəsilmiş olduğunu görə- cəksiniz.
-

Siz bunu doğrumu deyirsiniz?

Sol tərəfdən Karansiyə gedən yola dönərsiniz, orada bir çay keçəcəksiniz,
Kamblene çatandan sonra sağa dönərsiniz. Orada Mon- Sent-EIuadan Arrasa
geden yola düşersiniz.
Lakin qaranlıqlaşır, yolu aza bilərəm.
-

Siz buralı deyilsiniz?

-

Xeyr.

O halda, əlbəttə, aza bilərsiniz. Həm də kəndarası yollarla get- məli
olacaqsımz. Dayanm, sizo bir məslehət verim. Attnız yorğundur, Tenkə qayıdın.
Orada yaxşı bir mehmanxana var. Geceni orada qalıb səhər Arrasa gedərsiniz.
-

Mən bu axşam orada olmalıyam.

~ Onda başqa məsələ. O halda yenə də qayıdın və atınıza kömək olmaq üçün
daha bir at alm. Mehtər sizə yolu göstərər.
Yolçu fehlənin məsləhətinə qulaq asaraq atı döndərdi və yanm saatdan sonra
yenə həmin yola düşdü; ancaq bu dəfe arabaya iki at qoşulmuşdu və sürətlə
gedirdi. Özünü bələdçi adlandıran mehtər ara- banın qozlasında əyləşmişdi.
Yoiçu çox vaxt itirdiyini hiss edirdi.
Hava lap qaranlıqlaşdı.
Kəndarası yola çıxdılar. Araba xəndəkdən xəndeye düşürdü, yolçu sürücüyo
dedi:
-

Tez sür, araq pulunu ikiqat artıq verərəm.

Xəndəklərin birində arabamn dışləsi smdı.
Mehtər dedi:
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Cənab, dişle sındı. İndi bilmirəm öz atımı necə qoşum. Gecə vaxtı bu
yolla getmək çox çetindir. Tenko qayıdıb gecələsəniz yaxşı olmaz- mı? Sabah
biz səhər tezden Arrasda olanq.
-

Səndə kondir və bıçaq yoxmu?

-

Var, cənab.

Ağacdan bir budaq kəsib dişlə qayırdı.
Bu da iyirmı dəqİqə vaxt apardı; ancaq sonra atlar çaparaq get- məyə başladılar.
Qaranlıq düzlori bürümüşdü. Qara duman parçaları təpələrin üstünə sərilir ve
birdən tüstü kimi onlardan ayrıhb yiiksəlirdi. Bulud- larda ağımtraq işıqiar
görünürdü. Dəniz tərəfdən əsən şiddətii külək üfüqün her bir tərefındə
gurlayırdı, clə bil görünməz əllər ağır bir mebeli ycrindən tərpədirdi. Sanki
bütün otraf qorxudan titrəyirdi. Gecənin qüdrotli nəfəsinde ne qedər gizlı
dəhşotlər var!
Soyuq hava yolçunun sümüyünə qeder işleyirdi. O, dünəndən bəri bir şey
yeməmişdi. Din ətrafında geniş düzlerdə başqa bir gecə səyahoti yadma düşdü. 0 zamandan səkkiz il keçirdi, lakin ona bu, dünən kimi
görünürdü.
Uzaqdan saat zənginin səsi gəldi. O, sürücüdən soruşdu:
-

Saat neçədir?

Ycddidir, cənab, səkkizdə Arrasa çatacağıq. Yabıız üç lyö yolu- muz
qalıb.
Bu dəqiqədə ilk defe olaraq aglına biv fıkiı gəldi - indiyə kimi nə üçün bunu
düşünmediyine heyret etdi. - Etdiyi bütün səylər bəlkə tamamile obəsdi: o,
məhkemənin saat neçodə başlayacağını belə bil- mirdi, heç olmasa bunu gerak
öyranib biləydi, oraya getmək və bun- dan ne kimi bir nətice çıxacağmı
bilməmək ona mənastz bir iş kimi görünürdü. Sonra götür-qoy eləyib hesabiadı
ki, məhkemə iclası, ade- ten, səhər saat doqquzda başlayır, bu işe baxmaq çox
uzun süımez, alma oğuriuğu bÖyük biı rnəsələ deyi\. Oğurluq işinə baxıldıqdan
sonra, şübhəsiz, caninin kim olduğunu aydınlaşdırmaq mesələsi qalır; dörd- beş
şahidin dindirilməsi çox vaxt almaz, buna göre də vekillerin nitqi çox qtsa
olacaq, xülasə, o gelib çatdığı zaman artıq hər bir şey qurtar- mış olacaqdır.
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Sürücü atlan sürətlə sürürdü. Çayı keçdilor, Mon-Scnt-Eltıa arxa- da qaldı.
Geco get-gede qaranlıqlaşırdı.
ALTINCI FƏSİI Simplisiya baanın imtahanı
Tam bu əsnada Fantina şad və xürrəm idi.
Gecəni çox pis keçirmişdi. Şiddətlə öskürürdü, bərk qızdırması vardı: qorxulu
yuxular onu narahat edirdi. Səher yanına hekim gəldiyi zaman Fantina
sayıqlayırdı. Həkim açıqdan-açığa teşvişə düşüb, cenab Madlen qaytdan kimi
ona xəbər vermesini xahiş etdi.
Fantina səhər qomli görünürdü, heç keslə danışmırdı, barmaqlan ilə meləfəni
əzişdirərək, öz-özüno bezi rəqəmler söyiəyirdi, sanki məsafəni hesablayırdı.
Gözleri tamam çuxura düşmüşdü, daim bir nöq- təyə baxırdı. Sankı gözlərinin
nuru sönmüşdü, lakin bəzen bu gözlər alışır, ulduz kimi panldamağa başlayırdı.
Bəlke də, ölüm doqıqesi ya- xınlaşanda, artıq yer üzünü gönnəyəcək gözləre
göylər nur saçır.
Simplisiya bacı Fatıtinadan əhvalmı soruşduğu zaman, o her dəfə cavab verirdi:
“Yaxşıyam. Ancaq cənab Madleni görmek istərdim”.
Fantina bir neçə ay bundan əwəl, öz son hoyasmı və son sevincini itirdiyi
zaman, vücudu kölgeye bənzediyi halda, indi xeyala ben- zəyirdi. Cismani
xəstəlik mənəvi xestolıyin işini tamamlamışdı. Bu iyirmi beş yaşlı qadmın alnı
qınşıqlarla dolu, yanaqları batıq, bumu iti, dişlərinin əti qaçmış, üzii qurğuşun
rənginde, boynu anq, sinə sümük- leri qabarıq, bədəni zəif idi, dərisi torpaq kimi
bozarmışdı, yenidən uzanmağa başlayan sanşm saçlarına den düşmüşdü.
Heyhat! Xəstelik böyük bir məharetlə üzümüzü qocaların üzünə bonzədir!
Günorta vaxtı lıəkim yenə gəldi, bəzi tapşınqlar verdi, cənab merin xəstexanaya
gəlib-gelmədiyini soruşdu və başmı yırğaladı.
Cenab Madlen, adetən, xəstənin yanma saat üçde gelerdi. Bu qedər dəqiq
olmasma sebeb mərhəmetli olması idi: o, merhemətli olduğu üçün de deqiq ıdı.
Fantina saat üçün yansında heyəcan keçirməyo başladı. O, iyirmi doqiqə ərzində
rahibeden azı on defe “Bacı saat neçədir? deyə soruş- muşdu.
Nehayət, üç tamam oldu. Saatm üç defe vurduğunu eşidən Fantina, adeten,
hərəkətsiz uzandığı halda, durub yatağında oturdu, anq, san allenni əsəbi bir
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halda sıxdı və Tahibə onun derinden bir ah çəkdiyini eşitdi, deyirlər ki, bu ablan
ürəkdən daş düşdüyü zaman çekerler. Sonra Fantina dönüb qapıya baxdı.
Lakin otağa kimse daxil oimadı, qapı açıimadı.
Xastə on beş deqiqəyə qeder bu vəziyyətde qaldı: gözlərinı qapıya dikmişdi,
hərekot etmir, nəfes almırdı. Simplisiya bacı onunla danış- mağa cosarət etmedi.
Kilsə qülləsindəki saat yenə vurdu: saat dördə on beş dəqiqe işləmişdi. Fantina
yene balışm üzərinə yıxıldı.
O heç bir söz demədi ve yeno mələfəni qatlamağa başladı.
Yarım saat keçdi, bir saat keçdi. Kimse gəlmedi. Hər dəfo saat vurduğu zaman
Fantina dik oturur, qapıya baxmağa başlayırdı, sonra isə yenə balışın üzərinə
yıxılırdı.
Hamı onun nələr düşündüyünü anlayırdı, lakin Fantina heç kesin adını çekmir,
şikayet etmir, heç kəsi taqsırlandırmırdı. O yalnız deh- şətli, meşum bir
öskürəklə öskürürdü. Sanki onun üzərine zülmet çökürdü. Üzü meyit sifeti kimi
sapsarı, dodaqları isə gomgöy idi. Ara- bir güiümsəyirdi.
Saat beş oidu. Siraplisiya bacı Fantinanuı yavaşcadan və mülayim bir səsle:
“Men sabah gedərəm, o bu gun gelməməkdə yaxşı iş gör- mədi!” dediyini
eşitdi.
Simplisiya bacının özü də cənab Madlenin nə üçün gecikdiyinə teocciib edirdi.
Xəste Fantina isə artıq yuxanya, yatağının örtüyüne baxır ve sanki bir şey axtanr
və yaxud bir şeyı xatırlamaq istəyirdı. Birdən o, mehin əsməsi kimi zəif bir
soslə oxumağa başladi. Rahibə onun nəğməsmə qulaq asırdı. fantina bele bir
ııəğmə oxuyurdu:
Sakit qosəbeferda bazar günü alanq Biz qəribs şeyleri gezo-goze, meləyim.
Afı, ey menira ag gülüm, cy məntm doğma körpəın Ah, ey menim ağ gülüm, ah,
ey zorif çiçəyım!
Kcçən gütı gözlerimo göriindü Məryom ana, - İsti soba başmda, eynındə qızıl
rəda Dilə gelib söylodi: "Artıq çatdın arzuna, - Sən övlad isteyirdin, bir qız boxş
ctdim şşnə,
Tez ol gorvtk, çıxıbdrr yadımızdan ber-bələk Qaç, iyno-sap galir sen,
kotan gətir, məloyim;”
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Sakiı qesebelordə bazar günü alarıq
Biz qəribə şeyləri gozə-gəze, meloyim.
“Çarpayımın yaaında, bir guşəde dumr, bax,
Çiçək kimi, təıtəmiz, zərif, gözəl bir bcşik O ilahi göylərdo ulduz olarmı tapmaq
Mənim qəşəng cjızını tək işıqlı olsun, deyin?”
-

Xanım, bos bu kətanı de neyləyim? - Əzizim,

Sətı bu kürpə qızıma, əyleş cehiz tik, diizəlt!
Ah, ey mənim ağ gülüm, ey ırıənim doğma küıpom Ah, ey uıonim ağ gülüm,
ah, ey zenf çiçəyim'.
Kətanı yu, - harada? - Qrda, serinco arxda.
Lskə salma, - sobamn başında ayləj görek,
Tuman-köynək tik qıza, eynino olsun taraz,
Mən da çəkim üstüno sonra mavi gül-çiçək.
Aman! Hanı, nə oldun, gözal balam, indi sən Nə eləyim? - ölürəm, hazudır
mezar, kəfon.
Sakit qəsebəlerdə, bazar günii alarıq Biz qoribə şeyləri gozo-gəze, meioyim.
Ah, ey nıonıtn ağ gülüm, ey mənim dofma körpəm,
Ah, ey mənim ağ gülüm, ah, ey zarif çiçeyim!
Bu nəğmə köhne bir layla idi, vaxtilə Fantina öz balaca Kozettasını yatızdırmaq
üçün bu laylanı çalardı. Qıztnı görmediyi bu bcş il ərzində o bir dəfə belə bir
nəğməni xatırlamamışdı. Fantina bu nəğməni elə həzin bir səslə və elə
mosumanə oxuyurdu ki, onun bu halına hər kə- sin, rahibənin belə yazığı gəlo
bilərdi. Sərt və ciddi bir həyat sürmüş, ürəyi bərkimiş olan şəfqət bacısı
gözlərinin yaşardığını hiss etdi.
Kilsə saatı aitı dəfə vurdu. Fantina sanki bu sesi eşitmədi. Ətra- fında heç bir
şeyo əhəmiyyət vermədiyi görünürdü.
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Simplisiya bacı fabrik qapısmın yanına adam gönderdi ki, cenab merin evinə
qayıdıb-qayıtmadığını və xəstəxanaya tezmi gələcəyini öyrənsin. Xidmətçi qız
birneço dəqiqə sonra qayıtdı.
Fantina yene də həreketsiz uzanmışdı, fıkre daldığı görünürdü.
Xidmətçi qız Simpüsiya bacıya bütün əhvalatı xəlvətcə xobər verdi: cənab
Madlen sohər tezdən, helə saat altı olmamış, ağ at qoşul- muş balaca bir
tilbüridə hara isə getmişdir. Havanm soyuq olduğuna baxmayaraq, yalqızca,
sürücüsüz yola düşmüşdü, Onun haraya getdi- yini kimsə bilmirdi. Onun Aıras
yoluna doğru getdiyini görənler ol- muşdusa da, başqaları ona Paris yolunda rast
gəldiklerini söyləyirdilər. Yola düşərken o, həmişəki kimi mehriban idi. Ancaq
qapıçı qadına söylemişdi ki, onu bu gecə gözləməsinlər.
Qadınlar arxalarını Fanlinanın yatağına tərəf çevirib pıçıldaşırdılar. Şəfqət
bacısı sual verir, xidmətçi qız öz müiahizələrini söyleyirdi. Bu zaman Fanlina,
bezi üzvi xesteliklərə mexsus və tam serbəst hərəkətlərlə dəhşətli bir Ölüm
zeifliyindən doğan bır əsəbi qıvraqlıqla yatağın üzərində diz üste oturdu və
yumruqlarmı balışa dirəyərək, başmı pərdəlerin arasından uzadıb, iki qadmxn
pıçıltısına qulaq asmağa başladı. Birdən Fantina çığırdı:
Siz cənab Madlendən söhbot edirsiniz! Ne üçün pıçıldaşırsımz? Ona nə
olmuşdur? Nə üçün buraya golmir?
Fantinanın səsi o qodər kəskin və xınltılı idi ki, qadınlar bunu kişi səsi zonn
edərək, diksinmiş bir halda boylanıb baxdılar.
Fanlina çığıraraq:
-

Niyə cavab vermirsiniz? - dedi.

Xidmətçi qız dili tutula-tutula cavab verdi:
-

Qapıçı qadın məno onun bu gün gelə bilmoyəcəyini söylədi.

Şofqət bacısı:
-

Bala, - dedi, - sakit olun, uzanın.

Fantina voziyyətini dəyişmədən, amiranə ve eyni zamanda ürək parçalayan bir
seslo ucadan danışmağa başladı:
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Golə bilməyecek? Niyə gele bilməyəcek? Siz bunun səbəbini biiirsiniz.
Bu saat siz bu barədə bir-birinizlə pıçıldaşırdmız. Mən hə- qiqəti bilxnek
isteyirəm.
Xidmetçi qız cəld şəfqet bacısına pıçıldadı: “Deyin ki, o, şəhər şurasındadır”,
Simplisiya bacı bir az qızardı, xidmetçi qız ona yalan danışmağı mosləhət
göriirdü. O biri terəfdən o özü de yaxşıca bilirdi ki, xostəyə həqiqəti söylemək
ona ağır bir zərbe vurmaq kimi bir şeydir. Fanti- nanın indiki vəziyyətində isə
belə bir zerbə çox tehlükəli ola bilerdi. Lakin üzünün qızartısı tez yox oldu,
Şəfqət bacısı sakit və hezın bir baxışla Fantinaya baxıb dedi:
-

Cenab mer getmişdir.

Fantina dikəlib çarpayının üstündə barda^ qurdu. Gözləri panldadı. tztirablı
üzündə hüdudsuz bir sevinc göründü. Çığıraraq;
-

Getmişdir! - dedi. - O, Kozettanın dalınca getmişdir!

Fandna əllərini göyə qaldırdı. Üzündə misılsiz bir səadət parladı. Dodaqlan
tərpənir, yavaş bir səslə dua oxuyurdu.
Duanı qurtardıqdan sonra Fantina dedi:
Bacıcan, mən bu saat uzanacağam, mənə nə deseler əməl edecə- yem.
Mən kobudluq gösterdim, ucadan danışdığmı üçüm məni bağış- laym, ucadan
danışmağın yaxşı şey olmadığını biliram: ancaq, eziz bacı, mənim nə qədər
sevindiyimi görürsünüz. Allah-taala nə qedər mərhometlidir... Cənab Madlen nə
qədər rəhmdildır... Təsəwür edin o, Monfermeylə getmişdir, mənim balaca
Kozettamı gətirəcekdir!
Fantina yerinə uzandı, yastığı düzəlden rahibəyə kömək etdi. Sim- plisiya
bacının bağışlamış olduğu və boynundan sallanan balaca gümüş xaçı öpdü.
Şəfqət bacısı:
-

Bala, - dedi, - indi sakit olmağa çalışın, daha danışmayın.

Fantina şəfqet bacısmm elini tərli əllərinə aldı, şefqet bacısı onun
tərli olduğunu kədərlə hiss etdi.
Cənab Madlen bu seher Parisə getmişdir. Halbuki o Parisdən keç- meyə
də bilərdi. Monfermeyl bir az sol tərəfdedir. Yadmızdadırmı, dü- nən mən ona
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Kozettadan danışdığım zaman, o: az qalıb, az qahb! - deyə cavab vermişdi. O
mene sürpriz hazırlamaq istəmişdir. Bilirsiniz, uşağı Tenardyeden almaq üçün o
mənə bir məktub imzalatdırdı. Onlar yəqin ki, etiraz etməzler, deyilmi?
Kozettanı verərier. Axı haqları büsbütün verilmişdir. Haqqı verildikdən sonra,
hökumet onlara uşağı saxlamağı icazə verməz. Bacıcan, məni dayandırmayın,
qoyun danışım. Mən ne qəder xoşbəxtəm... Lap sağlamam, mənim heç bir yerim
ağnmır, men Kozettanı görəcəyəm, hətta bir az acmışam da... Axı men onu az
qaia beş ildir görmemişəm, Ürəyim uşağı necə istədıyini təsewiirünüzə bele
gətiıe bilmezsiniz! Bir də Kozetta çox sevimli bir qızdır, özünüz göre- cəksiniz!
Ah, onun xırdaca barmaqlatım görseydiniz, nə qəder qəşeng, lap gül kimidir!
Onun elleri çox gözəl olacaqdır! Amma hələ bir yaşında ikən elləri biçimsizdi!
Bax, bele! Yəqin indi lap böyümüşdür. Zarafat deyil, yeddi yaşı var. Lap xanım
qızdır. Mən ona Kozetta deyirəm, am- ma əsl adı Efrazidir. Bax, bu gun men
buxannın üstündəki toza baxır- dım, biıdən mənə elə gəldi ki, tezliklə qızımı
görecəyəm. Ya rəb, uşağm üzünü illərlə görməmək nə pis şeymiş! tnsaniar
ömürlerinin obədi olma- dtğını heç bir zaman unutmamalıdırlar. Conab mer ne
qeder mərhəmət- lidir, Kozetta üçün özü getmişdir! Deyirlor ki, bayırda berk
soyuqdur, doğrudurmu? O heç olnıasa plaşmı özü ilə götürəydi. Siz nə
fikirdəsiniz, o sabah gəlermi? Sabah bayram olacaq. Bacıcan, xahiş edirem
mənim yadıma salasınız ki, sabah quıjuvah başlığımı geyim! Monfermeyl böyük bir dairədır. Bir defe men bu yolu piyada getmişəm. Yol məne çox uzun
görünmüşdü... Lakin dilicanlar sürətlə gedir! O, sabah Kozctta ilə birlİkdə
burada olacaq! Buradan Monfermeylo nə qədər yol olar?
MəsafəJərden qətiyyən başı çıxmayan şəfqot bacısı:
-

Mən onun sabah burada olacağına eminem! - deyə cavab verdi.

Fantina isə təkrar edərək:
Sabah! Sabah! - deyirdi. - Sabah metı Kozettamı görəcəyəm! Mehriban
bacı, sız mənim artıq sağlam olduğumu bilirsiniz, Şadlığım- dan lap deli
oluram. Əgər İstəsəniz, lap roqs ede bilərem!
On beş deqiqe bundan owəl Fantİnam görənlər onda əmələ gelen bu dəyişikliyi
qetiyyen aniamazlar. Üzünün rəngi açılmışdı, səsinde canlılıq və təbiilik
duyulurdu, üzü tobəssümla parlayırdı. O hey gülür və yavaşcadan öz-özü ile
danışırdı. Ananın sevinci də uşağın sevinci kimi bir şeydir.
Rahibə dedi:
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Bilirsiniztni, siz bu saat xoşbextsiniz, odur ki, sözo qulaq asma- lısmız,
sizə danışmaq yaramaz.
Fantina başmı yastığın üstünə qoyub yavaşcadan dedi:
Beli, beli. uzan, ağıllı ol, sabah sənin balam getireceklər. Sim- plisiya
bacı haqlıdır. Buradakıların hamısı haqhdır.
Sonra isə herokət etmədən, başınj belə çevirmedən, geniş açılmış fə- rəhli
gözləri ıle otağı seyr etmeyə başladı. Daha bir kəlmə de danışmadı.
Şəfqət bacısı, Fantina yatsın deyə, perdəni çəkdi.
Saat yeddi ile səkkiz arasında həkim gəldi. Otaqda dərin bir sükut olduğundan
o, Fantinanın yatdığmı zənn cdərək, yavaşca içəri girdi vo ayaqları ucunda
yeriyərek, çarpayıya yaxmlaşdl. Pərdəni açdl. Fanti- nanın iri və sakit gözləri
çırağın işığmda ona baxırdı.
Fantina həkımə dedi:
Cənab doktor, onun üçün yammda balaca bir çarpayı qoymağa icaze
vererlormi?
Hekim onun sayıqladığım zenn etdi. Fantina əlavo etdi:
-

Baxın, - dedi, - balaca çarpayı burada lap yaxşı yerleşə bilər.

Hakim Simplisiya bacmt kənara çağırdl ve o, işin ne yerde olduğunu anlatdı: cənab Madlen bir-iki göniüyo getmişdir, lakin haraya getdiyini
bilmodiyi üçün Simplisiya bacı xostəyə izahat vermeyi lazım görməmişdir.
Xəstə isə cenab merin Monfermeylə getdıyini zənn edir. Əslini axtarsan, bu
həqiqət də ola bilərdi. Həkim şəfqet bacısımn hərokətini bəyendi.
O yenə Fantinanın çarpayısma yaxınlaşdı. Fantina isə sözüno da- vam ederək:
Bilirsinizmi, - deyirdi, - sehərler oyandlğı zaman, mən balaca balamla
salamlaşa bilərem, gece vaxtı isə onun necə yatdığına tamaşa edərom, - mən ki,
gecələr heç yatmırara. Quzumun necə nəfəs aldığma qulaq asmaq menim üçün
nə qedər xoş olardı.
Həkim dedi:
-

Əlinizi verin.
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Fantina elini uzadıb qehqəhe ilo çığırdı:
Lap yadımdan çıxmışdı! Axı sizin hələ xəbəriniz yoxdur! Mən lap
sağalmışam. Sabah Kozettam gəlecəkdir!
Həkim heyrət içində idi. Fantİtıanın əhvalı doğrudan da yaxşı- laştmşdı. Artıq
rahat nəfəs alırdı. Nəbzi do yaxşı vururdu. Vücuduna birdən-birə yayılan həyat
qüwelori taqotdən diişnıüş zavallı Fatı- tinaya dirilik gotinnİşdi. Fantina deyirdi:
Conab doktor, cənab merin mənim əzız balamı gətirmek üçün getdiyini
şəfqət bacısı sizə söylodimi?
Həkim ona damşmağı qadağan etdi ve hamıya tapşırdı ki, xəstənı her bir ağır
təessüratdan qorusunlar. Xəstoyə qatışıqsız kinə suyu vo gecə qızdırma yene
başlarşa, sakitləşdirici dərman verməyi tapşırdı. Gederken şəfqət bacısma dedi:
Xestenin halı yaxşılaşmışdır. Xoşbextlikden, cenab mer doğru- dan da
sabah onun uşağını gətirmış olsaydı - kim bilir? - Bezen xəste- likdə qəribə
dəyişikiikler olur! Şiddətli bir sevinc xəstəliyi dayandtra bilər. Doğrudur, bunun
xesteliyi üzvidir, həm də dərin kök salmtşdır. Lakin insan xəstəlikləri sirlərlə
doludur! Kim bilir, bəlkə bize onu xilas etmək mümkün oldu.
YEDDİNCİFƏSİL Yolçu geri dönməya haurlaşır
Araba Arrasdakı Poçt mehmanxanası darvazastna yanaşdığı za- man, artıq
axşam saat səkkiz olardı. Çoxdan bori müşayiət etdiyimız adam arabadan yere
endi, yandan qoşulan atı yola saldıqdan sonra, mehmanxana xidmətçilorinin
salamlanna pərişan bir halda cavab verdi; balaca ağ atmı isə öz əli ilo tövleye
apardı, sonra alt mərtəbo- dək’ı bilyard otağma girərek, stolun yantnda eyleşdi
və dirsəklənib dü- şüncələro daldı. O, altı saat yolda olacağmı giiman etdiyi
halda on dörd saat yol gəlmişdi. Onun bu işdə taqsırı yox idi. Qəlbinin
derinliymda o hetta bundan razı idi.
Mehnıanxana sahibəsi bayıra çıxdı.
-

Sİz burada gecələyscəksiniz, cənab? Yemək isteyirsinizmi?

Yolçu başını yırğaladı.
-

Mehtərin dediyine görə atınız çox yorulmuşdur.

O, sükutu pozaraq:
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-

Sabah səhər tezdən geriye dönmək üçün qüwətı çatmazmı?

-

dcdi.

-

Yox, conab, olmaz! At ən azı iki gün yorğunluğunu almaltdır.

Yenə sonışdu:
-

Deyəsən, burada poçt kontoru yerleşir.

-

Beli, cənab.

Mehmanxana sahibəsi onu kontora apardı; yolçu pasportunu gos- terib, “elə bu
gece poçt karetası ilə Monreyl-sür-Merə geri qayıtmaq olarmı” deyə soruşdu.
Sürücünün yanındakı yerhəlo boş idi o, bu yeri tutaraq yol pulunu verdi.
Kontor işçisi:
-

Cənab, - dedi, - gecikməyin, kareta gecə düz saat birdə yola dü- şəc-ek.

Bu işi də qurtardıqdan sonra yolçu mehmanxanadan çıxaraq, şehəri dolaşmağa
başladı.
O, Arrasa lap nabəlod idi, küçalerdə camaat az görünürdü. O, yolu düz
gedib'getmədiyini bilmirdi, lakin nədensə heç kəsden yol soruş- murdu, Kiçik
Krenşon çayınm üstündəki körpüdon keçdikden sonra, yolçu dolanbac və dar
küçələre düşdüyündən yolu lap azdı. Yoldan əlində yekə bır fonər tutmuş bir
kişi keçirdi. Yolçu bir az tərəddüd etdikden sonra rastına gəlen bu adama
müraciət etmok qerartna geldi, lakin əwelcə o tərəf-bu tərefo boylandı, sanki
soruşacağı şeyin eşıdilə biləcəyinden ehtiyat edirdi.
Cenab, - dedı, - xahiş edirem, mehkomə btnasmın harada oldu- ğunu
SÖyleyin.
Qoca yolçu:
Görünür ki, cənab, siz buralı deyilsiniz, - dedi. - Bərabər gedək. Ele men
də mehkəmənin olduğu səmtə, daha doğrusu, prefekturaya torəf gedirəm, çünki
bıı saat məhkəmənin binast təmir edildiyindən. məhkəmə iclasları prefekturada
keçirilir.
Yolçu soruşdu:
-

Vəkillər məhkəmesi de orada keçirilir?
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Əlbettə. Bilirsinizmi, cənab, prefekturantn indiki binası inqilab- dan əwel
yepiskop sarayı idi. Səksən ikinci ilde yepiskopluq edən monsenyor de Konze
orada böyiik bir salon tikdirmişdi. Məhkemənin iclaslan da həmin salonda
keçirilir.
Yolda qoca ona dedi:
Cənab, siz məhkemə iclastnda iştİrak etmek fikrindesinizsə, bir az
gecikmişsiniz. Mehkəmə iclaslan, adəten saat altıda qurtarır.
Bununla belə geniş meydana qədəm basdıqlan zaman, qoca, qa- ranlıqda
görunon iri bir binanın dörd işıqlı hündür pəncerəsini göste- rərək:
Cənab, siz deyəsən, gecikməmışsiniz, - dedi. - Bu dörd pon- cərəni
görürsünüzmü? Məhkəmə salonu budur ki, var. Orada hele işıq yanır. Deınək,
iclas hele qurtarmamışdır. Görünür, iş uzun çəkmiş, ona görə də axşam iclası
təyin etmişler. Bu iş sizi çoxmu maraqlandırır? Yəqin, cinayət işidir? Sizi şahid
sifətilemi dəvet etnıişlər?
O cavab verdi:
Men buraya məhkəmə işi üçün gəlməmişəm. Burada ancaq bir vəkillə
görüşməliyəm.
Qoca:
Eləmi? - dedi. - Bax bu da qapı, cənab. Yanrada qarovulçu da- yanmışdır.
Siz böyük pilləkenle qalxmalısınız.
Yolçu qocamn göstərişlərinə əməl ederek, bir neçe deqiqədən sonra artıq
salonutı içində idi. Burada camaat çox ıdı, adamlar hakim rədası geyinmiş
vəkillərle berabər ayn-ayrı dəstələrə bölünərək, bir- birilo pıçıldaşırdılar.
Mehkeme astanasmda bir-birilə pıçıldaşan bu qara paltarlı şexs- lərə baxdıqda,
adamın üreyi biixtiyar sıxılmağa başlayır. Onlann ağzmdan nadir hallarda şəfqət
və mərhəmət sözleri çıxır. Damşıqlan, adətən, qabaqcadan təyin edilmiş
təqsimamələrdir. Bu dəstəlerin ya- nmdan dalğm-dalğm keçen adamm
nozorində onlar vızıldayan ruh- lann birlikda hazırladıqlan dəhşətli fitnəlerin
məskeni olan qorxunc pətəklere benzerlər.
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Yeganə bir çıraqla işıqlandınlmış bu geniş salon vaxtilə yepiskop saraymm
qəbul salonlanndan biri imiş, indi ise o gözlemə salonu idi. Qapalı olan ikitayh
qapı bu salonu vəkillər məhkəməsmin iclas etdiyi böyük otaqdan aymrdı.
EIə qaranlıq idi ki, yolçu heç bir şeyden ehtiyat etmeyərək, rastına gələn bir
vekilə müraciot edİb soruşdu:
-

Cənab, iş nə vəziyyetdedir?

Vəkİl cavab verdİ:
-

tş qurtarmışdır.

-

Qurtarmışdır!

Yolçu bu sözü elə qeribə bir ahənglo tekrar etdi ki, vekil biixtiyar dönüb ona
baxdı.
-

Bağışlayın, cənab, gorünür ki, siz onun qohumlanndansınız?

Xeyr. Mən burada heç kəsi tanımıram. Mehkemənin qorarı necədir,
cəzamı verilmiş?
-

Əlbəttə. Başqa bir neticə ola bilməzdi.

-

Katorqayamı göndərilir?

-

Ömürlük katorqaya.

Yolçu böyük bir çətinliklə eşidilən zeif bir soslə:
-

Demək, onun həmin adam olduğu müəyyən edilmişdir?

Necə yəni həınin adam? - deye vəkil cavab verdi. - Heç bu barədə söhbot
olmadı. Məselə tamamile aydmdır, Bu qadın öz uşağım Öldünnüşdür, uşağın
öJdürüImest sübut ediltmşdir, vəkiller ise bıınun qabaqcadan düşünülmüş bir
qəsd olduğu Fıkrini rədd etdilər, nəticode qadın ömürlük katorqaya məhkutn
edildi.
Yolçu;
-

Demək, bu qadınmış? - deyə soruşdu.

Əlbotte, qadmdır. Limozen adlı bir qızdır. Bəs siz nə barəde danışırsınız?
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Elə-belə, heç bir şey. Bəs iş qurtarmışsa no üçün salonda helo də işıq
yanır?
Bu saat orada başqa bir işə baxırlax. Bu iş iki saat bundan əwəl
başlanmışdır.
-

O nə işdir?

Sadəcə bir şey. Bir sorsəri, quldur, katorqalı oğurluq etmişdir. Adını
unutmuşam. Sifətinə baxanda bilinir ki, əsl quldurdur, Elə mən onu bu sifətınə
görə katorqaya gönderərdim.
Yolçu soruşdu:
-

Cenab, salona daxil olmaq mümkündünnü?

Zənnimcə, yox. Camaat çoxdur. Ancaq bu saat tənefFüs elan edilmişdir.
Çoxlan salondan çıxmışdır. İclas başlananda görün gıre bilərsinizmi...
-

Yol hayandaııdır?

-

Bu torəfdən. Bu iri qapıdan keçmək lazımdır.

Vəkil yolçudan aynldı. Yolçu bİr neçe saniyo içindo insan qəlbmin duya bildiyi
bütün hissləri keçirdi, bütün hisslər birleşərək, onun qəl- bini qapladı. Vəkilin
qeydstz sözləri gah onun qelbini iti buz parçaları kimi sancır, gah da közərmiş
bir dəmir kimi yandınrdı. Həlo işin qur- tarmadığını öyrəndikdən sonra bir ah
çəkdi: lakin yüngüllükmü, yaxud dərin bir kodərmi hiss etdiyini o özü belə təyin
edə bilmozdi.
O gah bu dəsteyə, gah o dosteyə yaxınlaşır, onlantı söhbotinə qulaq aşırdı.
Mohkemə sessiyasının işi çox olduğundan, sedr bir güne iki sadə və qısa iş təyin
etmişdi. Mehkemə iciasım uşaq öldürmek işinden başladılar, indı ise quldur
katorqahnın, “geri dönəcek at,,ın işine ba- xırdılar. Müqessir bir neço alma
oğurlamışdı, lakin bu hələ tamamilə
sübut edilməmişdi. Ancaq onun vaxtilə Tulon katorqasında olduğu sübut
edilmişdi. Ele onun işini xarab eden de bu idi. Müqəssirin sorğu- sualı artıq
qurtarmışdı, şahidlər də sözlərini demişdilor, yalnız müdafıe vəkili ve
prokurorun son sözü qalırdı ki, bu da ancaq geceyansı qurtara bilərdi. Caninin
mehkum ediləceyi aydınca görünürdü: prokuror müa- vini çox mahir adam idi,
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heç bir zaman müqəssirlerini əlden burax- mazdı. O, ağıllı adam idi, hətta şeir
də yazırdı.
Məhkəmo salonunun qapısı önündə məhkomo xidmətçisi dayanmışdı. Yolçu
soruşdu:
-

Qapını tezmı açacaqlar?

-

Qapı heç açılmayacaqdır.

-

Necə! İclas başlananda açmayacaqlarmı? Bu saat teneffüs deyilmi?

Mehkemə başlanmışdır, - deyə xidmətçi cavab verdi, - lakın qapmı
açmayacaqlar.
-

Nə üçün?

-

Çünki salon adamla doludur.

-

Necə? Heç boş yer yoxdurmu?

-

Yoxdur. Qapı bağlıdır. Oraya girmək almaz.

Btr az sükut etdikdən sonra xidmətçi sözüne davam etdi:
Sədr kreslosunun dahnda iki-üç boş yer var, oraya da sədrin icazosi ilə
yalnız rəsmi adamlar buraxılır.
Xidmetçi bu sözleri deyib arxasını ona çevirdı.
Yolçu başını aşağı salıb ondan ayrıldı, gözləmə salonundan keçib düşünürmüş
kimi hər pillədə dayanaraq, ağır-ağır pilləkendən en- meyə başladı. Belke də özözü ilə məsləhətləşirdi. Dünən axşamdan beri qəlbində davam eden dehşətli
mübarizə hələ qurtarmarnışdu o her deqiqə bu mübarizənin yeni hücumlarına
düçar olurdu. Pilləkenin başma çatınca, sürahıya söykəndi və əllorini qoltuğuna
qoydu. Birdən pencəyini açaraq cibindən bir dəfterçə çıxartdı, karandaşım əlinə
aldı ve fenərin işığmda cəld bu sözləri yazdı: “Cənab Madlen, Monreyl- sürMer şəherinin meri”. Sonra sürətli addımlarla pilləkəndən yuxa- rıya qalxdv,
camaatı yararaq xidmətçiyə yanaşdı, kağızı ona verib ami- rane bır səslə dedi:
-

Bu kağızı cenab sedre verin.

Xidmətçi kağızı alıb, ona bir göz gezdirdikdən sonra, dərbal buyruğu yerinə
yctirməyə getdi.
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İltifath qəbut
Monreyl-sür-Mer şəhərmin meri, özü belə bilmədən məşhur bir adam sayılırdı.
Onun fəziletləri haqqında şayiəler yeddi il ərzində bütün Aşağı Bulonayayılmış,
nəhayət, şöhrəti ölkə xaricinə çıxmış və hətta iki-üç qonşu departamentə də
yayılmışdı. O, yalnız qara şüşə emalı təşkil etdİyi şehəre boyük xidmət
göstərməmişdi, Monreyl dairəsinin yüz qırx bir icmasımn her biri bir şeylə ona
tninnətdar idi. Cənab Madlen lazım gəldiyi zaman, başqa dairələrin sənaye
müəs- sisələrinə yardım gösterər vo onlann inkişafına kömək edərdi, Mə- selən,
bir dəfə Bulondakı tül fabrikinə, bir dəfə Frevandakı mexaniki kətan toxuma
emalatxanasına, bir dəfo də Kanş çayı üzərində Bıı- berdəki su müherriki ılo
işləyən kətan fabrikine kredit ve vəsait buraxmaqla kömək etmişdi. Cenab
Madlenın adım hər yerdə heyran- lıqla təfcrar edirdilər. Arras və Due şəherləri
belə bir merin idaro etdiyi Monreyl-sür-Mer kimi xoşbəxt bir şehərə qibtə
edirdilor. Arrasda indiki mehkəmə sessiyasma sedrlik edən kral məhkeməsi
üzvü Due, bir çox başqaiarı kimi, şərəfli və hörmötli cənab Madlenin adım eşitmışdi. Məhkemə xidmetçısi müşavirə otağmdan məhkemə salonuna açılan
qapını ehtiyatla açıb sədrə tərəf əyildiyi və oxucunun bildiyi sətirlerin yazılmış
olduğu kağızı ona vererək, “Bu cənab iclas salo- nunda olmağı arzu edir” deye
yavaş bir səslə elavə etdiyi zaman, sədr cəld razılıq işarəsi verdi və qəlemi
alaraq həmin kağızın üzərində bir neçə söz yazdt: kağızı xidmetçiyə verərok
“Buraxın gelsin” dedi.
Qemli həyatım bu kitabda nağıl etdiyimiz bədbəxt adam salonun qapısı önünde,
məhkomə xidmetçisinin onu qoyub getdiyi vəziyyətdə yerinden
qımıldanmayaraq durmuşdu. Dərin fikirlerə daidığından ona müracietlə deyilen:
“Buyunın, cənab, lütfən dalımca gəlın!” sözlərini yuxuda eşidirmiş kimi oldu.
Bu sözləri bir neçe dəqiqe bundan evvəl ona arxasım çeviren hemin xidmətçi
demişdi. İndi o, ikiqat olaraq ona təzim edir və cavab yazılmış kağızı təqdim
edirdi. Yolçu kağızı açıb çırağm işığında bu sözləri oxudu:
"Molıkəmə sədri cənab Madlenə öz ehtiramım izharedir”.
Bu bir neçe söz yazılmış kağızı, ona qarşı acı bir kinayo imiş kimi, ovcunda
əzib yumurladı.
O, xidmetçinin arxasuıca getdi.
Bir neçə dəqiqədən sonra sert görünüşlü, tünd kağızlı geniş bir kabınetdə idi:
yaşıl mahudla örtülmüş stol üzərmdə iki şam yanırdı. Qulaqlannda həle də
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məhkəme xıdmetçisinin son sözleri səslenirdi: “Müşavirə otağıbudur, cənab.
Qapımn mis dəsteyini bursanız mehkə me salonuna girərsiniz, dərhal cənab
sədrin kreslosu arxasında olar- sınız”. Bu sözlər zehnindo, bır az ewel keçmiş
olduğu dar koridorlar və qaranlıq pilləkənlərlə qəribe bir halda qanşırdı.
Mehkemə xidmətçisi onu tək buraxdı. Son qərar dəqiqəsi gəl- mişdi. Fikrini
toplamağa çalışırdı, lakin müvəffəq ola bilmirdi. Adətən insan öz fikirlərini
həyatm iztirablı heqiqətləri ilə bağlamaq istedikde, bu bağlar tez-tez qırılır. İndi
o, mohkəmə üzvlərinin mü- şavire etdikleri və qərar çıxardıqları otaqda idi.
Çaşqın bir sakitliklə bu sakit və eyni zamanda qorxunc atağı nezərdən keçirirdi.
Burada bir çox insan həyatı məhv edilmişdi, bir az sonra onun da adı burada
eşidiləcek, taleyinə qərar verılecekdi. Divarlan seyr edir, özünə ba- xirdı, bu
otaqda olduğuna təəccüb edirdi, buradakı adamın özü oldu- ğuna ınanmırdı.
İyirmi dörd saat ərzində heç bır şey yememişdi, arabanm silkələ- məsindən son
dorəcə yorulmuşdu, lakin ne acltq, nə yorğunluq - heç bir şey hiss etmirdi,
bütün hisslərinin öldüyünü zənn edirdi.
O, divara yaxınlaşdı. Bu divardan şüşe altında qara çərçivəli bir məktub
asılmışdı. Bu bir Paris meri və naziri Jan Nikol-Paş tərefındən yazılmış ve
elıtimal ki, səhv olaraq II il doqquz iyun tarixile qeyd olunmuşdu. Mektubda
Paş yerli ictna idarəsine öz evlərində həbsdə olan nazirlərin və deputatların
siyahısını göndəıirdi. Yolçunu bu deqi- qodo gören ve onun hərəkətlərinə
tamaşa edən olsaydı şübhəsiz bu qərara gəlerdi ki, o, mektubla son dəroce
tnaraqlanır, çünki gözlərini məktubdan ayırmayaraq onu iki-üç dəfa başdanbaşa oxudu. Halbuki o, moktubu tamamile şüursuz oxuyur və mətninin
mənasını düşün- mürdü. Onun bu saat düşündüyü bir şey vardısa, o da ancaq
Fantina və Kozetta idi.
Dalğın bir halda dönüb geriyə baxdı, gözü onu məhkəmə salo- nundan ayıran
qapının mis destəyinə sataşdı. O bunu büsbütün unut- muşdu. Əvvəlcə sakit
olan nəzəri, qapının dəsteyıne dikilərək oradan aynla bilmirdi, yava$-yavaş
gözlərində əvvəlcə qorxu, soma böyük
bir dəhşot göründü. Almndan iri tar damcılan axırdı, saçlan tərdetı nəm
olmuşdu.
Birdən nifrət və etiraz ifadə edən bir hərakət etdi və sanki özünə dedi; “Lənət
şeytana! Bu işə məni mocbur edən kimdır! Sonra birdən- birə dönüb bu otağa
girdiyi qapıya baxdı, qapım açıb bayıra çıxdı. Artıq o, qorxunc otaqda deyil,
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uzun, dar bir koridorda idı. Koridorun bir çox guşə ve döngələr əmələ gətirən
piilələri vo keçidləri vardı, xestənin başı üstündə yanan gecə çırağına bənzəyən
fənərlərle işıq- lanmışdı. Xülasə, müşavirə otağına bu koridordaıı keçib
gəlmişdi. Nəfəs aldı. Dinlədi. Heç bir sas gəlmirdi, etraf büsbütün sakit ıdi, onu
qovla- yırlarmış kimi birdən qaçmağa başladı.
Koridoria bir qəder qaçdıqdan sonra, yenə dayanıb dinlədi. Ətraf yenə sakit və
qaranlıqdı. Nəfəs ala bilmirdi. Dizləri bükülürdü. Divara söykəndi. Divann daşı
soyuq idi, almndan axan ter üzünü buz kimi üşüdürdü. Birdən özünü dikəldərək
titrəmoyə başladı.
Qaranlıq koridorda, tək-tənha, soyuqdan, bəlke də həyəcandan titreyərək fıkre
getdi.
Bütün gecəni, bütün günü düşünmüşdü: indi iso içərisindən yalmz bir səs:
“heyhat!” deyə bağırrrdı.
Bir on beş dəqiqə də bele keçdi. Nəhayət, başmı aşağı salıb dərin bir iztirab
içində nəfəs aldı; qollan yanına diişdü, yavaş-yavaş geriyə döndü. Çox yavaş,
taqətdən düşmüş adam kimi yeriyirdi. Sanki birisi onu qaçarkən yaxalamışdl və
indi zorla geriye qaytarırdı,
Yenə müşavirə otağına girdi. Ən əwel gözünə çarpan şey qapmın parlayan
deyirmi destəyi idi. Bu mis dəstək gözləri qarşısmda bir dan ulduzu kimi
parlayırdı. Bir qoyun pelengin gözünə necə baxırsa, o da elə bir dehşətle ona
baxırdı.
Oözlerini qapının dəstəyindən ayıra bilmirdi.
Addım-addım qapıya yaxınlaşırdı.
Əgər bir az qulaq assa idi, salondan gelən qanşıq, anlaşılmaz danı- şığı eşidərdi,
lakin o heç bir şey dinləmir və heç bir şey eşitmirdi.
Birdən, özü belə duymadan, qapının yanına çatdı. Qeyri-ixtiyari olaraq əlini
qapjnm dəsteyine atdı, qapı açıldı.
O artıq məhkəmo salonunda idi.
Mzsfoklərin yarandığı yer
Bir addım irəli ataraq arxasınca qapını qeyri-ixtiyari bağladı, da- yanıb atrafma
nəzər saldı.
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Bu, zeif işıqlanmış geniş bir salondu, burada gah gurultular bir- birinə qarışıb
çoxatır, gah da səs-sətnir büsbütün kesilirdi. Toplanmış camaatın gözleri
qarşısında miskin bir ciddiyyət ve məşum bir təntənə ile cinayət işinə baxılırdı.
Dayanmış olduğu salonun bu başında dalğın bir görünüşde dımaq- larını
gemirən, yaxud sadecə gözləri yarıya qədər yumulu oturan zağı getmiş redalı
hakimdir; o biri başında isə - cır-cındır geyinmiş adam- lar: müxtelif vəziyyatdə
əyleşen vokillər, ciddi və sərt üzlü əsgorler, köhnə və lekəlı kağızlarla örtülmüş
divarlar, kirli tavan, yaşıl rəngini itirib saralmış saıja ilə örtülü stollar, minlerlə
ollerin sürtülmesinden qaralmış qapılar görünürdü, divarlara çalınnıış mıxlardan
meyxana- larda yanan qara çıraqlar asılmışdı ki, bunların hisi işığından çox
olur. Stollarııı üstündeki mis şamdanlarda piy şamlar yanırdı. Hər teref
alaqaranlıq, çirkinlık, ələm içinde idi. Bununla bele, bunlarm hamısı bir yerdə
ciddiyyet ve əzəmət təsiri bağışlayırdı, çünki burada qanun adLanan ülvi insan
esasının və odalət adlanan ülvi tann esasinın varlığı görünürdü.
Camaat arasmda kimse ona fikir vennirdi. Bütün gozlər bir nöq- təyə dikilmişdi.
Bu nöqto sedrin sol terəfındeki divann dibinde qo- yulmuş ve qapının yanında
olan taxta bir skamya idi. Bir neçe şamla işıqlanmış bu skamyanın üstündə iki
jandarmın arasmda bir adam oturmuşdu.
Bu adanı həmin adatndı.
Madlen bu adamı axtarmadı, onu dərhal gördü. Gözləri qeyri- ixtiyari olaraq
ona doğru çevrildi. Sanki o, bu adamın hareıda olduğunu qabaqcadan bİlirdi.
Ona elə gəldi ki, o özünü, öz qocahğmı göriir, üzü tamamilə ona benzəmese də,
ürmımi görünüşü, hərəketlöri, dağmıq saçlan, teşvişli və vəhşi baxışı, katorqada
on doqquz il ərzinde toplamış oLduğu dəh- şətli fıkirlor xəzinəsini daşıyan kin
və nifrat dolu qəlbi ilə Din şehə- rinə gələn zaman əynınde olan köynəyo oxşar
köhnə köynəyi eynilə ona bənzəyirdi.
Dəhşetındən (itrəyərək öz-özünə:
“Pervərdigara! Mən yenotni belə olacağam?” dedi.
Zahiri görünüşüne göre bu adama altmış yaş vermək olardı. Onun qaba, vehşi,
çaşqm görkami vardı.
Açılan qapının cınltısından içəri girən adama yol vermək üçün bəziJeri kenara
çəkildilər, Məhkəme sədri başını çevirib, giren adamın Monreyl şəhərinin meri
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olduğunu anlayaraq salam verdi. Vəzifəsi dolayısı ilə Monreyle getdiyi
zamanlar cənab Madlenlə görüşmüş olan prokuror müavini de onu tanıdı və
salam verdi. tçəri girən adam onlara heç əhəmiyyet vermədi. Bir növ xəyalet
təsiri altmda idi o, yalmz bir nöqteyo baxırdı.
Hakimler, məhkəme katibı, jandarmlar, mehkəmə maraqlısı olan bir yığın
camaat, ona tamş görünürdü, o bunlan vaxtilo, uzaq keçmiş- də, iyirmi yeddi ıl
bundan əwəl görmüşdfı. Bu meşum sifotleri yada salmaq üçün çox çətinlik
çəkmədi, onun gördüyü şeylər xəyal deyil, bir həqiqot idi. Qarşısmda oturanlar
həqiqi jandarmlar, həqiqi hakim- lər, həqiqi camaat idi, bunlarxeyal deyil, canlı
insanlardt. Artıq hər şey bitdi. Keçmişm bütün qorxunc və dəhşətli xəyallan
müdhiş bir həqiqət kimi yenidən gözləri qarşısında canlandı, qorxunc bir
həqiqət kimi yenidən meydana çıxdı.
Gözləri önünde dorin bir uçurum açıldı.
Qorxub geriye çəkildi, gözlərini yumdu, ürəyınin dərinliklorindən yalmz bir səs
gəldi:
“Heç bir vaxt!”
Dəli olınağa başladığını zəraı edirdi. Hadisələrin faciəli bir təsa- düfü sayəsınde,
önünde oturan adamm onun '"eyni” olduğunu dəhşətlə anladığı üçün fikirləri
qanşırdı. Hamı mühakimə edilən bu adama Jatı Valjan deyirdi!
Onun qarşısında ağlagəlmez bir şey baş verİrdi, heyatının ən dəh- şətli bir
dəqiqəsi gözleri qarşısmda bərpa olıınurdu ve öz rolunu onun öz xəyalı
oynayırdı.
Her şey eyni şəkildə idİ, eyni mərasim, eyni gece, eyni hakimlər, eyni soidatlar,
eyni tamaşaçılar, heç bir şey dəyişmemişdi. Yalnız səd- rin başı üstiinden
çarmıxa çəkilmiş İsanm surəti asılmışdı. O, müha- kimə edildiyi zaman AUah
orada yox idi.
Arxasmda bir stul vardı, onu göre biləcəklerindən qorxaraq, özünü stulun üstünə
yıxdı. Hakim stolunun üzərinde bir yığm qovluq vardı.
Camaatdan üzünü gizlətmək üçün bu kağızların arxasjnda gizləndi. İndi artıq
başqalarımn gözünə görünmediyi halda özü bütün salonu görürdü. Yavaş-yavaş
özünə gəldi, həqiqəti hiss etmek qabiliyyeti ta- mamilə ona qayıtmışdı, artıq
ətrafında söylənən sözleri dinləyib, an- laya biləcək derəcədə sakit idi.
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Məhkəmə üzvləri arasında cənab Bamatabua da vardt.
Madlen gözləri ilə Javeri axtardısa da, tapa bilmədi. Katibin stolu şahidləritı
əyləşdiyi yeri görmeyə mane olurdu. Bundan başqa, salo- nun zəif
işıqlandınldığı da unudulmamalıdır.
O, məhkəmə salonuna girdiyi zaman, müttəhimin vəkili öz nitqini bitirməkde
idi. Hamı son dərace böyük bir diqqətlə dinləyirdi, iş üç saatdan bəri davam
edirdi. Bu üç saat ərzində kim olduğunu meydana çıxarmaq üçün ireii sürülmüş
ittihamların ağırlığı altında bir insanın əzilib mehv olduğunu hamı göriirdü, bu
məchul, zavallı, bəlkə xeyli ağılsız, bəlkede xeyli hiyləgər otan adamın
veziyyeti dəhşətli idi. Bil- diyimiz kimı, bu serserini “Peronun bağçası adJanan
yerin yaxınhğın- da, çöldə tutmuşdular. Sərsəri əlində həmin bağdakı alma
ağacından qıxılmış ve üzərində deymiş almalar olan bir budaq tutmuşdu. Bu
ada- mın kim olduğunu öyrenmek lazım gəldi. Sorğu-sual elediler, şahid- ləri
dinledilər, göstərilən dəlillerin hamısı bir-birinə uyğun geldi, məhkemenin
gedişi İşin ne yerde olduğunu tamamilə aydınlaşdırdı. İttihamnamədə dleyilirdi:
“Əlimize düşen bu adam yalnız bir neçe alma oğurlamış oğru, soyğunçu
deyildir, bu, Jan Valjan adh keçmiş katorqalı, polis nəzarətindən qaçmış
islahedilmez, təhlükəli bir yara- mazdır ki, çoxdan bəri polis idarəsi onu axtarır.
Sekkiz il bundan əwəl Tulon həbsxanasından qayıdarkən yolda silahlı bir qarət
etmişdi; qarət etdiyi adam Balaca Jerve adlı savoyalı bir uşaq idi. Bu cinayətə,
Cinayət Məcəlləsinin 383-cü maddesinə əsasen baxılır və bu cinayetə göre onu,
şəxsiyyəti qanuni yolla aydınlaşdınldıqdan sonra, mühakimə ede bilərik. İndi o
yeni bir oğurluq eləmiş və cani olduğu tekrar mey- dana çıxmışdır. O, əwelcə
bu son günahı üçün, sonra ise keçmiş cinayeti üçün mühakİmə edilməlidir”.
Müttəhim bütün bu ittihamlan, şahidlərin bir səslə onun üzüne durduqlarmı
görüb heyrət edir kimi görünürdü, o bezən bu ittihamlara qarşı el-qol attr, sanki
işare ile “Yox, yox” demek istəyir, bəzən də küt nəzerlərlə yuxanya baxtrdı. O
ağır-ağır danışır, cavab verə bilmirdi, lakin başdan-ayağa qədər bir inkar
mücəssəməsi idi. Ona hücum edən alim adamlara nisbətən o, bir növ axmağa
bənzəyir və onu öz pəncesi arasına almış cemiyyet ara- sında büsbütün yad kimi
görünürdü. Halbuki onu en müdhiş bir gəiə- cek gözleyirdi: ittihamlann düzgün
olması getdikce aydınlaşırdı, camaat böyük bir heyecan içinde bu facionin
bütün dəhşetlərini görürdü, hamı bu adamı məhv edocek qorxunc məhkəmə
qerarmı gözleyirdi. Bir hadıse onu yalıuz katorqaya göndərilocəyini deyil, bəlkə
edam edilə- cəyini fərz etməyə yol verirdi: Jan Valjan olduğu rəsmən
aydmlaşdınl- dıqdan sonra Balaca Jerve moselesi ona bir həyat bahasına
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oturacaqdı. Bu adam kim idi? Ne üçün o bu qedər laqeyd idi? O, hiylegərdi,
yoxsa axmaq? Ətrafmda olan işləri anlayırdı, yoxsa anlamırdı? Bu kimi suallar
iki cəbheyə ayrılan camaatt düşündüriir və hakimlər üçün də çətinlik törədirdi.
Bu məhkemə işinde bir çox qorxulu və müemmah şeyler vardı, burada qaranlıq
olmaqla bərabər məşum bir facio oy- nanırdı.
Müdafiə vekili pis nitq söyləmədi o, nıəhkəme silki arasında uzun iliərdən bəri
fesahət və bəraət üçün bir nümune sayılan əyalet dilində damşırdı. Bu dildə
vaxtilə yalnız Romorantende, yaxud Monbrizonda deyil, hətta Parisdə de
danışırdılar. Həmin dil bu gün klassik bir dile çevrilmiş, yalnız ədalət
məhkəməsinin rəsmi nümayendalarinin dili olmuşdur. Bu dil onları öz ehtişamlı
ahengdarlığı ve dəbdəbəsi ilə cəzb edir. Məsələn, bu dildə əre zövc, arvada isə
zövce deyirlor. Parisə
-

sonet və mədəniyyət mərkezi, krala padşah, monsenyor, yepiskopa

müqeddəs prelat, prokuror müavinine - İttihamın bəlağətli nüma- yondesi,
müdafıe nitqinə - bizim indi dinləməyə mocbur olduğumuz kəlimet, XIV
Lüdovik esrinə - böyiik əsr, teatra - Melpomena mebədi, səltənet sürən sülaləyə
- bizim ali xanedanımız, konsertə - musiqili musamirə, horbi dairə roısınə ~
qəhrəman əsgənmiz və saire, darülmüəllimin müdaviminə - bizim həlim din
xadimlərimiz, mətbuat sehvlerrne - öz zəhərini mətbuat orqanlan sütunlarmda
yayan iftira və sairə və sairə deyilir. Bu surətle, vəkil debdobəli üslub üçün çox
da yararlı olmayan alma oğurluğu məsələsindon başladı. Nə eybi var! Benin
Bossüenin özü belə matom nitqini söylədiyi zaman toyuqdan söhbət açmağa
məcbur olmuş və işin ıçindən məharetlə çıxa bilmişdt. Vəkilin gösterdiyinə
görə, alma oğurluğu qəti şəkildə sübut edilmə- mişdir. Kimsə onun müşterisıni
(vokil bir müdafıeçi kimi onu təkidlə Şanmatye adlandınrdı) divan aşdığı ve
alma budağım sındırdığı zaman görməmişdir, hıtulduğu zaman əlinde birbudaq
vardı ki, bunu da vokil balaca budaq adlandırırdı. Şanmatyenin dediyinə görə, o
bu budağı yolda tapıb götürmüşdü. Bunun əksini sübut edəcək bir dəlil
varmıdır? Əlbəttə, bir qarətkar hasart a.şaraq bu budağt smdırmış və oğurlamışdır, sonra isə qorxub yola atmışdır. Əlbettə, bu işi görən oğrudur, lakin bu
oğrunun Şanmatye olduğunu kim sübut ede bilər? Arada ancaq bir meseİB var,
o da məhbusun keçmiş katorqalı olması ehti- maiıdır. Vəkil bir şeyi inkar
etıııirdi ki, bədbextlikdən, bu ehtımalı tesdiq edəcək bir sıra ciddi sübutlar var,
müqessir doğrudan da vaxtilə Faverolda yaşaımş, orada ağac kəsməklə meşğul
olmuşdur. Şanmatye adı ise Jan Matyedən əmələ gələ bilərdi, - bunlann hamısı
haqlı sözlerdir. Nehayet, dörd şahid, heç bir tərəddüd göstərmədən Şanmat-
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yenin katorqalı Jan Valjan olduğunu qəti surətdə etiraf etmişdir. Bütün bu
bəyanata, bütün bu şehadetlerə vəkil ancaq bir şeyi qarşı qoya bilerdi ki, o da
müdafie etdiyi müqessirin, yeni bu işlə əlaqədar oian bir şəxsin hər bir şeyi
inkar etmesidir. Lakin müqəssirin doğrudan da Jan Valjan olduğu tesdiq edilsə
bele, bu onun alma oğurladığına sübut ola bİlərmi? Bu olsa-olsa bir ferziyyə ola
bilər, sübut ıse ola bilmez. Əibotto, müqəssir özünü müdafte etmek üçtin
“yaramaz bir üsul” seçmişdir, vəkil özü də bunu səmimiyyetle etiraf edirdi. O,
israrla hor bir şeyi inkar edir - oğurluğu da, vaxtilə katorqada olmasını da. O,
katorqada oimasmı boynuna aisaydı, əlbəttə, ağıllı iş görer ve hakim- lerin
hüsn-reğbetini qazanardı, vəkil də müqəssirə elə bunu məsləhet görürdü.
Müqessir ise, her şeyi inkar etməklə, hər şeyi gizlədə bilə- cəyinə ümid ederek,
qetiyyen vekiiin məsiəhətini qəbul etmədi. O, yaxşı iş gormürdü, iakin onun
görüşlərinın məhdudluğu hər haida nezərə almmalıdır. Bu, açıq-aşkar kütbeyin
bir adamdır. Uzun müddət katorqada keçirdiyi müsibetlər, katorqadan sonra
sürdüyü səfil həyat vo yoxsulluq onun vəhşilaşməsinə səbəb olmuş və sairo ve
saire. O Özünü müdafıə edo bilmir, lakin bu acizlik onu mehkum etmək üçün
səbəb ola bilərmi? Balaca Jerve məseləsinə gəlince, vekil bu məsə- ləni
müzakirə etmək niyyətmdə deyildir, bu hadisənin indiki meh- ketne meselesi ile
elaqəsi yoxdur. Vəkil nitqinin sonunda hakimlerə müraciətle, müqessirin Jan
Valjan olduğu təsdiq edilorsə, ona təyin edilmiş yerini icazesiz olaraq tərk etmiş
katorqalılara qarşı tətbiq edilen polis cəzası verilmesini xahiş etdi.
Prokuror müavini də cavab sözünü söyladi. O hər bir prokuror müavini kimi
hərarat və dəbdebə ile danışırdı.
O, müdafiə vəkilini özünü “biterof’ göstərdiyinə görə teriflə- yərək, bu
“bitəreflikdən” məharətlo istifadə etdi. O, müdafiə vekilinin etdiyi güzeştlərin
hamısını müqəssirin əleyhınə çevirdi. Vəkil, müqəs- sirin Jan Valjan olduğunu
etiraf edir kimi görünürdü. İşin bu cəhəti də nezərə altndı. Demək, bu adamın
artıq Jan Valjan olduğu müeyyən edilmişdir. İttihamnamənin bu maddəsi təsdiq
edildiyinden daha onu təkzib etmək mümkün deyildir. Bundan sonra prokuror
cinayətin ilk menbələri və ilk sebəblərinden bəhs ederek, süni bır şəkildə
yaradıl- mış antonomaziyadan istifadə ilə, o zamanlar dobde olan və “heftəlik”
ilə “Oriflamma orqanlannın tenqidçiləri terəfindən “iblisler məktəbi”
adlandınlan romantik məktəbin əxlaqsızlığım şiddetle tənqid etməyə başladı, o
bir az həqiqotə benzər bir şəkildə Şanmatyenin, yaxud daha doğrusu, Jan
Valjanın bclə cinayətini həmin yaramaz ədəbiyyatın tesiri ilə bağladı. Bu
mülahizələrə son verdikdon sottra, nəhayət, Jan Valjanın özüne keçdi. Bu Jaıı
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Valjan necə adamdtr? Bu sualdan sonra Jan Valjamn xarakteristikası verildi.
Belə melum oldu ki, Jan Valjan bir iblis, bir div, bir cehətınem törəməsi imiş və
sairə və sairə. Bu cür toriflərin nümunəsini Rasinin Feramenində, onun
hekayətındo tapa bilərsiniz. Feramenin tragediya üçün böyük bir əhəmiyyətİ
olmasa da, məhkəme bəlağətinin həveskarlanna hor gün böyük xidmətlor
göstərir. Istər camaat və istərsə də hakimler “dəhşetə gəldilər”. Pro- kuror
xarakteristikası qurtardıqdan sonra “Prefektura əxbarr'nın sa- bahkı nomrəsinde
heyrət oyatmaq məqsedilə, coşqun bir ilhama gəlerek, davam etdi: “Beİə bir
adam ve saire və sairo, sefil, dilençı, yaşamaq üçün heç bir vesaiti olmayan bir
adam, keçmiş həyatı sayə- sində cinayətlərə verdiş etmiş və katorqada olmağma
baxnıayaraq, islah edilmomiş bir adam, bunu da Balaca Jerveni qaret etməsi və
sairə vo sairo aşmış olduğu hasann bir neçə addımhğında oğurladığı alma
budağı İ1e birlikdə tutulması sübut edir ve saire və sairə, belə bir adam hoqiqeti,
oğurluğu inkar edir, hasan aşdığını, hor bir şeyi, öz adıru bele, Jan Valjan
olduğunu belə inkar edir. Burada bir daha təkrar etmeyocəyimiz yüzlərio
sübutlardan başqa, dörd şahid onun kim ol- duğunu təsdiq etmişdir. Bu
şahidierdən biri namusiu polis müfəttişi Javer, üçü isə onun bişəref işlərinə
keçmişdə şerik olan katorqalı
1 Ümumi adın xüsusi ada ve ya aksinə çevrilmasirulən istifedo elmək
Breve, Şenildye və Koşpayldır. Bu qaya kimi ıııöhkəm olan rəylere qarşı o ne
kimi dəiillər qoyur? İnkar, ancaq inkar. Cınayətkarlığın nə qədər dərin kök
saldığım görürsünüzmü? Cənab hakimler, mən sızden edalətli mühakimə ve
həqiqət toleb edirəm və sairə və sairə.
Prokuror müavini danışdıqca, müqessir ağzmı ayınb təəccüblə, hətta bir qədər
heyrətlə ona qulaq asırdı. İnsamn bvı qədər gözəl danışa biləceyine heyxət edir
kimi görünürdü. Ara-sıra, itdhamnamənin an heyəcanlı yerlerində, nitqin öz
sahillerini aşdığı, biabırçı teşbehlər selinə çevrildiyi, müqəssiri ildırım kimi
vurduğu deqiqelerde, biçarə qoca başmı yavaş-yavaş gah sağa, gah sola teref
yırğalayırdı ki, bu, mübahiselerin başlanğıcından bəri onıın izhar etdiyi kədərlı
ve lal etirazın yeganə bir ifadesi idi. Ona hamıdan yaxın oturan tamaşaçılar,
qocanm bir-iki defə: “Cenab Baludan məlumat alsaydılar belə ol- mazdı”
dediyini eşitmişdilər. Prokuror müavini hakmıləriıı diqqətini müqəssirin gic
görünüşünə celb etdi. Onun iddiasına görə, bu qabaqcadan düşünülmüş,
qətiyyən gicliye bənzəməyən bir hiyle, fınldaqdan başqa bir şey deyil, bu da
ədalet məhkəməsini aldatmağa adot etdiyindəndir ki, bu da müttəhimin no qeder
“dərindən pozul- muş” olduğunu isbat edir. Balaca Jervenin işi ilə xüsusi
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məşğul olaca- ğına işarə ilo, nitqini tamamlayaraq, sərt hir qerar çıxanlmasmı
tələb etdi.
Oxucunun yadındadır ki, bu qərar indi ömürlük katorqa demek idi.
Vəkil ayağa durdu vö “cenab” prokuror müavinini "parlaq nitq” soyləməsi
münasibətilə təbrik ederək, imkanı daxilinde olan etiraz- lannı söylədi, lakin
artıq taqetı qalmamışdı: mövqeyinin mohkem olmadığını aydın görürdü.
ONUNCU FƏSİL İnkar üsulu
Mübahisənin kəsilmesi vaxtı yetişmişdi. Məhkəmə sedri müttə- himə tərəf
çevrilərək, ayağa durmasmı emr etdi və ona belə bir adi sual verdi:
-

Özünüzü müdafiə etmek üçün başqa bir sözünüz varmı?

Müttöhım ayağa durdu: sədrin sualını eşitmomiş kimi görünürdü; əlində tutduğu
ezilmiş papağım ozişdirərək sükut edirdi.
Sedr sualmı tekrar etdi.
Bu defə müttöhim nə soruşulduğunu eşitdi. Ondan nə istədtklərini anlayan kimi
görünürdü, yuxudan oyanmış adam kimi btr herəkət sledı, camaata bir göz
gəzdirdi, jandarmlara, öz vəkilinə, hakimlərə baxdı, yekə yumruğunu ağac
məhəccərin kənanna qoydu, bir daha boylandı və gözlerini prokurora dikerək
daruşmağa başladı. Nitqi vul- kan püskürməsinə bətızəyirdi. Sözləri rabitesiz
idi, bir-birini sıxış- dıraraq. dağınıq, sürətli bır halda ağzmdan çıxırdı; nəfəsini
belə alma- dan hər şeyi birdən söylemək isteyirmış kimi görünürdü.
0 dedı:
Belədir. Men Parisdə araba ustası olmuşam, özüm də cənab Balunun
yanında işləmişəm. Bu çetin senətdir. Araba ustalan homişə həyətdə, açıq
havada işləyirlor; sahibkar yaxşı olarsa bir talvar tikər, çünki bu iş üçün çox ycr
lazımdır, amma qapalı bmalarda - heç vaxt. Qışda adam o qedər üşüyür ki,
qızınmaq üçün əllerini-əllərino vurur- san, arnma sahibkarlar bunu sevmirler, çünki buna çox vaxt gedir. Buz bağlamış yerin üzərində oturub domiri əymek
asan iş deyil. Adam lap taqətdən düşür. Bu ış cavanları da tezlikle qocaldır. Qırx
yaşında adam daha heç bir şeye yaramır. Menim isə əlli iiç yaşrnı var. Ona görə
də çox yorulurdum. Bir də Paris camaatı çox zalımdır! Onlarla yaşlı bir adam
işləyondə, ona “qoca kafitar, qoca sarsaq!” deyirler. Moıı günda vur-tut otuz su
qazanırdım; yaşımın çox olduğundan istifadə ederək, sahibkarlar mənə hamıdan
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az pul verirdilər. Doğrudıır, mənim bir qtzım vardı, çay qırağında paltar
yuyardı. O da bir az qazanırdı, iki- likdə birtəhər keçinirdik. Ancaq onun da işi
çox ağırdır. Bütün günü qurşağacan suya girir, küləkdən üşüyür, lap şaxtalı
günlərdə paltar yumağa gedirdi, bir para adamlarm paltan az olur, ona görə
paltarlannı tez yudurtmaq istəyirlər, paltarlanm vaxtmda yumasan, müştəriler
əlindən çıxar.
Paltar yuyanlarm teknesi çox pis olur. Su hor terəfə sıçrayır, tumanlan başdanbaşa su içində olur. Qızım bəzən qırmızı yetimlər yurdunda paltar yuyardı;
orada su kranlarla gelir, paltan təknə içinde yumursan. Paltan kranın altında
yuyur, sonra da hovuzda suya çəkir- sen. Dam Örtülü olduğu üçün adam çox
üşümür. Lakin isti suyun bu- xan gözləri xarab eləyir. Qızım həmişe gecə eve
qayıdar ve derhal yatardı; çox yondurdu. Əri onu çox döyerdi. Nəhayet, öldü.
Biz ömrü- müzde xoş gün görmemişik. O, namuslu bir qızdı, reqs yerlerine, müsamirələrə getməzdi, dinc xasiyyəti vardı. Yadımdadır, bir bayram günübamı
gəzməkdə, kefdə ikən, o, saat sokkizde yatmışdı. Bəli, bəli! Sizi inandınram,
mən doğru deyirəm. Kimden istəsəniz soruşa bilər- sinız. Bu nədir deyirəm ”Soruşsanız!” Mən ne axmaq adamam! Paris ki, bir girdabdır. Orada qoca
Şanmatyeni kim tamyacaq? Amma cenab Balu taniyar. Cənab Baludan soruşun.
Yoxsa men heç başa düşmürem ki, məndən nə istəyrrlor.
Müttehim susdu, lakin oturmadı. O, ucadan kobud, boğuq və xınltılı bir sesle
danışırdı. Səsində bir sadəlik və eyni zamanda, velışi bir hiddet duyulurdu. Bir
defə arada öz sözünü kəsib, camaatın içində oturan bir şəxsie salamlaşdı.
Verdiyi qeribə ifadələr hıçqırığa bənzəyir və hər dəfe hıçqırdıqda elə bil odunçu
odun yarırdı. Susduğu zaman, birdən hamı gülmeyə başladı. O, camaata baxdı,
ne üçün güldüklərini anlamadan, özü də güldü.
Bu, dəhşətli bir səhne idi.
Sədr, xeyirxah və vicdanlı bir adam olduğu üçün, danışmağa söz aldı.
“Cənab hakimlər - dedi - müttahimin, guya yanında qulluq etdiyi keçmiş araba
ustası cənab Baludan da heç bir nəticə çıxmadı; Balu iflas etdiyi üçün onu
tapmaq mümkün olmadı”. Sonra sedr müttehimə teref dondü vo söyleyəceyi
söziərə diqqət etməsini xahiş ederək dedi: “Siz çox fikirləşmoyi teleb eden bir
vəziyyətdəsiniz. Sizə qarşı çox ciddi ittihamlar irali sürülmüşdür. Bunun da
nəticəsi sizin üçün çox ağır ola bilər. Müttəhim! Mən size son defə müraciət
edərək dcyirəm, öz xeyrinizə olaraq iki hadıse haqqında bize aydm izahat verin:
əvvə- lən, cavab verin görüm, Peron bağçasının divarını aşmısmızmı, alma
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oğurlamaq üçün alma ağacııım budağmı sındırmışsmızını, başqa sözlə, özge bir
adamm mülkünə girərak, qesden oğurluq etmok istemişsi- nizmİ? İkinci, azad
edilmiş katorqalı Jan Valjan heqiqetən sizsinizmi? Hə, ya yox?”.
Müttəhim işi gözel anlamış bir adam görünüşü ilə başını yırğaladı, ne cavab
verəcəyini bilen adam kimi ağzını açdı vo sədrə müraciətlə dedi:
—

Əwəla...

Sonra öz papağına, tavana baxdı vo susdu. Prokuror müavini kos- kin bir səslo:
Müttəhim, - dedi. - ehtiyatlı olun. Siz verilən suallara cavab ver- mirsiniz.
Sizin şaşqmlığınız sizi ifşa edir.
Adımzın Şanmatye olmadığı bizira üçün aydındır. Siz keçmiş kalorqalı Jan
Valjansınız. Siz evvəlcə ananızın familiyası ile Jan Matye adlanaraq, gizli
surətdə yaşamışsınız. Overində olmuşsunuz. Doğul- duğunuz yer Faveroldur ki,
orada ağac kəsməklə məşğul idiniz. Peron bağçasının divarından aşaraq alma
ağacını smdırdığmıza və dəymiş alma oğurladığınıza heç şübhe yoxdur. Cənab
hakimlər işin bu cəhe- tinə lazımınca diqqət edəceklər.
İndı müttəhım yerində otıurmuşdu. Prokuror müavini susduqda, o dərhal
yerindən sıçradı ve uca səslə bağırdı:
Siz çoxpis adamsmız, çox pis! Mənim'deyəcəyim budur. Ancaq əwəldən
özümü itirdim, nə deyəceyimi birdən-birə düşüne bilmə- dım. Mən heç bır şey
oğurlamamışam, Məne hamı kimi, hər gün ye- mək də müyəssər olmur. Al’idon
gəlirdim, şiddətli yağış təzocə dayan- mışdı, hor tərefdə torpaq sapsan idi,
gölmeçolərdən yerimok olmurdu. Yalnız yolun kənarında torpağın altından
nazik, yaşıl otlar görünürdü, yolda sınıq bir alma budağı tapdım, üstünde alma
vardı. Bunun üçün başıma bu qəder müsibet geləcəyini bilseydim, heç budağı
əlimo almazdım. İndi diiz üç aydır ki, həbsxanadayam, moni oyan-buyana
çəkirler. Daha demeyo bımdan artıq bir sözüm yoxdıır, anuna hamı üstümo şər
atıb deyır ki, “Cavab ver!”. Yaxşı oğlana bənzəyen bu jandarm da məni
dirsekləyərək yavaşcadan deyir ki: “Cavab ver- seno!”. Mən lazım olduğu kimi
başa sala biirnırəm, alim deyiləm ki, yoxsul bir adamam. Nahaq yere siz bunu
anlamaq istəmirsİniz. Mən heç bir şey oğurlamamışam, mən yerə düşmüş bir
şeyi götürmüşəm. Siz uJan Valjan Jan Matyel!” deyirsiniz. Men ise bu adamlan
tanımı- ram. Bunlar yeqin kəndlidirlor. Mən isə xestəxana bulvannda conab
Balunun yanmda işləyirdim. Adım Şanmatyedir Siz çox hiylegərsiniz, harada
anadan olduğumu bele öyrənmişsiniz. Mən bunu heç öziim də bilmirəm. Axı
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dünyada doğulmaq üçün hamının evi yoxdur. Amma pis olmazdı. Məne elə
gelir ki, atamla anam yollarda avara-avara dolaşar- mış. Sözün düzü, mənim
özümə de bu məlum deyıl. Uşaqlıqda məne “Balaca” deyərdilər, indi isə “Qoca”
deyirlər. Mone belo ad vermiş- lər, inanırsımz inanın, inanmırsınız yox. Mən
Ovemdə olmuşam, Fa- verolda olmuşam, daha no istəyirsiniz? Ovemdə,
Favcrolda olanlarm hamısı mütləq katorqa cəzası çekməlidir? Men sizə deyirəm
ki, heç bir şey oğurlamamışam, adım da Şanmatye babadır. Conab Balunun yamnda işləmişem, özüm də sersəri olmamışam, monzilde yaşamışam.
Sizin boş-boş suallanmz zəhləmi apardı! Niye hanumz dəii kimi dalımca
düşmüşsünüz, mendən nə istəyirsiniz?
Həiə də ayaq üstə durmuş prokuror müavini mohkəmə sədrinə terəf dönərək
dedi:
Cenab sədr, özünü axmaq bir adam kimı gösterməyə çalışan müttohim
təqsirini olduqca qanşıq, lakin xeylı meharətlə inkar etdi- yine göre cenab
hakimlərin razılığı olarsa, men katorqalı Breve, Koşlayl və Şenilde adlı
şahidlərin və polis müfəttişi Javerin yeniden çağınlmasını təklif edirem; bu
şahidlər müttəhimin şəxsiyyətini təsdiq etmək üçün son dəfə dindirilməlidir,
onların göstərişinə görə müttə- him keçmiş katorqah Jan Valjanm özüdür.
Mən cənab prokuror müavininin yadına salıram ki, - deyə sədr cavab
verdi, - polis müfettişi Javer şahidlik etdikden sonra nıəhkomo salonunu və
şəhərimizi belə terk etmişdir. Onun qonşu dairədə təxir edilməz bir işi vardır,
biz də cənab prokuror müavını və həmçinin müdafiə vəkilinin razılığı ilə onu
azad etməyi mümkün hesab etdik.
Prokuror müavini isə sözünə davam ederək:
Doğru buyurursunuz, cənab sədr, - dedi. - Cenab Javer burada olmadığmdan, onun bir neçə saat əvvəl burada söylədiklerini cenab ha- kimlerin
yadma salmağı özüme borc bilirəm. Javcr vəzifəsine göre vic- danh ve namuslu,
motəbor bir adamdır. Xidməti ikinci dərəcəli olsa da, bizim üçün çox
əhəmiyyətlidir. Onun şahidliyi qısaca olaraq belədir: “Müttəhimin bütün
ittihamları rədd etməsıne baxmayaraq, mənim heç bir əşyayi-dəlilə ehtiyacım
yoxdur. Mən bu adamı o saat tanıdım və bilirəm ki, adı Şanmatye deyildir; bu,
keçmiş katorqalı, çox kinli, çox qorxulu bir adamdır, adı da Jan Valjandır. Həbs
müddəli qurtardıqda onu katorqadan könülsüz azad etmişlər. O ağır təqsirleri
olduğuna göre on doqquz il katorqada qalmışdır. Beş-altı dəfə qaçmağa
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çahşmışdır. Balaca Jerveni qarət etmək ve alma oğurlamaqdan başqa, mən onu
daha başqa bir cina- yətde müqəssir görürəm, O, mərhum Din yepiskopunun
evindən oğurluq etmişdir. Men Tulonda tərsane caniləri nəzarətçisİnin müavini
iken onu dəfələrlə görmüşdüm. Təkrar edirəm ki, mən onu yaxşı tamdım”.
Bu qədər müayyen olan bİr ıt’ade, camaata və hakimlərə boyuk təsirbağışladı.
Prokuror müavini öz nitqİni qalan şahidlərində yenidon dindirilməsini tələb
etmekle qurtardı. O, Javerin burada olmadığmı nəzərə alaraq, bu üç şahidin:
Breve, Şenildye və Koşpaylın mütləq dindirilməsini tələb edirdi.
Məhkəmə sedri məhkəme xidmətçilərindən birisinə emr verdi. Bir dəqiqə sonra
şahidlər olan otağm qapısı açılcb. Xidmətçi dustaqlan sakitleşdirmək işındə ona
fəal yardım göstərməyə hazır olan jan- darmla birlikdə dustaq Breveni gətirdi.
Camaat böyük bir həyocan içində gözleyirdi. Hamı nəfesini belə çəkməden
oturmuşdu.
Brevenin əynində mərkəzi həbsxanalann dustaqlanna məxsus qara zolaqlı boz
bir paltar vardı. Breveyə zahırən aitmış yaş vermək olardı; o işcil bir adama, ya
da adı bir finldaqçıya bənzəyirdi. Belə hal- lar az deyil.
Məhkəmo sedri ona terəf dönərək:
Breve, dedi, - bu adama yaxşı baxm, siz onu məhv edə bilərsiniz, fikrinizi
gərginleşdirin və vicdanla deyin, görüm bu adamın katorqa yoldaşmız Jan
Valjan olduğunu yenə etiraf edirsinizmi?
Breve müttəhimə baxdıqdan sonra üzünü hakimlərə doğru çevirdi:
Bəli, conab sədr. Bunu əvvəlce mən tantdım, sözümün də üs- tünde
dururam. Bu adam Jan Valjandtr; o, 1796-cı ildə Tulon kator- qasına gəlmiş və
1315-ci ildə oradan azad edilmişdir, Məni bir il sonra azad etdilər. İndi omm
görünüşü bir az axmaqdır; görünür qocahğın nəticəsidir; katorqada isə ağlı
başında idi. Bəli, mən onu tanıyıram, buna heç şübhe ola bilmoz.
Məhkəmə sədri:
-

Oturun, - dedi, - müttəhim, siz isə ayaq üstə durun,

Sonra Şenildycni gətirdiler. Qırmızı köynəyi ilə ya$ıl qalpağmdan anlaşıldığına
görə bu adam ömürlük katorqalılardan idi. Tulon kator- qasında cəza çəkirdi. O,
şahid sifetilə buraya gətirilmişdi. Əlli yaşında, qısa boylu, alm qırışıqlı, zəif,
hoyasız, san üzlü, əsəbi, heyocanlı bir adamdı: bütün vücudunda və
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həroketlərində xəste bir zəiflik görü- nürdü. Lakin baxışmda böyük bir qüvvə
vardı. Katorqada yoJdaşlan ona Şelmadyel admı vermişdilər.
Məhkemə sədri ona da təqribən Breveyə verdiyi sualları verdi. Sədr, ona
kəsilmiş ağır cəzanm, onu and içmək haqqmdan məhrum etdiyini söylədiyi
zaman o, başını qaldırıb cosarətlə camaalın üzüne baxdı. Sədr cavabını yaxşı
fıkirloşmeyi ona təklif etdi: Breve kimi omın da ovvəlki sözlərinin üstünde
duıoıb-durmadığını, müttehünin Jan Valjan olub-olmadığını soruşdu.
Şenildye ucadan güldü.
Bu nə sualdır? Mən bunu heç tammaya bilərem? Biz ikimiz beş il bir
zəncirlə bağlı idik. Dost, niyə bunıunu yana tutursan? Mene ne üçün
acıqlanırsan?
Sədr:
-

Oturun, - dedi.

Məhkəmə pristavı Koşpaylı gətirdi. Bu adam da Şenildye kimi ömürlük
katorqalılardan idi; o da qırmızı geyimli idi, katorqadan gətir- mişdilər. Lurd
kəndlisi idi, lap Pıriney ayısına oxşayırdı. Keçmişdə o bir dağ çobanı idi, sonra
quldur oldu. Koşpay) da müttəhim kimi küt və vehşi gorünürdü. Bu adam
təbietin heyvan sifətinde yaratdığı, insan comiyyətinin isə katorqalı halına
saldığı biçarə moxluqlardandı.
Sədr, təmtəraqlı və dobdəbəli sözlarlə ona tesir etmoyo çalışaraq, birinci
şahidlərdən soruşduğu kimi, müttahimin keçmiş katorqah Jan Valjan olduğunu
təsdiq edib-etmodiyini soruşdu.
Koşpayl:
Bəli, bu Jan Valjandır, - dedi. - O çox qüwətli olduğu üçün, bizdə ona Jan
Domkrat deyirdilər.
Şübhəsiz ki, tamamilə somimi ve ürekdən danışan bu üç şahidin hər ifadəsi
camaatm donquldanmasına sebəb olurdu və heç də müttə- himin xeyrinə
deyildi; sesler getdikcə ucalır ve hər bir yeni şahiddon sonra daha da
şiddətlənirdi. Müttehim isə böyük bir heyretlə şahidləri dinləyirdi. Müttəhiıtmı
rəyincə, bu beyret əsas müdafıe vasitəsindən başqa bir şey deyildi. Miittohimin
yaxınında olan jandarmlar, birinci şahid dindirildikdən sonra, onun ağızucu;
“Bu da bu yandan çıxdı” sozlərinı eşitmişdiler. İkinci şahid dindirildikden sonra
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o bir qodər ucadan və boyənirmiş kimi: “Nə uydurur”, üçüncü şahid dindirildikden sonra isə: “Yalançıya bir bax!” demişdi.
Sədr ona belə bir sual verdi:
-

Müttəhim, siz hamısını cşitdiniz. İndı ne deyə bilərsiniz?

-

Elo mon də: “Yalançıya bir bax!” dedim, - deyə cavab verdi.

Camaatm arasmda bir gurultu qopdu, hakımlər belə hərəkətə
geldilər. Bu adamm artıq mahv olduğu aydm idi.
Mehkemə sədri:
-

Növbetçiler, - dedi, - camaatı sakit edin. Müzakire qurtardl.

Bu halda sedrin yaxınhğında bir hərəkət əmale geldi. Bir sos
bağırdı.
-

Breve, Şenildye, Koşpayl! Bir bura baxın!

Bu səsi eşidənlər bedənlərinden buz kimi bir soyuğun keçdiyini hiss etdilər - bu
səs o qədər qorxunc ve əlemli idi. Hamınuı gözü bu səsin gəldiyi terəfə çevrildi.
Kübar camaat arasında, sədrin arxasında oturan bir adam ayağa durdu; bu adam
məhkomə tribunasmı cama- atdan ayıran arakəsmənin alçaq qapısmı açıb
salonun ortasında durdu. Məhkəmə sedri, prokuror müavini, cənab Bamatabua
və bir çox baş- qalan onu tanıdılar ve bir səslə bağırdılar:
-

Cənab Madlen!

ON BİRİNCİ FƏSİL Şanmatyenin heyrati getdikcə artır
Bu doğrudan da o idi. Mehkəmə katibinin stolundakı lampa üzünə işıq salmışdı.
Şlyapasım elinde tutmuşdu; pencəyi diqqətlə, yuxandan aşağıya qədər
düymələnmişdi. Üzü sapsan idi. Xəfifcə titrəyirdi. Aırasa goldiyi anda başmda
yalnız bir qədər ağ tük vardısa, mehkəme salonunda olduğu müddet içində
saçlan biisbütün ağarmışdı.
Bütün başlar ona doğru çevrildi. Heyrət son dərəcəde artmışdı. İki deqiqədə
adamlar nə baş verdiyini birden-birə dərk etmədilər. Bu sözlori dərin bir
iztirabla söyləyən adam o qədər sakit idİ ki, bu halda onu görənlər bir şey
anlamadılar. Hamı çığıran adamm kim olduğunu öz-özündon soruşurdu. Heç
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kos bu sakit görünen adamın sinesinden bu qədər dehşətli səs çıxdığına
inanmırdı.
Lakin bu şaşqmhq yalmz bir neçə saniyə çekdi. Mehkəme sədri ilə prokuror
müavini həle bir kelmə damşmağa macal tapmamışdılar ki, hamımn cenab
Madlen deyə tanıdığı bu adam, Koşpayl, Breve və Şenildyenin dayandığı yerə
doğnı yeridi və:
-

Məni tanıyırsınızmı? - dedİ.

Özlərini itirmiş bir halda duran şahidlərin üçü də başlarmı yırğalayaraq,
tammadıqlarım söyledilər, hətta Koşpayl bir qədər qor- xub, ona esgər kimi
salam verdi. Cəcab Madlen hakimlərə doğru çev- rilərək həlim bir səslə;
Cenab hakimler, əmr edin müttehimi azad etsinlər, - dedi. - Cə- nab sədr,
əmr edin məni hebs etsinlər. Sizin axtardığınız adam o deyil, mənəm, Jan
Valjan mənem!
Hamı donub qaldı. Ucalmaqda olan boğuq heyret sesləri ağır bir mezar
sükutuna çevrildi. Salonda, camaatm gözü qarşısuıda böyük bir badisə baş
verəndə olduğu kimi ülvi bir ehtizaz duyulurdu.
Mehkəmo sedrinin üzündə acı bır təəssüf hissi göründü; o, prokuror müavininin
üzünə baxdıqdan sonra, iclasçılara pıçıltı ilə bir neçə söz söylədi. Sonra camaata
təref dönərək, hamının dərhal ania- dığı bir ahəngle soruşdu:
-

Burada həkinı varmt?

Prokuror müavini söze başlayaraq:
Cenab hakimlər, - dedi, - məhkəmə ıclasımn gedişini pozan bu qerıbə və
xariqülade bir hadise bizdə səmimi bir tesadüf duyğusu do- ğurur və əlbəttə, heç
bir izaha ehtiyacı yoxdur. Siz hamınız Monreyl- sür-Mer şəhədnin rəisi cənab
Madleni tanıyırsınız, ya da eşitmişsiniz. Mən cənab sedrin xahişine şerik olaraq,
həkim çağınlmasını lazım bilirem. Əgər içərinizde bele bir adam varsa, cənab
Madlenə tibbı yardım gostərsin ve onu evlərinə ötürsün.
Cənab Madlen prokuror müavininin sözünü tamamlamağa imkan vcrmedi. O,
etiraza yoi vermeyən mülayim bir tərzlə onun sözünü kəsdi. Aşağıdakı sözlər
doğrudan da onun söylediyi sözlərdir. Bu söziəri iclas qurtarar-qurtarmaz hadisə
şahidlerinden biri qeyd etmişdi
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bu hadise qırx il bundan əvvəl üz verdiyinə baxmayaraq, onu eşi- dənlerin
qutağında helə də cingildəyir.
Təşəkkür edirem, cenab prokuror müavini, mən dəli deyiləm. Bu saat siz
özünüz buna əmin olarsınız. Siz az qala böyük bir sehv edecekdiniz, bu adamı
azad edin, nıən Öz vezifemi yerinə yetirirem. Axtardığmız bedbext müttehim
mənəm. Burada həqiqəti görə bilən yalnız menəm, ona görə de sizə doğrusunu
söyləyəcəyem. Mənim bu hərəketimi Allah özu görür, bu isə mene kifayetdir.
Siz məni tuta bi- lersiniz, çünki men burada qarşınızdayam. Mən elimdən gelen
qədər gizlənmeye çalışdım. Özüme yalandan bir ad qoydum, varlandım, mer
oldum, namuslu adamlann sırasında yer tutmağa çalışdım. Görünür, bu mümkün
deyilmiş. Bir çox şeylər var kı, bu saat açıb deyo bilmerəm, heyatımın tarixini
sizə söyleməyin yeri deyil. bir gün gələr ki, öyrənərsiniz. Mon yepiskop
həzrətlərinın evinde oğurluq etdim - bu doğrudur, mən Balaca Jerveni qarət
etdim - bu da doğrudur. Jan Val- janın qorxulu və zərərli bir adam olduğunu
deyənlərin haqqı var. Lakin bəlkə buna müqəssir yaJm2 özü deyildir. Qulaq
asm, cənab hakimlər, mənim kimi alçaian bir adam taleyindən şikayət etməkdə,
yaxud cəmiyyətə məslehətlor verməkdə haqlı deyil, lakin mənim qurtulmaq
istediyim bu mənfur həyat öz özlüyündə məhvedicidir. Katorqanın özii insanı
cani edir. Xahiş edirem, bu sözlerə dərindən fikir verin. Katorqa cəzasına qədər
mən dar fıkirli, gözü açıimamış, küt bir kəndli idim; katorqa məni dəyişib başqa
bir adam elədı. Mən kiit idim, kinli oldum; odun parçası idim, közərmiş bir
kösöv oldum. Sərtlik moni məhv etdiyi kimi, sonralar təvazökarhq və mərhəmət
məni xılas etdi. Lakin bağışlayın, axı siz menim deyəcəyim sözlərin hamısım
başa düşə bilməzsiniz. Mənim otağımda, buxarının külü içtndə, yeddi il bundan
əwəl Galaca Jervedən oğurladığım qırx sunu taparsınız. Daha deyə- cəyim
başqa bir sözüm qahnadı. Moni həbs edin! Aman, ya rəbbi! Conab prokurot
müşaviri başını yrrğalayır, siz deyirsiniz ki, “Cenab Madlen dəli olmuşdur”. Siz
məne inanmıxsınız. Bu çox əzabverici bir haldır. Xahiş edirem, heç ohnasa bu
günahsız adama cəza verməyin. Necə? Bu adamlar məni tanımırlar? Javerin
burada olmasını İstərdim. O mənı dərhal tanıyardı!
Bu sözlərdə səslənən mərhəmətli və ümidsiz bir hüznü ifadə etmək qabil
deyildi.
O, üç katorqalıya təref dönərək dedi:
-

Bax, mən sizi derhal tanıdım! Breve! Məni xatırlayırsımzmı?

Sonra sözünü kesərek bir an təreddüd ıçində dayandı vo yenə
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davam etdi:
-

Katorqada geydiyim dama-dama hörmə aşırmalanm yadmdadırmı?

Breve teəccübündən diksipdi və qorxu içində onu təpədən dırnağacan süzdü. O isə sözüne davam edərok dedi:
Şenildye, yaxud özünü adlandırdığm kimi, Şelmadye, sən sağ çiynini
tamam yandıransan, çünkİ bir gün Ö. K C. hərflorini silmək üçün çiynini odu
közərmiş ocağın üzorinə tutmuşdun. Lakin bu hərflər yenə də qalır. Cavab ver,
bu doğrudurmu?
-

Doğrudur! - deyə Şenildye cavab verdi.

Sonra Koşpayla tərof dönərək dedi:
Koşpayl, sənitı sol qolunun büküyündə bantla yazılmış göy bir yazı var.
Bu yazı imperatorun 1815-ci il martın birində Kannda sahilə çıxması tarixini
göstərir. Qolunu çırmala!
Koşpayl qolunu çıımaladı, bütün gözlər, onun açıq qoluna dikildi. Jandaraı
lampanı yaxına tutdu, tarix seçilirdi.
Zavallı adara camaata və hakimlərə tərof dönorok, sonralar heç kimin tükləri
ürpərmədon xatırlaya bilmədiyi bir təbəssümle gülüm- sədi.
Bu təbəssüm bir vüqar, həm do bir ümidsizlik ıfade edirdi.
-

İndi görürsünüzmü, Jan Valjan menəm, - dedi.

Artıq bu salonda ne hakımlər, nə müttəhimlər, nə də jandarmlar vardı; burada
yalnız ona zillənmiş gözler və mütəessir qəlblər vardı. Hamı oynadığı rolun
nədən ibarət olduğunu unutmuşdu; prokuror müavini burada ittiham etmək,
sədr, sədrlik ctmək, vəkil isə müdafiə üçün olduğunu unutmuşdu. Ç'ox qeribe
bir hal - ona kimsə bir sual vermədi. HÖkumot nümayəndəlerindən heç kim
məsəioyo qanşmadı. ÜIvi sehnələrin xüsusiyyəti də bundadır ki, onlar bütün
qalblərə təsir edir, şahidler de tamaşa etmeyə başlayırlar. Heç kəs öz hisslorini
düşünmürdü; heç kəs qarşısında əzemetli bir nur parladığını təsewür etmirdi.
Bununla belə hər kəs özünü daxilən kor kimi hiss edirdi.
İndi artıq məhkəmə qarşısında heqiqi Jan Valjan durduğuna heç şübhə
qalmamışdı. Bu, gün kimi aydın idi. Bu adamın meydana çıxması bir neçe
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dəqiqə bundan qabaq işi çulğamış olan dunıam dərhal dağıtdı. Daha heç bir
ızahata ehtiyac yox idi, elektrik qığılcunı vurmuş kimi görünon adamlar öz
yerine məhkum edilon başqa bir adamı qur- tarmaq üçün özünü ələ verən bu
adamı əzəmətlə seyr edirdilər. Bu tamaşanın ezəməti qarşısında tefsilat,
tərəddüdlər, bütün xırda məsə- lələr mohv olub gedirdi. Bu hərekətin saçdığı
nur hər bir şeyi bürii- müşdü.
Təəssürat uzun siirmodi, lakin bu dəqiqədə ona qalib goləcok heç bır qüvvə yox
idi. Jan Valjan sözünə davam edorok dedi;
Men daha məhkəmə iclasmm gedişinə mane olmaq fikrində deyiləm.
Meni həbs edon yoxdur, mən gedirəm. Mənim başqa işlərim də var. Conab
prokuror müavini mənim kim olduğumu, haraya getdi- yimi bilir, arzu edersə
məni tutdura biior.
O, qapıya doğru ycridi. Kimsə səs çıxarmadı, ona manc olmaq üçün heç bir ol
uzanmadı, camaat çekilib ona yol verdi. O halda bu adam ele bir ilahi əzəmət
ifadə edirdi ki, minlərlə adam, qarşısından çəkilərək, sükut içindo dayanıb
pərəstişlə ona baxırdı. O, yavaş-yavaş camaatın içərisinden keçdi. Qapını kim
açdığını görən olmadı, lakin qapıya çatdığı zaman qapı onun qarşısında taybatay
açıldı. O, geriyə donüb dedi:
-

Cənab prokuror tnüavini, men sizin ixtiyarınızdayam.

Sonra camaata müraciət etdi:
Yəqin siz hamınız məni mərhəmetə layiq hesab edirsiniz, deyilmi? Aman
ya rəbbi! Az qala göiməye Uazır olduğum işi düşün- dükdə, özümü hesodə
layiq bilirəm. Bununla berabər, bütün bunlar olmasaydı, daha yaxşı olardı.
Salondan çıxdı, qapı öz-özünə açıldığı kimi, öz-özüne de bağ- landı, çünki
yüksək əməl sahibi əmin ola bilər ki, ona xidmət etmeyə hazır olan adamlar yer
üzündə az deyildır.
Bir saat keçmədi ki, hakimler Şanmatye adlanan müttəhimə bəraet qəran
çıxardılar. Şanmatye derhal azad edıldi; başına gelən işlərden, bu
sayıqlamalardan o heç bir şey anlamamışdı. Hammı dəli zenn edirdı.
Səkkizinci kitab
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ZƏRBƏNİN INIKASI
BİRİNCİ FƏSİL Canab Madlen öz saçlannı hansı güzgüdə görür
İşıqlantrdı. Fantina bu geceni narahat keçirmişdi, o, qızdırmadan heç yata
bilməmişdi; lakin başuıdan gözəl xeyallar keçırdi; səhərə yaxın onu yuxu
apardı. Simplisiya bacı bütün gecəni xəstənin yanın- dan aynlmamışdı.
Fantimnm yuxuya getməsinden fiirsət taparaq o, kino suyu hazırlamağa getdi.
Hörmətli qadın artıq bir neçə doqiqə idi ki, xastexana aptekinə gəlmişdi vo
əyilərək sübhün alaqaranhğmda derman şüşələrini nəzərdən keçirirdi. Birdən o,
başırtı çevirdi ve yavaşca qışqırdı: cənab Madlen onun qarşısında durmuşdu. O
sessiz- səmirsiz otağa daxil olmuşdu.
-

Cenab mer, sizsinizmi? - deyə qadın səslendi.

Cənab Madlen yavaş bir səslo soruşdu:
-

O zavallı qadm ne haldadır?

-

İndi pis deyil, lakin dünən bizi çox qorxutdu.

Qadın, dünən olanlan ona söylədi: Fantina özunü çpx pis hiss edir- di. İndi isə
yaxşıdır, çünki ele bilir ki, cənab mer onun qızını gətirmək üçüıı Monfermeylə
getmişdir. Simplisiya bacı cenab merden soruş- mağa cəsarət etmədi, lakin
görünüşündən dərhal anladı ki, oraya get- məmişdir.
Cənab Madlen:
-

Yiixşı etmişsiniz, - dedi, - onu ruhdan salmamışsınız.

Beli, cənab mer, - deyo Simplisıya bacı davam etdi, - lakin indi sizi
uşaqsız gördiikde, biz ona nə deyecəyik?
Conab Madlen bir az fikrə getdi.
-

Aliahm məsləhətine baxanq, - dedi.

Şəfqət bacısı:
-

Axı yalan danışmaq olmaz, - dedi.

Otaq artıq büsbutün işıqlanmışdı. Indi cənab Madlenin üzü lap yaxşı görünürdü.
Şəfqət bacısı təsadüfon başım qaldırdı vo heyrətlə çığırdı:
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-

Aman ya rəbbi! Sizə no olmuşdur? Saçlannız tamam ağarmışdır.

Ağarmışdır? - deyə cənab Madlen tekrar etdi. Simplisiya bacının güzgüsü
yoxdu, o alət çantasını araşdınb, Ölən xostelarin nofəs alıb- almadığım
yoxlamaq iiçün həkimin işlətdiyi balaca bir güzgünü çıxart- dı. Cenab Madlen
güzgünü alıb saçlanna baxdı ve qeydsiz bir tövrle: “Doğrudan da!” dedi.
Sosindən tamamilə başqa bir şcy düşündüyü gö- rünürdü.
Simplisiya bacı donub qaJmışdı: bu hadisədə anlaştlmaz və eyni zamanda
qorxunc bir şey vardı.
Cənab Madlen soruşdu:
-

Xəsteni görs bilərəmmi?

-

Bəs cenab mer onun uşağının dalmca adam göndərməyəcəkmi?

-

deye qadın güclə cesarətini toplayıb sual verdi.

-

Əlbetto, ancaq buna iki-üç gün vaxt lazımdır.

Qadın qorxaq bir səslə:
-

Cənab mer, o vaxta qəder onun gözünə görüümesoniz yaxşı olardı,

dedi, - o zaman o, sizin qayıtdığmızı bilməz və həlo səbr edər; uşaq
gətirildiyi zaman isə sizinle gəldiyini zonn eder. Belə olarsa, yalan danışmağa
da ehtiyac olmaz.
Cenab Madlen bir qədər düşündü. Sonra özünə məxsus sakit bir ciddiyyətlə:
-

Xeyr, bacı, - dedı, - mən onu gömıeliyem. Bəlkə sonra vaxtım olmadı.

Simplisiya bacı bu “bəLke” sözünə diqqət etmədi. Halbuki bu söz cənab merin
sözlərine anlaşılmaz və qəribə bir məna verirdi. O, başım aşağı salıb hörmətlə
cavab verdi:
-

O halda buyurun, cənab mer. Lakin o yenicə jaıxuya getmişdir.

Cənab Madlen cınltı ilə ömilən və xəstəni narahat edə bilon bir
qapı haqqında bəzi qeydlər söylədi; sonra Fantinanın yatdığı otağa girdi;
çarpayıya yanaşıb perdəni azacıq açdı. Fantina yatırdı. O, bu xəstəlero məxsus
olan və ölümə məhkum edilmiş uşağmın yatağı ya- nrnda sübhə qəder gözünü
yummayan analann ürəyini parçalayan me- şum bir xırıltı ilə nəfəs alırdı. Lakin
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bu qədor çətin nəfəs alnıası Fan- tinamn üzündeki misilsiz aydınhğı poza
bilməmişdi, o sanki yuxuda büsbütün dəyişmişdi. Üzünün solğunluğu ağlığa
çevrilmişdi, yanaqlan azacıq qızarmışdı. Keçmiş məsumiyyətinden və
gəncliyindən qalmış yeganə zineti olan qızıl rengli uzun kirpikiəri yumulmuşdu
və yavaşca tərpənirdi. Sanki açılıb onu göyləre qaldırmaq isteyən
gözəgörunmez və xışddayan qanadiann heıəkətiııdən bütün vücudu titnəyirdi.
Onu bu halda görənler yatan qızjn ölümcül xəstə olduğunu qətiyyən gümaıı
etməzdiler. Fantina ölməyə deyil, uçmağa hazır olan bir məxluqa bən- zeyirdi.
İnsan əli gülü qoparmaq üçün budağa yaxınlaşdığı zaman budaq titrer, həm geri
çəkiler, həm də təslim olar. ölümün sirli eli insanın nıhunu aparmaq üçün
yaxınlaşdığı zaman insan bədoni də bu gül bu- dağı kimi titrəyir.
Cənab Madlen bir müddət bu yatağın qarşısında dayandı. O gah xəstəye, gah da
İsanın surotinə baxndı. İki ay bıından əwəl ilk dəfe Fantinanı görmək üçün bu
sığınacağa gəldiyi zaman da belə olmuşdu: Fantına yatır, o isə dua edirdi.
Yalnız bu iki ay ərzinde Fantinanın saç- larına dən düşmüş, onun saçlan ise
tamam ağarmışdı.
Simplisiya bacı onunla birlikdo Fantinanm otağına girmedi, lakin ce- nab
Madlen çarpaymın yamnda durub, barmaqlannı dadaqlannm üzorinə qoymuşdu
və sankı otaqda kima isə sükutu pozmamaq üçün yalvanrdı.
Bixdən Fantina gözlərini açdı, onu gördü və gülümsəyorek tama- mile sakıt
sonışdu:
-

Bəs Kozetta?

İKİNCİFƏSİL Fanäna xoşbaxtdir
Fantİna heyrotini va ya sevincini bildirən heç bir hərəkət etmədi; o özü bir
sevinc mücəsseməsi idi. Sadocə verdıyi “Bəs Kozetta?” sualı elə derin bir
inamla, elə bir sakitlıklə verilmişdi, təşvişdən və şübhe- don ele azad idi ki,
cənab Madlen nə cavab verəcəyini bilmədi. O isə sözünə davam ederek:
Mən indi burada olduğunuzu bilirdim, - dedi, - Mən yatmışdım. Lakin
sizi görürdüm. Çoxdan sizı görürem. Bütün gecə gözlerim sizi izleyirdi. Sizi bir
şəfoq bürümüşdü, ətrafınızda mələklar uçurdu.
Cenab Madlen gözlerini qaldırıb İsanın tesvirino baxdı.
Fantina yenə davam edərək:
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Lakin deyin göriim, Kozetta haradadır? - dedi. - Nd üçün onu gətirən
kimi mənim qucağıma qoymadıruz ki, oyanan kimi onu yaıum- da göriim?
Cənab Madlen şüursuz olaraq ona nə ise cavab verdi, lakin ne demiş olduğunu
sonralar nə qədər diişündüsə xatırlamadı.
Xoşbəxtlikdon, bu halda doktor otağa girdi. Onu xəbərdar etmişdilər. O tam
vaxtında cənab Madlenin köməyinə çatdı.
-

Quzum, sakit olun, - dedi. - Qızınız buradadır.

Fantinanm gözləri parlayaraq, üzüno şefoq saldı. O, mehriban və atəşin bir
yalvanşla əllərini sinəsiııdo birLeşdirdi.
~ Ah, yalvarıram, onu yamma gətirin! - deyo çığırdı.
Ananın müəssir xülyası! Onun üçün Kozetta həle de əlda gəz- dirilən körpe idi.
Doktor:
Bir az sebr edin, — dedi — hələ olmaz. İsitməniz helə qurtanna- mışdır.
Qi2inızla görüşməniz sizi həyocanlandırar, bu isə sizə zerərdir. Sağalın, sonra.
Fantina səbirsizliklə onun sözünü kəsərek:
Axı mən tamam sağalmışam, - dedi. - Mən lap sağlamam. Bu doktor nə
qədər axmaqdır! Eşidirsinizmi? Mən öz uşağımı gormək istoyirəm, vəssalam!
Doktor:
Görürsünüzmü, ne qədər həyəcan içindəsiniz! - dedi. - Sakit olmayınca
qızmızla görüşməyə icazo verməyəceyem. Uşağı görmək kifayet deyil, siz onıın
üçün yaşamalısınız. Nə vaxt ki, ağıllı oldunuz, qızımzı mən özüm yanınıza
gətirərom.
Yazıq ana başını aşağı saldı.
Bağışlayın, cənab doktor! - dedi. - Çox xahiş edirəm, məni bağışlayın!
Əwollər mən bu cür danışmazdım, lakin başıma o qodər müsibətlər gəlib ki,
artıq ne danışdığımı bilmirəm. Əlbəttə, siz qor- xursunuz ki, mən yenə
xəstələnəm; sözünüzə qulaq asacağam, göz- ləyacoyəm, lakin sizi inandmram
ki, qızımla görüşmek mənə heç bir zerər yetirmezdi. Dünən axşamdan o,
gözlorimin önündə durur. Bilir- sinizmi nə var? İndi onu yanıma getirsəydiniz,
onunla yavaş-yavaş danışardım. Uşağımı görmek istəməyim təeccüblümüdür?
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Axı onu yamma gətirmək üçün Monfermeylo xüsusi adam göndərilib. Mən
acıqlanmıram, tezliklə xoşbext olacağırm bılırera. Bütün geceni nə isə ağ şeylər
ve mənə gülümsəyən insanlar görmüşəm. Cənab doktor nə zaman istose,
Kozettamı yamma gətirecək deyilmi? Həraretim yox- dur, mən axı sağalmışam.
Hiss edirəm ki, xəsteliyim qurtanb, lakin Özümü elə aparacağam ki, elə bil
xəsteyem, buradakı bacılara xoş gəlmək üçün heç yerimden tərpənməyəceyem.
Menim sakit olduğu- mu gördükdə, deyerlər ki, indi uşağmı ona vermok olar.
Cənab Madlen çarpayının yanındakı stulda oturdu. Fantina ona doğru çevrildi,
görünürdü ki, o var qüvvəsi ile sakit görünməyə və “ağıllı qız olmağa” çalışırbu onun ən sevimli bir sözü idi, - o çahşır ki, hamı onun sakit olduğunu görsün
və Kozettam onun yanına gətir- meyə icazə versinlər. Lakin o nə qədər
çalışırdısa, yene də cənab Madlene minlərcə sual verməkdən özünü saxlaya
bilmirdi.
Yolda əziyyət çəkmədiniz ki, cenab mer? Ah nə qəder mərhə- mətlisiniz,
qızimı getirmekdə nə qəder yaxşı iş gönnüsütıüz! Bircə deyin görüm, o
salamatdırmı? Yolda özünü yaxşımı hiss edirdi? Hey- hat! O məni
tanımayacaqdır. Yazıq körpem, o bu neçə vaxtda məni unutırmşdur. Uşaqlar
balaca quşlar kimidir, tez unudurlar. Bu gün bir şey görürlər, sabah başqa bir
şcy, gördüklerini de unudurlar. Ban pal- tan təmizdirmi? Bu Tenardyelər onu
yaxşımı saxlayırdılar? Yaxşimı yedirdirdiler? Ah, biisəydiniz yoxsulluq
günlərimde bütün bu sualları özümə verənde nə qedər ozab çəkirdim! İndi
bunlar keçib gedib. Mən çox şadam. Ah, mən onu nə qədər görmək istəyirəm!
Qızımı bəyen- dinizmi, cənab mer? Gözəl qızdır, deyilmi? Dilicanda
üşümədiniz ki? Onu bir dəqiqəliye yanıma gətirsəydinjz! Sonra yenə
aparardınız. Siz axı buranın salıibisiniz.
Cənab Madlen onun əlindən tutaraq:
Kozetta gözəl qızdır, - dedi. - Kozetta sağ və salamatdır, tezliklə onu
görəcəksiniz, lakin sakitleşin. Siz çox tez-tez dantşırsmız, hem də əllərinizi
yorğanın altmdan çıxanrsınız, ona görə də öskürürsünüz.
Doğrudan da Fantina kelmebaşı xırıltılı öskürekdən boğulurdu.
Fantina etiraz etmədi, o ətrafdakılarda öziino qarşı yaratmaq iste- diyı etimadı
öz danışığı ilə pozduğundan qorxdu ve başqa şeylerdon danışmağa başladı.
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Monfermeyl gözəl yerdir, deyilmi? Yayda oraya gəzməyə ge- dirler.
Tenardye necodir, işləri nə haldadır? O yeriere gelib-gedən çox az olur. Onun
karvansarası tamamilə bir meyxanaya bənzeyir.
Cənab Madlen Fantinanm əlini buraxmadan təşvişlə onun üzünə baxırdı, onun
bu qadma nə isə bir şey deməye gəldiyı, indi isə fık- rindən döndüyü hiss
olunurdu. Doktor xestəni ziyarət etdikdən sonra getmiş və indi xəstənin yaninda
cənab Madlen ile şəfqot bacısı qal- mışdı.
Başlanan sükut içərisində birdən Fantinanın səsi geldi:
-

Mən onun sesini eşidirem. Aman Allah, mən onun səsini eşi- dirəm!

Fantina əlini uzadaraq hamtnı sükut etməyə çağırdı vo nefəs belə aimadan qulaq
asmağa başladı.
Həyətdə bir uşaq oynayırdı bu, qapıçı arvadın, yaxud fəhlələrdən birinin qızı idi.
Facieli hadisəlorin əsrarəngiz oyununda belə təsa- düflər çox olur, sanki onlann
da burada özünəməxsus bır rolu var. Qızcığaz isinmək üçün atılıb-düşür, qaçır,
gülür və ucadan oxuyurdu. Heyhat! Bəzən uşaq oyunları insan qelbinin çox incə
teliərınə toxunur! Fantinanm da eşitdiyi bu uşağm oxuması idi.
Oh! - deyə o çığırdı. - Bu mənim Kozettamdır! Men onun sosini
tanıyıram!
Uşağın səsi birden kəsildi, o yox oldu, Fantina bir müddət yene bu səsı' eşitmek
ümidilə qulaq asdı, sonra qaşqabağını salladı ve cənab Madlen onun pıçıltı ilə
bu sözləri dediyini eşitdi: "Bu doktor gör nə qədər pis adamdır ki, qızımı
görmeyə qoymur! Bu adamın üzündən belə kin yağır!”.
Lakin o yenə fərəhli fıkirlərə daldı. Başmı yastığa qoyaraq öz- özüno damşırdı.
“Ah, biz nə qeder xoşbəxt olacağıq! Əwəla, bizim balaca bir bağçamız olacaq!
Cenab Madlen bunu mənə ved etmişdir. Qızcığazım hər zaman bağçada
oynayacaqdır. O, yəqin artıq əlifbanı bilir. Mon ona oxumaq öyrədoceyəm.
Kozetta çəmənde keponək da- lınca qaçacaq, mən də onu seyr edəcoyem. Sonra
o, kılsəyo dualan- mağa gedəcəkdir. Ah, yaxşı yadıma düşdü! Bos o ilk dəfə
dualanmaq üçün kilseyə no zaman gedocekdir?”.
Fantina bamıaqlarım saymağa başJadı.
Bir, iki, üç, dörd... İndi onun yeddi yaşı var. Demok, beş ildən sonra, o
başına ağ vual salacaq, ayağma tor corab geyəcək, balaca bir qadına
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oxşayacaqdır. Ah, mərhəmətli bacım, siz helə bilmirsiniz, mən nə qədər
axmağam - görün mən nəyi fıkirləşirem, qızımın kilseyə gctmeyini!
Fatıtına güldü.
Cənab Madlen Fantinanın elini buraxmışdı. Gözlerini cndirərək, dərin fıkirler
içinda, küleyin səsinə qulaq asan kimi bu sözlərs qulaq asırdı. Birdən Fantina
susdu, cənab Madlen ixtiyarsız gözlərini qal- dırdı. Fantinanın görünüşü onu
qorxutdu.
O artıq danışmırdı, nəfəs almırdı, o bir qədər yeriuden qalxmışdı, yaxası açılmış
köynəyin altından anq çiyni görünürdü, bir az əvvəi sevincdən işıqlanan üzü
indi meyit rengi almtş ve kiçilmişdi. Dəh- şətdən böyümüş gözləri ilə sanki
otağın bir bucağında duran qorxunc bir şeye diqqetle baxırdı.
Cenab Madlen:
-

Aman ya rəbbi! - deye çığırdı. - Sizə nə oldu, Fantina?

Fantina cavab vermedi, o, baxdığı şeydən gözlərini ayırmırdl. Əli ilə cenab
Madlenin çiynine toxımaraq geriyə baxmasını işare etdi.
Cənab Madlen dönüb baxarkən Javeri gördü.
ÜÇÜNCÜ FƏSİL Javer sevinir
Vaqe olan hadisə budur.
Cenab Madlen Arrasdakı məhkəmə salonundan çıxanda gecə saat birin yarısı
idi. Dilican Arrasdan həreket etmeyə hazırlaşan zaman o, mehmanxanaya
qayıtmışdı. Oxucu yeqıtı xatırlayır ki, o özü üçün dilı- canda yer saxlatdırmışdı.
Seher saat altıya yaxın o, Monreyl-sür-Mer şehərinə çatdı. O hər şeydən əvvəl
Lafitə yazdığı məktubu poçtla gön- dərdi, sonra Fantinanı görmək üçün
xəstexanaya getdi.
Cənab Madlen Arrasda məhkeme salonundan çıxdıqdan sonra, bu hadisə
qarşısında başını ıtirən prokuror müavini Özünü toplayaraq bir nitq söylədi. Bu
nitqində o, Monreyl-sür-Mer şeherinin meri kimi hörmətli bir adamın ağlmı
itirdiyi üçün səmimi bir teessür izhar etdi ve müttəhimin müqəssirliyinə olan
inamuun bu qeribe hadiseden heç də sarsılmadığmı ve elbette, bütün bu şeylerin
gələcekde aydınlaşaca- ğmı, helelik ıse hakimlerin başladığı İşin davam
etdirilməsıni rica etdi və dedi ki, şübhosiz həqiqi Jan Valjan olan müttehim
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Şanmatyenin məhkum edilməsini tələb edir. Prokuror müavininin isran
camaatın və hakimlerin rayine tamamile zidd idi. Müdafiəçi çox asanlıqla
prokuror müavininin sözlerini rədd edərək, conab Madlenin - yəni həqiqi Jan
Valjanm - söyledıkləri sayəsində biitün işin dəyişdiyini və hakimlərin qarşısında
duran adamın tamamile günahsız olduğunu isbat edə bildi. Buıadan o mehkəmə
sehvləri ve sairə haqqmda bir neçə, təzə olmasa da, ümumi cümlələr söylədi,
mehkəmə sedri son sözündə vekilin rəyi ilə şərik oldu. Hakimler bir neçə dəqiqə
müşavire etdıkdən sonra, Şanmatyeye bəraət qazandırdılar.
Lakin prokuror müavininə hər halda bir Jan Valjan lazım idi, Şan- matye
əlinden çıxdıqdan sonra o, Madlendən yapışdı.
Şanmatye azad edilən kimı prokuror müavini məhkemə sədri ilə birlikde
müşavire otağına çəkildiler. Onlar yeni müttəhimə aid, Monreyl-sür-Mer
şəhərinin cenab merinə aid və onu tutraaq zə- rurətine aid mesələni müzakirə
etdilər, Bu “aidler” kolleksiyası prokuror müavininin qelemine mexsusdur və
onun baş prokurora yazmış olduğu rəsmi məruzədə qeyd edilmişdir. Məhkəmə
sedri artıq sakit olmuşdu və o qədər də etiraz etmədi nece olsa, ədalət məhkəməsi öz işini görməli idi. Həm də açıq demək lazımdır, məhkəmə sədri kinli və
heç de axmaq adam olmaınaqla bərabər, sadiq, hətta fanatikcəsme royalist idi və
Monreyl-sür-Mer şəhəri reisinin Kann hadisəsindən bəhs edərkən Buonaparte
deyil, imperator deməsi ona actq gəlmişdi.
Beləliklə, həbs almaq emri ha2irlandı. Prokuror müavini əmri, bir atlı vasitesilə
Monreylə göndərdi. Əmri aparan adama tapştnldı ki, bütün geceni çaparaq yol
getsin və emri polis raüfəttişə Javenə versİn.
Melum olduğu kinıi, Javer mehkəməde şahidliyini qurtardıqdan sonra derhal
Monreylə qayıtmışdı.
O yenicə durmuşdu ki, hebs haqqında qerarı, dustağı Arrasa gətir- mək emrini
aldı.
Əmri gətirən adam da polis agentlerindən idi və bir-iki sözle Arrasda baş verən
hadisəni Javerə anlatdı. Prokuror müavini tərəfin- den imza edilmiş həbs emri
bele yazılmışdı: “Polis müfettişı Javerə
filan vaxtda məhkəme ıclasmda sabiq katorqalı Jan Valjan olduğu
məhkeməye ayduı olan Monreyl-sür-Mer şəherinin meri cenab Mad- leni
tutmaq sizə əmr edilir”.
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Javer xəstəxana qapısından içeri girənde kənar bir adam onu görsə idi, zahiri
görünüşündən onun daxilində neler olduğunu heç vaxt bil- məz ve onda qeyriadi bir şey görməzdi.
Javer soyuq, sakit, ciddi idi. Ağ saçlan gicgahlarında seliqə ile siğallamnışdı. O,
adəti iizrə tələsmodon pillokəndən qalxdı. Lakin onu daha yaxından tamyan bir
adam bu dəqiqədə otıun üzündəki ifadəye diqqət yetirsəydi, ruhunun dərinliyinə
qədər titrədi. Dəri yaxalığmın düymeləri dalda olmaq əvəzinə sol qulağımn
altında idi. Bu hadisə Javerin fbvqoladə bir həyəcan keçirdiyinə dəlalət edirdi.
Javer mükemməl tobiətli bir adamdı, nə vəzıfələrində, ne də pal- tannda en kiçik
bir intızamsızlığa belə yol vemıəzdi, canilərlə olduqca ciddi ve paltannın
düymelərinə qarşı olduqca dıqqətli idi.
Odur ki, yaxalığı eyri düyməlenmişdisə demək, Javerin qəlbində elə bir tufan
vardı ki, bunu ancaq daxili bir zelzələ adlandırmaq olardı. O, yaxm polis
idarosinden beş nəfer esger ve kapralı götürerek birbaşa xəstəxanaya gəldi,
əsgorleri xestexananın heyetinde qoydu, özü ise içəriyə girərək, Fantinanm
yatdığı otağın ona gösterilmesini xahiş etdi, qapıçı qadm cənab Madlenin
yanına silahlı adamlann gelmesine Öyrəncəli olduğundan heç bir şeydən şübhə
etməmiş ve xestenin oldu- ğu otağm qapısını göstermişdi.
Javer Fantinanm yatdığı otağın qapısına çatdıqda xəstə baxıcı- larına, bir de
casuslara moxsus bir ehtiyatla qapmı açaraq içəri girdi.
Daha doğrusu, içəri gitmədi, qapmı yan açaraq şlyapasmı çıxar- madan sol əlini
düymelenmiş sürtukunun cibinə soxaraq durdu. Hər zaman daşıdığı böyük əl
ağacınm qurğuşunlu başı qoltuğundan görü- nürdü.
O, bir neçə dəqiqe bu veziyyetde durdu. Onu kimsə görmürdü, bİrdən Fantina
gözlərini qaldınb onu gördü, cənab Madlenə işare etdi və o dönərek Javeri
gördü.
Cənab Madlenin gözləri Javerin gözleri ile qarşılaşan dəqiqede Javer dehşətli
görkəm aldı. O, yerindən tərpənmədən, bir addLm belə atmadan, hereketsiz
dayaoıb baxırdt. Bəzən insanın heç bir hissi sevinc qeder dəhşət törede bilmir.
Bu üz, öz günahkannı yene ele keçirmiş olan iblisin üzü idi. Jan Valjanın, artıq
onun pencesinde olduğunu yəqin etmesi Javerin qel- bində qaynaşan bütün
hissleri aşkara çıxarmışdı. Bulanıq suyun dıbin- dəki bütün ül üzə çıxmışdı. Az
qala izi itirməsindən və bir neçə dəqi“ qəyə Şanmatyeni başqasma
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oxşatmasmdan eməle gelmiş alçalma hissi yox olmuş və heqiqeti əwəldən
duyması ve onun yanılmayan casus- luq hissinin aldadılmağa uzun müddət
müqavimet gösterməsindən
doğan bir iftixara çevrilmişdi. Javer sevinirdi və onun amiranə duruşu bunu
aydın göstorirdi. Müvoffeqiyyətdə nə eybəcerlik varsa, hamısı onun ensiz
alnında parlaq bir şəkildə oks olunurdıı. Özündən razı olan irnanın sifətindəki
bütün dəhşətli ifadələr burada bütün çıJpaqhğı ilə fəzahür edirdi.
Javer bu anda özünü goyün yeddinci qatında hiss edirdı. Aydın bir təsewürü
olmasa da, mənfeet verdiyini və müvəffəqiyyet qazandığını dumanlı və şüursuz
bir şekildə duyan Javer, artıq müqəddəs vəzifesi pisliyi məhv etməkdən ibarət
olan işığın, edalət və heqiqətin bir mü- cessəməsi idi. Hakimiyyət, sağlam şüur,
məhkəmə qəran, qanun ölçü- sünə görə vicdan, ictimai cəza, bir sözlə, onun
goylərinin bütün ulduz- lan onun arxasında, etrafında, lıarda ise çox uzaqda
dururdu. Javer nizam və intizamı qoruyur, ətrafa qanun şimşəkleri, qanun
ildınmlan saçır, cəmiyyətin intiqammı alır, mütloqiyyətə kömək edirdi. O sanki
nura bürünür, yüksəlirdi, onun qabiliyyəti meydan oxuyurdu, gıınün günorta
çağında, o, yırtıcı bir intiqam meləyinin xariqülade heyvani tebiətini nümayiş
etdirərək parlaq ve vüqarlı halda dayanmışdı. Gör- düyü işin qorxunc kölgesi
altmda əlində möhkəm tutduğu alovlu ictimai adalət qıhncı yavaş-yavaş
görünməye başlayırdı. Xoşbəxt ve qəzebnak olan Javer çekmələrinin dabanlan
ile cinayetleri, qəbahət- ləri, üsyankarlığı, günahı, cəhənnemi tapdalayırdı; o,
nur saçır, o mehv edir, o gülümsəyirdi və bu dəhşetli Mikayıl məleyin
görünüşündə şübhesiz bir ozəmət vardı.
Javer dehşətli idi, lakin onda heç bir aiçaq şey yox idi.
Namus, səmimiyyət, düzlük, inam, vezifeyə sədaqet kimi xassələr yanlış yola
düşdükləri zaman iyrenc ola biler, lakin burada da onlar öz ehemiyyetini itirmir,
bu xasselər dəhşet saçan zamanlarda bele, insan vicdamna xas olan əzemət
onlan tərk etmir. Bu feziletlərin yalnız bir nöqsanı vardır ki, o da yanlış yola
düşməkdir. Bu təəssübkeşin rəhmsiz və səmimi sevinci nə qədər amansız olsa
da, meşum, lakin hörmet tələb edən bir növ nur saçar. Javer, özü bele dərk
etmədən, öz hü- dudsuz sevincinde, hər bir özünden çıxmış cahil kimi
acınacaqh idi. Və heç bir şey bu üz kimi bu qeder bağn yaran ve dəhşetli tesir
bağışlaya bilmezdi, bu üzdə, demək cayizsə, xeyrin bütün çirkinliyi əks
olunmuşdu.
Qanutti hökumdt öz hüququnu barpa edir
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Fantına, cənab mer tərəfınden bu qorxunc adamın pəncəsindon qurtarıldığı
gündən bəri Javeri görməmişdı. Qızuı xeste beyni heç bir şeyi araşdırmağa qabil
deyildisə də, bununla bərabər Javerin onun da- lrnca goldiyinə bir an belə şübhə
etmedi. O, bu dəhşətli adamı gör- moyə tab gətirmədi: taqətdən düşdüyünü hiss
edib, əlləri ile üzünü örtdü və təşvişdən üzülerek çığırdt:
-

Cənab Madlen, mənı qurtann!

Jan Vaijan - biz artıq onu bu adla çağıracağıq - ayağa durdu, en mülayim və ən
sakit bir seslə Fantinaya:
-

Qorxmayın, - dedi, - o, sizin dalınızca gelmomişdir.

Sonra Javerə taref dönerək:
-

Mən sizin nə üçün gəldiyinizi bilirəm, - dedi.

Javer cavab verdi:
-

Tez ol! Gedək!

Bu üç qısa sözün deyildiyi ahəngds nə isə bir vəhşilik, yırtıcıhq duyulufdu,
Javer “Tez ol! Gedək" demedi, o üç sözü birləşdirərək “tez- olgedək!” dedi. Bu
sözlərin tələffiizunü heç bir imla qaydası ifade edə bilməzdi, bu artıq insan nitqi
deyildi, bu vəhşi bir heyvanın nerəsi idi.
Bu defə Javer öz qaydasını bir qədər pozdu, o öz gəlişinin məq- sədini izah
etmədi, həbs etmək əmrini bele oxumadı. Onun üçün Jan Valjan - bir növ
düşmən, əsrarengiz bir adam, ələ keçmeyən müəm- mah bır mübariz İdi. Beş il
idi ki, o bu adamı teqib edir, lakin yıxa bilmirdi. Bu hebs işin başlanğıcı deyil,
sonu idi. Odur ki, Javer sadəcə “Tez ol! Gedok!” sözleri ile kifayetlendi.
Bu sözleri söylerkən o, yerinden belə tarpenmədi, bir addım belə atmadı, yalmz
çengəl kımi öz zavallı qurbanlanna sancılan və özunə doğru çəkmiş qorxunc
nezərini Jan Valjana fırlatdı.
Iki ay bundan əwəl, Fantina da öz üzərinde bele bir baxış duymuş və bu baxış
onun iliyine qədər işləmişdi.
Javer çığıranda Fantina gozlerini açdı. Lakin axı cənab mer burada idi, o nəden
qorxmalı idi?
Javer irəliyə gelib otağm ortasında dayandı.
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-

Ey! Adm nodir’ Gedecəksən ya yox? - dedi.

Xostə qadın ətrafına baxdı. Burada şəfqət bacısı ilə cəııab merdən başqa kimsə
yox idi. Javer bu iyrenc sözləri kimə deyə bilərdi? Yainız ona. Fantina titredi,
Bu zaman o, heç ağla gəhnəyen bir şey gördü. Ən qanşıq ve şiddətli saytqiama
zamanı bele o bu qədər ağla sığmayan bir şeyi görə btlməzdi.
O, casus Javerin cənab merin yaxasından yapışdığını və cənab merin boynunu
əydiyinı gördü. Ona ele gəldi kj, dünya qopur.
Javer doğrudan da Jan Valjamn yaxasından tutmuşdu.
Fantina:
-

Cənab mer! - deyə çığırdı.

Javer bir qəhqəhe ilə, bütün dişlerini ağardan qorxunc bir qehqəhə ilə güldü.
-

Burada daha cənab mer, filan yoxdur!

Jan Valjan redinqotunun yaxasından tutan əli rədd etməyə çalış- mayaraq:
-

Javer... - dedi.

Javer onun sozünü kəsərək:
-

Mən sənin üçün cənab polis müfottışıyem, - dedı.

Jan Valjan sözünə davam edərək:
-

Cənab, - dedı. - Sizə təklikdə bir neçe soz deməliyem.

Javer:
-Ucadan danış, ucadan! - dedi. - Manİmlə pıçıldaşmaq olmaz!
Jan Valjan səsini alçaldaraq davam etdi:
-

Mənim s'ızdən bir xahişim var...

-

Ucadan damş, deyirəm senə!

-

Lakin deyəcəyim sözləri yalmz siz eşitmolisinİz...

-

Menə nə! Man qulaq asmaq istəmırem.
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Jan Valjan üzünü Javere çevirdi, telesik və yavaşca dedi:
Menə üç gün möhlet verin. Yalnız üç gün! Gedib bu zavallı qadı- nm
uşağmı buraya gətirim! Ne qədərpul lazım olsa vererəm! tstəsəniz mənimlə
bəraber gedə bilərsiniz.
Sən menimlə zarafat edirsen - deyə Javer çığırdı. - Vallah mən səni
axmaq hesab elemırdim. Məndən üç gün möhlet istəyirsən ki, qaçasan, özü də
deyirsən ki, bu fahişenin uşağı üçün gedəcəksen! Ha- ha-ha! Yaxşı, çox yaxşı!
Fantina birdən titrəyərək:
Uşağunm dahnca! - deyə bağırdı, - siz mənim uşağımı gedib gətirmək
ısteyirsiniz? Demək, o burada deyil? Bacı, cavab verin, haxu mənim Kozettam,
uşağımx məne verin! Cenab mer! Cənab Madlen!
Javer hiddətle ayağınj yerə vurdu.
Bu da bu yandan başladı! Sesini kəsəceksənmi, heyasız! Bu nə qəribə
memləketdir ki, katorqalılar hökumət vəzifelerindədir, fahi- şelerə isə
qrafinyalar kimi qulluq edirlər! Xeyr a! İndi işlər deyişacek. Yetər! Artıq yetər!
O, dik-dik Fantinaya baxdı ve yenə Jan Valjanuı yaxasından, bo- yunbağısından
və köyneyinin boğazından yapışaraq dedi:
Sənə dedim ki, burada nə cənab mer, ne de cenab Madlendir. Burada
duran məşhur bir oğru və canı, katorqalı Jan Valjandır! Budur, əlimlə tutmuşam
ve buraxmayacağam! Vəssalam.
Fantina birdən yerinden qaixaraq zəif qollanna söykəndi, Jan Val- jatıa, Javerə,
şəfqet bacısına baxdı. Bir söz demek isteyirmiş kimi ağzım açdı, lakin
sinəsinden boğuq bir xınltı çıxdı, dişleri şaqqıltı ilə bir-birine dəydi, o, boğulan
adamlar kimi dəhşet içində havadan yapış- maq istəyirmiş kimi əllərini irəliye
uzatdı və taqətsiz bir halda yastıq üzerinə yıxıldı. Başı çatpayının dəmirine
dəydi ve sinəsinə doğru eyildi, ağzı açıq qaldı, gözləri bir nöqteye dikilərək
söndü,
Fantina öldü.
Jan Valjan əlini yaxasından yapışmış olan Javerin əli üzerinə qoydu, uşağm
əlini açan kimi böyük bir asanhqla açdı, sonra Javerə dönerək:
-

Siz bu qadını öldürdünüz, - dedi.
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Javer hiddətle:
Bosdir! - deyə bağırdı. - Men buraya senin nəsihətlərini dinlə- məyə
gəlmemişem. Onsuz da işim keçər! Keşikçiler aşağıda gözləyir. Dalımca gəl,
yoxsa emr ederəm səni buxovlayarlar!
Otağın bir bucağında laxlamış köhnə demir çarpayı vardı, geceler xəstənin
yanuıda qalmaq lazım geldikde, şəfqət bacdan bu çarpayıda yatardılar. Jan
Valjan bu çarpayıya yanaşdı, bir anda asanlıqla çarpayı- nın onsuz da laxlayan
baş dəmirini qopartdı, qüwetli eHəri ilə ondan bir çubuq çekib çıxartdı və
Javera baxdı. Javer qapıya doğru geri çəkildi.
Jan Valjan dəmir parçasını əlində tutaraq yavaş-yavaş Fantinanın yatdığı
çarpayıya doğru getdi, çarpayıya yanaşaraq, dönüb Javere bax- dı və gücle
eşidilecek səslə dedi:
-

Bu dəqiqədo monə mane olımğınızı məsləhət göxmürərn.

Javer titrədi - bu, şübhəsizdi.
Əwelcə aşağıya düşərək əsgərleri çağırmaq fikrinə geldi, lakin Jan Valjan
bundan istifadə edərək qaça bilərdi. Buna görə qapının ya- nmda dayandı,
ağacuıı əlinde sıxaraq, gözlərini Jan VaJjandan ayırma- dan qapıya söykəndi.
Jan Valjan çarpaymm baş tərəfinə dirsəkləndi, başını elinə söykə- yərək
həroketsiz uzanmış Fantinaya baxmağa başladı. 0, fikir dərya- sına qərq olaraq,
dünyada hər şeyi unutmuş kimi uzun müddət bu cür dinmoz durub baxdı. Onun
üzü və duruşu yalnız hədsiz bir mərhəmot ifade edirdi. Bir neçə dəqiqə bu dir
dalğm dayaııdıqdan sonra, o Fan- tinaya toref əyildi və ona nə isə pıçıldamağa
başladı, O, Fantinaya ne dedi? Qanunun məiıkum etdiyi bir adam ölmüş bir
qadına no deye bilerdi? Onun dediyi sözlər no idı? Yer üziində bu sözleri heç
kim eşit- medi. Göresea, ölən qadın bu sözləri eşitdimı? Bəzi təsirli xəyallar var
ki, onlarda ən ülvi hoqiqətlər gizlidir. Yalnjz bir şey şübhəsiz idi; bu hadisənin
yegane şahidi olan Simplisiya bacı, sonralar belə nağıi edirdı ki, guya Jan
Valjan Fantinanm qulağma nə ise pıçıldadığı zaman, qızm solğun dodaqlannda
məsum bir təbəssüm göründü və mezann sırri önünde duyulan heyretlə dolu
dumanlanmış gözlərində bir işıq yandt.
Jan Valjan iki eli ilə Fantinanın başını tutdu, bİr ana öz uşağını yatıran kimi,
onu rahatca yastiğm üzərinə qoydu, köynəyinin bağlarım bağladı, saçlarmı
leçəyinin altma yığdt. Sonra onun gözlərini örtdü.
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Fantinanın üzüne bu anda sanki qəribe bir nur saçıldı. ölüm- əbədi işıqlığa
keçmək deməkdir.
Fantinamn əli çarpayıdan sallanmışdı. Jan Valjan bu əlin öntmde diz çökdü
yavaşca onu qaldırdı və öpdü. Sonra ayağa duraraq, Javere tərəf dönerək:
-

İndi sizin ixtiyannızdayam! - dedi.

BEŞtNCİ FƏSİL Ölüy? münasib mazar
Javer Jan Valjanı şoher həbsxanasına apardı.
Cənab Madlenin həbse alınması Monreyl-sür-Mer şeherində bö- yük bir təsir
buraxdı. Daha doğrusu, misli göriinməmiş bir çaxnaşma
törətdi. Teessüflə etiraf etməüyik ki, “bu adam keçmiş katorqalıdır” sözlorini
eşidərək hamı ondan üz dönderdi. İki saat keçmədi ki, onun etdiyi bütün
yaxşıhqlar yaddan çıxdı: indi o yalnız “katorqah” idi. Şə- hərde sehərden
axşama qədər bu cür sohbətlər eşidilirdi.
-

Hotə biimirsiniz? Bu, möhloti qurtannış bir katorqalıdır. - Kim?

Bizim mer. - Necə, cənab Madlenmi? - Boli. - Yox, ola bilməz! - Adı da
heç Madlen deyilmiş, onun nə isə qorxunc bir adı var - Bejanmı, Bojanmı,
yoxsa Bujanmı? - Aman ya rəbbi! - Onu tutmuşlar. - Tut- muşlar?! - Boli, şohər
həbsxanasına saimışlar, sonra da sürgün ede- ceklər. - Sürgünmü edəcəkiər?
Haraya sürəcoklər? - Onu keçmiş illərdə böyük yolda qarət etdiyi üçün daire
mehkaməsində muhakime edəcəklər. - Gördİinüzmü? Men deyən oldu. O,
həddinden artıq rehmli, heddindən artıq yaxşı adamdı, lap şitini çıxardirdt.
Ordeni qebul elə- mədi, pullarmı ona-buna paylaytrdt. Mən bu adamın şübhəli
olduğunu həmişe düşünürdüm.
Xüsusile “salonlar,,dakı hiddətçox şiddetli idi.
“Ağ bayraq” qəzetinin abunoçisi olan xanımlardan biri, dilindən menası çox
dorin olan bir söz qaçırmışdı:
-

Men buna heç təəssüf etmirəm. Bu - bonapartistləre yaxşı ders oldu!

Bu suretlo Monreyl şeherində bir zaman cənab Madlen adlanan mif dağılıb
getdi. Bütün şəhərdə onu yaddan çıxarmayan yalnız iki-üç adam idi. Onun
evinde xıdmət eden qapıçı qadın da bu adamlar sıra- smda idi.
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Həmin günün axşamı hələ qorxudan özünə golmemiş bu qarı kədərii fikirlərə
dalaraq öz otağında oturmuşdu. Fabrik səhərdon bağlı idi, qapılar qapanmışdı,
küçadə kimsə göriinmürdü. Evde iki rahi- bədən - Perepetuya bacı ilə
Simplisiya bacıdan başqa kimse yox idi, onlar da Fantinanın cenazəsi yamnda
oturmuşdular.
Cenab Madlenin, adeten, eve qayıtdığı vaxta yaxın vəfalı qadın tamamilə
şüursuz olaraq yerinden qalxdı, conab Madlenin otağmın açannt yeşikden
çıxardı vo onun hemişe pillekənlə yuxanya, öz ota- ğına qalxanda götürdüyü
şamdanı götürdü, açan cənab Madlenin öz adati üzre asdığı mıxdan asdı və
şamdanın yanında qoydu, sanki ev yiyəsini gözleyirdi. Bütün bu işleri
gördükden sonra, yenə öz yerindo oturub, fikre daldı. Zavalh qarı nə etdiyini
özü də düşünmürdü.
Ancaq iki saat keçdikdən sonra fıkirdən ayıhb nə etdiyini düşün- dükdə: “Aman,
ya rəbbi! - dedi. - Bir işə bax! Mon isə onun açannı mıxdan asdım”.
Bu anda otağm pəncərəsi açıldı, bir el uzanaraq açarla şamdam gö- türdü və
mum şamını stolun üstünde yanan piy şammın odu ilə yandırdı.
Qapıçı qadın güzlərini qaldırdı və heyretinden donub qaldı, bağır- maq istədi,
İakin özünü saxladı.
Qadın bu eli, bu barmaqiarı, bu redinqot qolunu tanıdı.
Bu, cənab Madlen idi.
Bir neçə saniyə qan bir söz belə deyə bilmədi, daha sonralar “ürə- yinin
qopduğunu” söyləyirdi.
Nəhayat, yavaş bir sesle:
Aman Allah, - dedi, - Cənab nıer, sizsınizmi? Mən ise elə bilirdim ki,
siz.,.
Sözünü deyib quıtarmadı, çünki sozünün sonu ewəline nısbeten hörmətsiz idi.
Onun üçün Jan Valjan helə yene de cənab mer idi.
Jan Valjan qapıçı qadmm fikrini tamamladı:
...Həbsxanadasımz! - dedi. - Bəli, mən həbsxanada idjm. Pən- cerənin
dəmir şebəkəsini qırdım, damdan enərek buraya gəldim. İndı mən öz otağıma
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gedirəm, siz isə Simplisiya bacını buraya çağınn! O yəqin zavallı qadının
cənazəsı yanındadır.
Qoca qarı derhai onun emrinə itaət etdi.
O, qanya bir söz demədise də, bu qannın onu özünden daha yaxşı qoruyacağına
emin idi.
Jan Valjamn darvazanı açmadan həyətə necə girə bildiyt məlum olmadı. Onun
yanmda ikinci bir açan olurdu ki, bununla o yan qapını açardı, lakin üstünü
axtardıqlan zaman bu açan ondan almalı idiler. Meselənin bu cehətini ktmse
izah edə bilmədi.
O, otağına gedən pilləkənlə yuxanya qalxdı.
Pilləkənin başına çatdıqda şamdam axınncı pil]edə qoydu, yavaşca qapmı açdı,
qaranlıqda pəncərəni tapdı, pəncerənin özünü ve içəri qapaqlannr bağladı. sonra
qayıdıb şamı götürdü, yenə içeri girdi.
Bu ehtiyat bihude deyildi, pəncəıe küçoden görünürdü ve diqqəti cəlb edə
bilerdi.
Of otağa göz gəzdirdi, stola, stula, üç günden bəri əl dəyilməmiş çarpayıya
baxdı Üç gün bundan əwel əmələ getirmiş olduğu intizam sızlıqdan bir eser belə
görmedi. Qapıçı qadın otağı “temizləmişdi” və ocağın külündən onun əl
ağacmın iki demir ucluğunu və qııx suluq qaralmış bir pulu götürüb, səliqə ilə
stolun üstünə diizmüşdü.
O bir vereq kağız çıxanb bu sözleri yazdı: “Ağacımın her iki ucluğu və Balaca
Jervedən oğurlamış olduğum qırx suluq pul buıl- lardu, bu xüsusda men
məhkəmədə damşmışdım”. tçoriyə giron ada- mın gözlərine dərhal çarpsın
deye, demir parçalannı və gümüş pulu kağızın üstünə qoydu. Sonra şkafdan
köhne köynəyini çıxanb cırdı, ondan bir neçə parça düzəltdi, gümöş şaxndanlan
bunlara bükdü. Bütün bu işleri telesmedən və sakıt bir halda görürdü.
Yepiskopun şamdan- lanm bağlarkən, ağzma bir tikə qara çörek atıb çeynəyirdi.
Bu çöreyi, ehtimal ki, qaçanda həbsxanadan götürmüşdü.
Bunun hebsxana çörəyi olduğu brr az sonra axtanş zamam doşə- mədəki
qınntılardan məlum olmuşdu.
Otağın qaptsı yavaşcadan iki dəfə döyüldü.
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O:
-

Buyurun! - dedi.

Simplisiya bacı girdi.
Qadmm solğun üzündə göz yaşlan görünürdü. Əlində tutchığu şam titrəyirdi.
Taleyin amansız zərbələrinde bir xüsusiyyet var: biz nə qeder kamil ve ya nə
qədər bərk ürəkli olsaq da, bu zerbəler yenə də mənliyimizin dərinlıklerinden
insan təbiətini zahirə çıxanr. Bugünkü sarsmtılar rahibəni yenə qadma
çevırmişdı. Simplısiya bacı bütün günü ağlamışdı və indi bütün bədəni
titreyirdi.
Jan Valjan kağız üzerində bir neçə sətir yazıb Simplisiya bacıya verərək:
-

Bacı, - dedi, - bu kağızı bizim keşişə verərsüıiz.

Kağız açıq idi. Qadm ona ötəri nəzər saldı. Jan Valjan:
-

Oxuya bilərsinız! - dedi.

Qadm oxudu:
“Canab keşiş, rica edirəm ki, burada qoyduğmn şeylərə sərəncam çəkəsiniz.
Xahiş edirəm, mənim işimlə əlaqedar olan mehkəmə xərc- lərini ödeyesiniz və
bu gün vəfat edən qadını dsfn edesiniz. Qalan pul yoxsullara paylanmalıdır”.
Qadm bir söz demek istədi, lakin həyecanlı olduğundan əwəlcə damşa bilmədi.
Nəhayət, özünü toplayaraq:
-

Cenab mer bix daha o zavallt qadını görmek istəmlrmi? - dedi.

Yox, - deya o cavab verdi, - meni axtanrlar, məni onun otağmda həbs edə
bilərlər, bu da öliinün rahatlığım pozar.
Jan Valjan bu sözleri deyib qurtarmamışdı ki, pilləkəndə böyük bir gurultu
qopdu. Bir neçə adamm ağır addımlan eşidildi, qapıçı qadın koskin bır seslə
çığırdı:
Cənab, and olsun Allaha, burada kimsə yoxdur, dünondən bəri buraya
kimsə golməmişdir, men bütün günü qapmın ağzmda olmuşam!
Bir kişi səsi ona cavab verərək:
~ Lakin otaqda işıq var, - dedi.
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OnJar Javerin sesini tanıdılar.
Otağın quruluşu elo idi ki, qapı açılanda bucağı örtürdü. Jan Valjan şamı
söndürüb bu bucaqda dayandı.
Simplisiya bacı stoluıı yanında diz çökdü.
Qapı açıldı.
Javer girdi.
Koridordan bir neçə adamın pıçıltısı gəlirdi. Qapıçt qadm otılan nəyə isə
inandınnağa çalışırdı.
Rahibo gözlərini qaldırmırdı. O, ibadət edirdi. Onun buxan üstüne qoyduğu şam
yanırdı.
Javer rahibəni gördü ve çaşqın halda qapıda dayandı.
Biz xatırlamalıyıq ki, Javerin mahiyyəti, əsası, onun ən təbıi xas- səsi hər bir
hakimiyyətə qarşı dərin bir hörmət bəsləməkdən ibarət idi. O, bütöv xasiyyetli
adam idi. Heç bir etiraza ve məhdudluğa yol ver- mezdi. Ve elbettə, kılsə
hakimiyyeti onun üçün hər şeydən yüksək idi o, dindar bir adam idi, dini
qaydalara riayet ederdi və hər şeydo olduğu kimı, bu işdə de pedant idi. Onun
nəzərində keşiş yalmz bir ruh, rahibə isə günahsız bir məxluq idi. Onlar qalın
bir divar dalmda yaşayan ruh- lar idi və bu divarın yegane qapısı ancaq bizim
günahlarla dolu dünya- mıza heqiqəti buraxmaq üçün açıltrdı.
Rahibəni görəndə Javer ixtiyarsız geri çekildi.
Lakin onda başqa bir qüwe vardı ki, o da vezifə hissi idi. Bu hiss ona irəli
getmeyi əmr edirdi. O getmeməye və rahibeye sual verməyə cesarət etdi.
Simplisiya bacı ömründə heç yalan danışmazdı. Javer bunu bilirdi və məhz buna
görə ona xüsusi bir hörmət bəsleyirdi.
-

Bacı, - dedi - otaqda yalqızsmızmı?

Bu müdhiş bir doqiqe idi, yazıq qapıçı qadın bihu$ olmaq dərə- cəsine gəlmişdi.
Rahibə gözlərini qaldıraraq dedi:
-

Bəli.

Javer sözünə davam edərok:
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Çox israr etdiyim üçün bağışlayın, demek siz burada bu gün ax- şam bir
adam görmemisiniz? O adam qaçıb, biz onu axtannq. Siz Jan Valjan adlı adamı
gönnədinizmi?
Rahıbo cavab verdi:
-

Yox.

O, yalan dedi. tki defe dalbadal, tərəddüd etmedən, özünü qurban veren adam
kimi sürətlə yalan demişdi.
Javer:
-

Bağışlayın, - dedi və hörmətlə təzim ederek otaqdan çıxdı.

Ey müqəddəs qız! Neçe illerdən beridir ki, sən bu dünyada yox- san, sən artıq
çoxdan əbədiyyət və nur seltənetində öz bakirə bacı- lartnla və mələk
qardaşlannla birleşmisən. Sənin bu yalanını behiştdə bağışlarlar!
Rahibenin sözləri Javer üçün o qeder inandtrıcı idi ki, o hətta qe- ribə bir şeyi
görmedi, stolun üstündə indicə söndürulmüş olan və hələ de tüstülenen ikinci
bir şam dururdu.
Bir saat sonra bir adam ağaclann arasmdan və qalm duman içeri- sindən
ehtiyatla keçerək sürətle Monreyl sür-Mer şeherindən çtxıb Parisə doğru
uzaqlaşırdv. Btı adam Jan Valjan idi. Yolda ona rast gelən iki arabaçı onun
elində bir boğça apardığınt və özünün də köynek geymiş olduğunu
söyləyirdilər. Bu köynəyı o haradan almışdı? Məlum deyildi. Lakin bir neçə gün
bundan qabaq xəstəxanada qoca bir fehle öknüşdü, bu fehlənin yairntz bir
köyneyi qalmışdı. Bəlkə də bu hemin köynek idi?
Fantina haqqında bır söz daha.
Hamımızm ümumi bir anamız vardır ki, o da qara torpaqdır. Fan- tinanı həmin
anaya qaytardılar.
Keşiş bele hesab edirdi ki, Jan Valjanın yoxsullaı üçün aytrdığt pullann
mümkün dərecədə çox hıssesini saxlamaqda yaxşı iş gör- müşdü - kim bilir,
belkə o doğnıdan da yaxşı iş görmüşdü. Hər halda bu moselə kimə aid tdi?
Yalmz bir katorqalıya və bir fahişoyə. Bax, buna görə də keşiş Fantinanın dəfiı
işini sadoləşdinniş ve ən zəruri olan bir şeylə, yəni ümumi bir qəbirle
kifayətləıımişdi.
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Beləliklə, Fantinanı qəbiristanlığuı hər kəsə rnəxsus olan və heç kose məxsus
olmayan bir guşəsində basdırdılar. Btırada, adətən, pul- suz dəfn edirlər və
burada yoxsullardan bir iz bela qalmır. Xoşbəxt- likden, insan ruhunun harada
olduğunu Allah yaxşı bilir. Fantinanı kimin olduğu məlum olmayan sümüklerin
arasında basdırdılar, o bu- rada məzar zülmətinə çökdü, onun kiilü başqalannın
küliine qanşdı. Onu ümumi məzara atdılar. Fantinanm məzan da onun yatağı
kimi idi.
2-ci hissə
Kozetta
VATERLOO
BİRİNCİ FƏStl
Nivel yolunda nzforə tesadüf etmək olar
Bu ehvalatı nağıl edən yolçu keçən il, yəni 1866-cı ilin günəşli bir yaz sehərindo
Niveldən gəlorək, La-Kulpə doğru gedirdi. O, ətrafında ağaclar ekilmiş və
nəhəng daJğalar kimi gah enerək, gah da qalxaraq təpələrin üzəri ilo gedən şose
ilo piyada yeriyirdi. O, Lilua və Bua- Sen’er-İsaakı keçdi. Qərbde BrenlAllönün üzü aşağı çcvrilmiş vazaya bənzəyən şiferli zəng qülləsi görünürdü.
Təpe üzərindəki ağaclıq və yolun döngosində, qurdlann deşik-deşik etdiyi,
üzərində “4 Ne-li köh- nə qarovulxana” sözləri yazılmış olan dar ağacına bənzər
bir şeyin ya- nında yerləşen və önündə “Dörd külək mehmanxanası. Eşabonun
xüsusı ınehmanxtfflasf’ lövhesi asılmış meyxana artıq arxada qalmışdı.
Bir çerek lyo daha getdikdən sotıra, yolçu kİçik bır dəreye endi, şose yolunun
tağı altından bu dərəye çay axırdı. Yolun bir tərefinde olan ve bu dəroni
canlandıran bir az seyrək, lakin yamyaşıl ağaclar o biri terəfde çemənliklerde de
bitir və zerif bir intizamsızlıqla Bren-l’Allö lərofə uzanıb gedirdi.
Sağda, yolun kənarında bir karvansara, onun darvazası qabağında dördtəkorli
bir araba, maya sarmaşığı üçün hazırlannıış bir dəstə çu- buq, kotan, yaşıl
çəpərin yanmda bir yığrn çtrpı, dördkünc çalada buğ- lanan əhəng, içərisində
küloş arakəsmələr olan köhnə, açıq mərəyə söykenmiş nərdivan görünürdü.
Gənc bir qız tarlada alaq çekırdı, kü- lək, çox ehtımal ki, kılse bayramı
münasibetile verilocək yarmarka ta maşası olacağını xebər veren iri san afışanı
yelledirdi. Karvansaranın dalında, içində bir dəsto ördək çimən gölmeçənin
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yamnda koiluğa təraf çox pis döşenmiş bir yol gedirdi. Yolçu da bu yol tərəfə
yönəldi.
Başında əlvan kərpiclərdən qaynlmış iti uclu bir üçbucaq göriinən, on beşinci
əsrə mexsus hasann yanmdan təxminən yüz addım keç- dikdən sonra, yolçu
tağlı böyük daş bir darvazaya yaxınlaşdı. Tağlan üzərində düz köndələn bir tir
olan bu darvaza XIV Lüdovikin sərt üslubunda tikiimişdi, yan tərəflərinde iki
yastı medalyon görünürdü. Darvaza üzərinda eyni üslubda tikilmiş bina
yükselirdi. Fasada per- pendikulyar olan divar lap darvazaya yaxınlaşır,
düzbucaq təşkil edirdi. Darvazanın qabağındakı talada toıpağa batmış üç
malamn dişlori ara- sında cürbecür bahar çiçəkleri bitmişdi. Darvaza bağlı idi.
O, iki köhne tayla bağlanırdı və üstünden pas basmış bir çekic asılmışdı..
Güneş parlaq işıq saçırdı, ağaclann budaqlan küləyin terpetdiyi yarpaqlardan
artıq sanki yuvalardan gəlen incə bir xışıltı ile yavaş- yavaş yırğalanırdı. Aşıq
olduğu görünen cosur, balaca bir quşcuğaz geniş budaqlı bir ağacın yaıpaqlan
arasında şən-şən ötürdü.
Yolçu eyildi ve aşağıda, darvazanın sağ dayaq daşmın sol tərə- fındə kürənin
içine bənzəyən xeyli geniş dəyirmi bir çökek gördü. Bu anda darvaza açıldı və
bir kəndli qadın çıxdı.
O, yolçunu görərək onun neye baxdığını dorhal anladı və:
Buraya fransız mərmisi deymişdir, - dedi. - Bir qədər yuxanda isə, qapıda
mismann yanmdakı deşik - çaıpana izidir, lakin o, ağacı deşib keçe bilməmişdir.
Yoİçu soruşdu:
-

Bu yerin adı nədir?

Kendli qadın cavab verdi:
-

Huqomon.

Yolçu başını qaldırdı, bir neçə addım atdı və çəpərden o yana baxdı. Üfuqdə
ağaclar arasından bir təpə və bu təponin də üzərində ıızaqdan şirə benzeyən bir
şey görünürdü.
Yoiçu Vaterloo yamndakı döyüş meydanmda idi.
İKİNCİ FƏSİL Huqomon
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Huqomon - Napoleon adlanan böyük Avropa odunçusunun Vater- looda iki
müqavimətə, ilk əks-hücuma rast geldiyi məşum yerdir. Huqomon - onun
baltasmın kesə bilmədiyi ilk budaq idi.
Keçmişdə burada bir qəsr vardı - indi ise ancaq bir ferma var. Qədimşünaslar
üçün Huqomon - “hüqomon” deməkdir. Bu qəsr sir de Somerel Hüqo terəfındən
tikdirilmişdir. Bu həmin Hüqodur ki, Vil’e abbathğınm altıncı kapellan
idarəsinə qiymətli hədiyye vermişdi.
Yolçu darvazanı ıtələdi və dirsəyi ile tağın altındakı köhnə minik arabasına
toxunaraq, heyəte dax.il oldu.
Iç həyətdə onun heyrotıne səbeb olan ilk şey on altıncı əsr üslu- bunda tikilmiş
və bütün ətrafı uçduğu üçün tağa bənzəyən bir darvaza idi. Xərabelərin
əksəriyyətlə əzəmətli bir mənzərəsi var, Tağm ya~ mndakı divarda IV Henrix
zamanından qalma başqa bir darvaza vardı ki, bu darvazanın arasından meyve
bağının ağaclan görünürdü. Darva- zanın yanında peyin çalası, toxa və kürəklər,
bir neçə əl arabası, qabaq divan tava daşdan olan demir çarxlı bir köhne su
quyusu, oynaqlayan bir dayça, quyruğunu yelpazə kimi açmış bir hind toyuğu,
balaca zong qülləsi olan bir ibadetxananın divanna budaqlan ilə kölgə salan
çiçək- lənmiş bir armud ağacı vardı - bu, Napoleonun feth etmək həsrətində
olduğu həyet idi. Əgər Napoleon bu həyəti tuta bilsəydi, bəlko də yer üzünün bu
guşesi sayəsində, o bütün dünyaya hakim olardı. Burada toyuqlar dimdiklorı ilə
torpağı eşələyirler. Ağzını açaraq dişlerini gös- tərən yekə bir itin xınltısı
eşidilir, indi o, ingilisləri əvəz edir.
Ingiİisiər burada, doğrudan da, heyrotə Layiq idilər. Kukun dörd qvardiya rotası
burada bütöv bir ordunun dehşetli bir hücumuna yeddi saat müqavimet gösterə
bilmİşdi.
Horizotıtal planda çokilmiş bütün tikintilər və hasarlı sahələrlə bırlikdə tesvir
edilmiş Huqomon, bucağı kəsik qeyri-düzgün bir düz- bucaqlıdan ibarətdir.
Cənub darvazalan da hemin bu bucaqda, divarın yanmdadır kı, həmin divardan
hücum edentəre düzüne gülle atmaq mümkündür. Huqomonda iki darvaza var:
biri cenub terəfdə qəsrin darvazası, o biri isə - şimal tərəfdə fermanm
darvazasıdır. Napoleon Huqomona qarşı qardaşı Jeromu göndərmişdi:
Gilyemino, Fua və Baş- lünün diviziyaLan burada bir-bırile toqqtışmuşdu.
Reylin demek oiar ki, bütün korpusu burada döyüşə girişmiş və məhv olmuşdu,
Kellerman isə bütün mərmi ehtiyatinı bu qəhrəman divara sərf etmişöi.
Bodüenin destosi yalnız böyük bir çətinlikle şimal terefden Huqomona daxil ola
350

bilmişdi. Suamn briqadası isə cənub tərəfdən buraya keçmişdiso də, Huqomonu
zəbt edo bilməmişdi.
Fennamn tikintiləri həyəti conub terəfden əhatə edir. Fransızlann dağıtdığı şimal
darvazasmm bir hissəsi divardan yapışıb asılı qalmış- dır. Bu, köndolən qoyulan
iki tirə mıxlanmış dord taxtadan ıbaretdir, bunlarm da üzərinde hücum zamanı
vunılan zedələr aşkar göriinür.
Həyotin dal tərefındə yanaçıq şimal darvazası görünür. Onun bir taymı
fransızlar vunıb salmışdılar, darvazanın tayı yene də sallanır və ona taxtadan
yamaq vurulmuşdur. Darvaza heyətin şimal tərefmdəki daş bünövrəli kərpic
divardadır. Bu, bütün feraıalarda təsadüf edilən dördkünc bir darvazadır, o,
yonulmanıış taxtadan qaynlan iki geniş taydan ibarətdir. Darvazanm arxasında
çəmenlik uzanır. Bu keçidi ele keçirmek üçün şiddətli bir vuruşma olmuşdu.
Darvazanın çerçivəsindo hələ de qanlı əl izlərini görmək mıiınkündür. Bodüen
həmin bu yerdə öldürülmüşdü.
Vuruşma tufam hele indiye qədər bu həyətde hiss olunmaqdadtr, onun dəhşoti
burada eks olunmuşdur, olbəyaxa döyüşün qızğmlığı bütün şiddəti ilə burada
mühafızə edilmişdir: biri yaşayır, o biri Ölür, ele bil, bunlar yalnız dünen
olmuşdur. Divarlar uçulur, daşlar düşür, yarpaqlar inləyir, açılan dəliklər yaraya
bənzeyir, sallanaraq titrəyən ağaclar sanki buradan qaçmağa çalışır.
1815-ci ildə bu həyətde indikinden daha çox tikinti vardı. Sonralar uçurulmuş
tikintiler o zaman burada çıxıntılar, bucaqlar, kəskin dönüş- ler əməle gətirirdi.
İngilislər orada möhkem yerleşmişdi, fransızlar oraya soxula bildi- lorse de qala
bilmədilor. Kiçik ibadətxana ilə yanaşı bir binamn uçul- muş, daha doğrusu,
dağılmış bir tərəfi qalmışdı; Hüqonun qəsrinden qalan ancaq bu idi. Qesr bir
qala, ibadətxana İse bir bant anban xid- mətini görmüşdü. Burada franstzlarla
ingilisler bir-birini qınrdılar. Hər terofdən - divarlarm dahndan, taxtapuşların
ardmdan, zirzemilər- dən, bacalardan, pəncerələrden, divarlardakı bütün
dəliklərdən gülle- yə basılan fransızlar faşin getirib, divarlara ve insanlara od
vuraıuş- dular. Karteço yanğınla cavab verilmişdİ.
Qəsrin uçmuş hissəsinden, dəmir şəbəkeli pəncərelərin arasından, kerpicdən
tikilmiş esas binanm xarabaya çevrilmiş otaqlarmm qalıqları görünürdü; ingilis
qvardiyası bu otaqlarda yerləşmişdi. Aşağı morte- bədən başlayaraq damm
Özüno qedər uçmuş olan dolama pilləken sınıq bir seyvanın içinə benzəyirdi.
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Bu pillokən iki mərtobedən keçir- di. Pillekendo mühasireyo ahnmış və yuxan
çəkilməyə məcbur olan
ingilislər aşağı pillələri uçurmuşdular. Bir-biri üstə atılmış bu göyüm- tül enli
daş pilləler ətrafı basmış gicitkən içində indi də durur. Ona qedər pillə hele
divarda qalmışdır, aşağidakı pillənin üzərində üçbaşlı bir əsa neqş edilmişdi. Bu
pillələr 02 yerlərinde tnöhkəm durur. Pillekənin qatan hissəsi isə dişsiz ağıza
benzəyir. Buradaca iki ağac yüksəlir. Ağacm biri qurumuş, o birinin isə kökü
zədelenmişdir, bu- nutıla belo hər il yaz başlaymca o yaşıllaşır. O, 1815-ci ildən
sotıra pillekonlərin arasından göyərməyə başlamışdır.
Qırğm ibadətxanada olmuşdu. İndi ibadetxanada yeno sakitükdir, lakin onun
çox qoribə görünüşü vardır. O qanlı qırğından sonra burada ibadet keçirilmir.
Lakin mehrab salamatdır. Taxtadan qaynlmış bu kobud mehrabı yonulmamış
daş qoymasma söykəxnişdiler. Əhonglə ağardılmış dörd divar, mehrabm
qarşısmda bir qapı, iki kiçik doyirmi pəncorə, qapının üstündo ağacdan İsanın
dara çəkilmesı tosviri, onun üstündə ot çəngəsi ilo örtiiimüş dördkünc bir baca,
yerdə, bir bucaqda isə sinıq ve köhne bir pencerə çərçivəsi - ibadetxana
dediyımiz şey bunlardan ibarət idi. Mehrabm yanmda ağacdan qaynlmış və on
beşinci əsro aid Müqeddəs Ana heykəli mıxlanmışdı. Çarpanaq balaca İsartın
başmı qoparmışdı. tbadətxananı bir müddət tutmağa müvəffəq olan, lakin sonra
yeno bııradan qovulan fransızlar çekilərkon ibadət- xananı yandımnşdılar. Alov
köhnə tikintini bürümüş, qızğın bir ocağa döndermişdi. Qapı yanrnış, döşomə
yanmış, yalmz taxtadan qaynlmış İsanm surəti yanmamışdı. Alov İsamn
ayaqlannı yandınb qapqara kömürə döndərmiş, lakin bundan o yana
getməmişdi. Yerli ehalinin dediyinə görə, bu bir möcüze idi. Başı kəsilən körpə
İsanm talcyi nis- bəton uğursuz oldu.
Bütün divarlar yazı itə doiudur. Jsanm ayaqları altmda "Henqui- nes”
yazılmışdı: bir az aşağıda isə: “Conde de Rio Maior marques dc y Marques
Almaqo (Nabana)”’ sözlərini oxumaq oiardı. Burada yanında qəzob ifade eden
nida işarələri qoyulmuş fransız adlan da görünürdü. 1849-cu ilde divarlan
ağartdılar, çünki burada millətlor bir-birinə söyüş söyürdülər.
Bu ibadətxanamn qapısı yanında əli baltalı bir cənazə tapılmışdı. Bu,
podporuçik Leqronun cənazesi idi.
İbadətxanadan çıxanda sağ terefdə bir su quyusu görünür. Bu həyətdə iki su
quyusu var. Öz-özünə sual verirsen: niyə bu quyunun vedrəsi və çarxı yoxdur?
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Ona göre ki, daha bu quyudan su çəkmirlər. Ne üçün ondan daha su çekmirlər?
Çünki quyunun içi skeletlərlə doludur.
Bu quyudan ən sonuncu olaraq su çəkən adam Kilyom van Kilsom adlı bir
kendli oimuşdur, O, Huqomonda yaşayır və qəsrdə bağbanhq edirdi. 1815-ci il
iyunun 18-də onun ailəsi qaçıb meşedə gizlenmişdi.
Vil’e abbatlığını əhate edən meşə bir çox günlər və gecəfər qaçıb dağılmış
əhalini gizietmişdi. İndi belə o zaman qalm kolluqların ara- sında gizlənen
insanlann nıiskin moskenleri olan yerləri gösterən yan- mış köhnə kötükler
şəklində aydın izlere təsadüf etmək mürakündür,
Huqomonda qalan Kilyom van Kilson “qəsri qorumaq” məqsədilə, zirzəmidə
gızlenmişdi. İngilisiər onu tapıb sığındığı yerdən bayıra çıxarmtş vo qılıncın
qmı ilə əzişdirdikdən sonra qorxmuş bu biçareni öziərinə qulluq etməyə məcbur
etmişdiiər. Ürəkiəri susuzluqdan yan- dığı üçün, Kilyom bu quyudan su çəkməlt
və onlara içməli su gətir- məli idi. Bir çoxlan üçün bu su Ömürlərində son dəfə
içdikİeri su ol- muşdu. Ölüme məhkum olan bu qədər insanın su götürdüyü bu
quyu da məhv olmalı idi.
Döyüş qurtardıqdan sonra cənazeləri basdırmağa çox təlesirdilər. Ölümün özünə
məxsus bir adəti var: qələbeni hiddətləndirmek üçün, şöhret daimca xosteliklər
göndərir, Yatalaq zəfərin zeruri bir əla- vəsidir. Quyu dərin olduğundan onu
mezara çevirdilər. Quyunun içino 300 meyit atdılar. Ola bilsin ki, bu işi çox
tələsik görmüşdüiər. Doğ- rudandamı buniann hamısı ölü idi? Revayətə görə,
ölü olmayanlar da varmış. Belə deyirler ki, defndən sonrakı gecə quyunun
içİndən kö- meyə çağıran zeif insan səsləri eşidilirmiş.
Bu su quyusu həyətin ortasında xüsusi bir yerdə yerloşmişdir. Yansı daşdan ve
yansı kərpicden tikilmiş üç divar su quyusunu üç tərəfdən əhate edir. Divarlar
şirma kimi durur və dördkünc bürcə bənzəyir. Quyunun bir tərəfı açıqdır, suyu
da həmişo bu terofdən çəkirdiiər. Dal tərəfdəki divarda biçimsiz deyinni
pəncərəyə bənzər bir dəlik vardır, onu yəqin ki, partlayıcı mənni əmələ
gətirmişdir. Bir zamanlar bürcün damı varmış, İndi ise ondan ancaq bir neçə
dirək qaimışdır. Sağ divann dəmir dayaqları xaça bənzoyir. Əyilib baxanda,
kerpic quyunım zülmetindən başqa bir şey görünmür. Quyunun otra- findakı
divarlann ayağmda gicitken bitmişdır.
Belçikada, adətən, su quyulannın qabaq divannı təşkil edən mavi rəngli tava
daşı tirlə bənd edilmiş və iri skelet sümiiklərinə oxşayan beş-altı biçımsiz,
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düyunlü və əyri-üyrü taxta parçası ilə əvəz edil- mişdi. Artıq nə vedre var, nə
zəncir, nə də su çarxı, yalnız suyu axıt- maq üçün qaynlan daş bir novça
qalmışdır ki, yağış suyu bu novçaya yığılır. Arabir qonşuluqdakı ağaclıqlardan
bir quşcuğaz uçub gəlir və bu novçadan su içerek, yene geriyə dönür.
Bu xarabalar arasmda fermadan başqa yaşayış evi yoxdur. Evin qapısı həyətə
çıxır. Qotik üslubda qaynlmış qəşəng bir qapı kilidinin yanında çəpinə olaraq
üçyaıpaq şeklində dəmir qapı dəstəyi vurul- muşdur. Hannoverli leytenant Vilda
fermada gizlənmək üçün bu dos- təye elini uzatdığı zaman fransız sapyoru balta
ilə onun əlini vurub salmışdı.
Hal-hazırda bu evdə yaşayan ailə çoxdan ölmüş bağban van Kilso- mun
nəslindəndir. Ağ saçlı bir qadın məne danışdı ki, “Mən bu hadi- səlerin
şahidıyem. O zaman mənim üç yaşım tamam olmuşdu. Böyük bacım
qorxusundan ağlayırdı. Bizi meşəye apardılar. Man anamın qucağında ıdim.
Yaxşı eşitmək üçün hamı qulağmı yere dirəyirdi. Top atıldıqca, men də: “bumbum” deyə təkrar edirdim”.
Həyətin sol tərefrndeki darvaza, dediyimiz kimi, meyve bağma çıxırdı.
Bu bağrn dəhşətli bir mənzeresi vaxdır.
O, üç hissodən, daha doğrusu üç pərdəli bir dramadan ibaret idi. Birinci hissəsi çiçəklik, ikinci hissesi - meyvəlik, üçüncü hissəsi ise
ağaclıq idi. Bağrn dörd terəfı də hasarlı idi: giriş tərəfde qəsrin və
fermanm tikintiləri, sol tərəfdə çəper, sağda və arxada divar vardı. Sağ tərefdeki
divar kerpicdən, arxadakı divar ıse daşdan idi. Əwəlce çi- çəkliye daxil olursan.
Meyvəliyə ve ağaclığa nisbetən 'o ən aşağıda yerləşir, burada qarağat kollan
əkilmişdir, hər terefı alaq otlan büriimüşdür; çiçeklik deyirmi sürahi sütunları
olan yotıma daşla hörül- müş iri bir terras ilə tamamlanır. Bu - Lenotrdan
qabaqkı fransız üslu- bunda düzəlmiş bir kübar bağı idi, indi isə bura xarabahq
ve tikan- lıqdır. Sütunlarm üstünde daş mennilerə bənzəyən şarlar vardır. Qırx
üçe qedər süvari sütunlan indiyə kımi durur, qalanları ise otlann ara- sına
düşmüşdür. Çoxunun üzərində çatpana izləri görünmekdədir. Sü- lunlardan biri
ısə, zədələndiyine baxmayaraq, srnıq bir ayaq kimi, asılı qalmışdır.
Meyvəliyin aşağı tərefində olan həmin bu bağçaya birinci piyada alayının altı
osgəri daxil olmuş ve buradan çıxa bilməyerək, öz yuva- smda tutulan ayılar
kimi mühasirəye ahnmış, iki Hannover rotası ilə vuruşmağa məcbur olmuşdular.
Bu rotalann biri karabinlə silahlatvmışdı. Hannoverlilər həmin sürahi arxasmda
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yerləşmişdilər və yuxandan aşağıya atırdılar. Mərd piyadalar aşağıdan yuxanya
atmağa məcbur ol- muşdular; altı nəfər yüz nəfəro qarşı vuruşmuş ve qarağat
kollanndan başqa qomnınaq üçün heç bir şey olmadığı halda, on beş deqıqe müqavimət göstormişdilər,
Bir neço pillə yuxan qalxaraq, çiçəklıkdən meyvəliyo keçirsən. Burada, bir neçe
kvadrat sajanlıq bir sahedo, bir saatm ərzmdə min beş yüz nəfər həlak olmuşdu.
Buradakı dıvarlar elə bil indi də vuruşmaq üçün can atırlar. Bu divarlarda
ingilislər müxtəlif yuksekliklərdə otuz səkkiz baca açmjşdılar. Bu bacaları bu
gün bele görmək mümkündür. On altıncı bacamn qabaq terəfində iki ingilis
mezan var: bu məzarlann üstünə qranit tavalar qoyulmuşdur. Qala bacalan
ancaq cənub torəf- dokı divardadır. Əsas hücum da ele bu tərefden başlamışdı,
Bayır te- rəfdən bu divar başdan-başa yaşıllıqla örtülüdür. Fransızlar hücum
ederkən, bu yaşıl çəpəri hücumla alacaqlarını zənn etdikləri halda, divara,
maneə və pusquda dayanmış olan ingilis qvardiyasına, hamısı bir vaxtda od
yağdıran otuz səkkiz topa, mərmi və güllə atəşinə rast gəlmişdiler və Sua
briqadası darmadağın edilmişdi. Vaterloo döyüşü bu cür başlanuşdı.
Meyvə bağını tutdular. Pilləkən olmadığmdan, fransızlar dımaqlan ilə divara
dmnaşırdılar. Ağacların altında əlbeyaxa vuruşma başladı. Ətrafda otlar qana
boyandı. Nassaunun ycddi yüz nofərdən ibarət ba- talyonu tamam məhv edildi.
Qarşısında Kellermamn iki batareyası dayanan divarm bayır torefı çarpana ilo
dəlik-dəlik ed.ilmişdi.
Lakin hor bir bağ kimi, bu meyvə bağı da yaz geləndə oyanır. Burada da
çobanyastığı və qaymaqçiçəyi açılmağa başlayır. Hündür ot bitir, işlək atlar
otlayır, ağaclann arasından asılmış kəndirləre sərilən paltar buradan keçənləri
oyilmeye vadar edir, bu xam yerdən keçəndə ayağın tez-tez köstebək yuvalarına
düşür. Qalın otlar arasında yere yıxtlmış və rişələri bayıra çıxmış bir ağacın
yaşıllaşan gövdəsi görü- nür. Mayor Blakman can vererkən, bu ağaca
söykonmişdi. Əslən fransız olan, lakin Nant edikti ləğv edildikdon sonra ailəsi
ilə birlikdə Fran- sadan mühaciret edən alman generalı Düpla da yaxmlıqdakı
hündür
ağacın altında həlak olmuşchı; küləş ve gilden sarğı sannmış qoca ve xestə alma
ağacı lap yaxında budaqlanm sallamışdır. Alma ağaclannın eksəriyyeti
qocalıqdan lap yerə əyilmişdiı. Bir ağac bele tapılmaz ki, onda tüfəng, yaxud
çarpana güllesi qalmamış olsırn. Bu bağ quru ağacla doludur. Budaqlann
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arasında qarğalar uçur, uzaqlarda balaca bir meşe görünür, burada çoxlu
bənövşə var.
Burada Boduen öldürülmüş, Fua yaralanmış, burada yanğrn, qırğın, döyuş
olmuşdu, ingilis, fransız ve almaıı qanı bir-birinə qanşaraq sel kimi axmışdı,
burada başdan-başa meyitlerlə dolu su quyusu vardır. Nassau polku və
Braunşveyq polku burada mehv edildi: burada Dünla Blakman öldürüldü,
burada ingilis qvardiyasmı qırdılar, qırx batalyon- dan ibarət olan Reyl
korpusunun iyirmi batalyonu məhv oldu, yalnız Huqomon qəsrinin
xarabalannda üç min nefəri qılıncla doğradılar, boğdular, güllələdilər,
yandırdılar, bütün bunlar onun üçün idi ki, adi bir kəndli bir seyyaha bu sözleri
deyə bilsin: “Cənab, məne üç frank verin, əgər isteseniz men size Vaterloo
ehvalattnı danxşa bilərəm”.
ÜÇÜNCÜ FƏStL 18 iyun 1815-ci il
Her bir hekayəçinin geriyə qayıtmağa ixtiyan var, biz də geriye, 1815-ci ilə,
hətta bu kitabın birinci hissəsində söylədiyimiz hadise- lərin başlandığı vaxtdan
bir az ewəlləre qayıdaq.
Əgör 1815-ci ilin iyun ayının 17-den 18-ne keçen gecədə yağış yağmasaydı,
Avropanın gələcəyi başqa cür olardı. Bir neçe damcı su Napoleonun
meğlubiyyetine sebeb oldu, Austerlis vuruşraasının Va- terloo ila neticalanmesi
üçün qəzavü-qedere yabıız yüngül bir yağış gərəkmiş, böyük bir dünyanın
qezaya uğraması üçün, yay feslinə bax- mayaraq, göydən bir qara buludun
keçməsi kifeyətmiş...
Vaterloo döyüşü ancaq saat on ikinin yansında başlaya bilərdi ki, bu da Blüxere
vaxtında gəlmək imkanı verdı. Deyeceksiniz ki, ne üçün? Ona görə ki, yer
islanmışdı ve toplan çəkib gətirmək üçün yol- lann qurumasım gözləmək lazım
gəlirdi.
Napoleon topçu zabiti idi və bunu özü də hiss edirdi. Bu qeribe sərkerdenin
bütün varlığı Abukir döyüşü haqqında Direktoriyaya gön- derdiyi məruzəsinin
bir cümlesinden bilinir: “Mərmilərimizdən birisi dltı nefəri öldürmüşdür”. Onun
bütün herbi planlan top gücüne esas- laııırdı. Napoleonun fikrinə göre, qələbe
qazanmaq üçün toplann ha- mısını müeyyən yere cemləşdirmək lazım idı. O,
düşmən generalının strategiyasına bır qala kimi baxır ve bu qalada yanq açırdı.
Zəif nöqtələrdə çarpana ilə üstünlük qazamr, döyüşə grişir və bu döyüşün
neticəsini top gücü ile həll edirdi. Napoleonun dühası - dəqiq tuşlama dühası
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demekdix. Düşmən səflərini dağıtmaq, polklan parçalamaq, sıralan pozmaq, sıx
qoşun kolonnalannı məhv etmek və qovmaq
Napoleonun meqsedi bu idi: əzmek, üzmək, daim ezmək - bu ışi o hər
zaman top mənnisine tapşırardı. Bu qorxunc bir sistem ıdi ki, dahi- liklə
birləşərək on beş ilin erzində hərb işinin bu meşum qehrəmanmı məğlubedilməz
etmişdi.
1815-ci il iyun vuruşmasında o, artilleriyaya xüsusi olaraq ümid besləyirdi,
çünki onun toplarmın sayı düşmən toplanndan xeyli çox idi. Vellinqtonun
ixtiyannda yalnız yüz eUi top olduğu halda, Napo- leonun iki yüz qırx topu
vardı.
Təsəwür edin ki, yer qunı olsaydı, artilleriya vaxtmda gəlib çıxar və vuruşma
səhər saat altıda başlanardı. Bu halda o, gündüz saat ikiyə kımi, yəni
prussiyalılann gəlişindən üç saat ewəl qurtarmış olardı.
Vuruşmamn meğlubiyyətlə nəticələnmesində Napoleonun günahı çoxmudur?
Gəminin fəlakəte uğramasında sükançını taqsırlandırmaq olamn?
Bəlkə bu dövrdə Napoleonun aşkar cismani zeifliyi onun mənevi qüwəlerinin
zəifleməsi naticəsinde daha da şıddetlenmişdi? Bəlke de iyirmi il davam eden
müharibəde qılmc da, qm da köhnelmiş, ruhu da, bədəni də yorulmuşdu? Belkə
təəssüf ediləcək olsa bele, artıq köhnə döyüşçü sərkerdeyə üstiin gelirdi? Bir
sözlə, belkə də bu dahinin günəşi, bir çox görkəmli tarixçilerin zenn etdiyi kimi,
artıq sönməkdə idi? Belkə də onun hiddətlenməsi öz acizliyini özündən
gizletmək üçün idi? Belkə də o, yaxınlaşdığını duyduğu xatalı gəlecəyı üreyinə
damdığı üçün tərəddüd etməye başlayırdı? Baş komandan üçün qor- xulu bir
şey var ki, o da təhlükeni derk etmemekdir. Belke o artıq təh- lükəni dərk
etmirdi? Bəlkə de real varhğm böyük insanlan, bu hərəket nəhəngləri uçün də
elə bir yaş derecesi vardır ki, bu zaman onların dühası uzaqgörənliyini itirir.
Kamil dahilere qocalıq təsir ede bilməz: Dante yaxud Mikelancelo üçün
qocalmaq - böyümək deməkdir, belkə HannibaJ və Napoleon üçün qocalmaq
sönmək demək imiş? Bəlkə
Napoleon artıq qələbəni düzgün duymaq qabiliyyətini itirmişdi? Bəlkə o
derəceye gəlmişdi ki, su altında qayahqlar olduğunu anlaya bilmir, etrafmda
tələJər quruldugunu duya bilmir, uçurumun tam kənannda dayandığuıı görə
bilmirdi? Bəlkə o, felakəti qabaqcadan duymaq iqtidarıxu itirmişdi? O, vaxtile
bütün şöhret ve şeref yollarına beled olan adam, ildınmlardan yaranmış
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arabasmdarı bir hökmran kimi bu yollan gösteren adam, bəlkə indi gözləri kor
olduğundan, öz gurultulu, itaətkar legionlarını uçuruma doğru sürükləyirdi?
Bəlkə də o, qııx altı yaşmda iken ağlını tamamile itinnişdi? Bəlkə də fələyin
çarxını sürən və titanlar mislində olan bu şəxs sadəcə misilsiz bir başıpozuğa
çevril- mişdi?
Biz qətiyyen bu fikirde deyilik.
Hamının etiraf etdiyinə görə, Napoleonun tərtib etdiyi vuruşma planı nümunəvi
plan idi. Hücum edərok, düşmən sıralannı yarmaq, düşmən qoşununu iki
hissəyə parçalamaq, ingilisləri Qala doğru, prus- siyalüan isə Tonqara doğru
çekilmeye mecbur etmek, Vellinqtonu Blüxerden ayırmaq, Mon-Sen-Jan
yayfasını tutmaq, Brüsseli ələ ke- çirmek, almanlan Reyn çayına, ingilisleri isə
denizə tökmok niyyə- tində idi; bu vuruşmada o bütün bu məqsədlərə nail
olmalı idi. Bundan sonra nece horəkət etmək lazım gəldiyini gələcək təyin
etməli idi. Əlbəttə, bizim məqsədimiz burada Vaterloo döyüşünün tarixini şərh
etmək deyil, nağıl etdiyimiz facienin esas perdələrindən biri bu vu- ruşma ilə
əlaqədar olsa da, əsas məqsədimiz bu vuruşmanı təsvir etmək deyildir, həm də o
bir nöqteyi-nəzərlə, özü də çox məharətlə Napoleon tərəfindən başqa bir
nöqteyi-nəzərlə bir qafile tarixçilər tərəfindəo təsvir edilmişdir. Bizə geJince,
biz bir-birilə mübahise etməyi tarixçiləre həvale edirik, özümüz ancaq uzaqdan
seyr edən bir tamaşaçı, dəredən keçerək meyitlerlə gübrələnmiş bu torpaq
üzərinde əyilən, hər şeyi bilmək isteyen ve ola bilsin ki, zahiri şeyi həqiqi bir
şey kimi qəbul edən yolçu olaraq qalmq. Elm naminə biz, şübhəsiz, bəzi xəyali
şeylərlə aşılanmış faktlan nəzərə alnıamaqda haqlı deyilik; bu və ya başqa bir
göriiş sisteminə bəraət qazandırmaq üçün bizdə ne hərbi təcrübə var, ne də
strategıya etminə bələdlik. Biz yalnız belə güman edirik ki, Vaterloo
müharibəsində hər iki sərkərdənin horə- ketləri bir sıra təsadüflərdən asıh idi,
Müəmmalı müqessir, yəni tale məsəlosinə gəiince, biz buna en sadədil bir
hakimin - xalqın nezəri ile baxınq.
A
Vaterloo döyüşünü aydınca təsəwür etmək istəyənler yerin üstünə serilmiş
nəhəng bir A hərfini təsewür edə bilərlər. Bu hərfın sol xətti
Nivel yolu, sağ xətti - Jenap yolu, orta xetti isə Oendən Bren-l’Alloye
doğru qobudan keçən bır yoldur. A hərfmin üst nöqtəsi - Mon-Sen- Jandır.
Vellinqton burada yerləşmişdi, aşağı sol nöqtəsi Huqomondur. Reyl və Jerom
Bonapart da burada durmuşdular, aşağı sağ nöqte
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Napoleonun yerləşdiyi Bel-Alyansdır. Bir azca, aşağıda, orta xəttin A
hərfınin sağ xəttini kəsdiyi yerdə Ge-Sent yerləşmişdi. Vuruşmanın neticesi orta
xettin mərkezi nöqtəsinde həll edilmişdi. Sonralar elə hemin bu yerdə imperator
qvardiyasınm yüksək qəhrəmanlıq simvolu olan şir heykəli qoyulmuşdu.
A hərfinin təpesinde, iki yan və bir orta xəttin arasındakı üçbucaq
idi.

Mon-Sen-Jan platosudur. Vuruşma bu plato uğrunda mübarizədən ibarət

Hər iki ordunun cinahlan Jenap və Nivel yollanndan sağa və sola doğru
uzanırdı. Derlon Piktokun qarşısında, Reyl ise Kilin qarşısında dayanmışdı.
A hərfinin təpəsi arxasmda, yəni Mon-Sen-Jan platosu arxasmda Suan meşəsi
yerləşmişdir.
Düzenliyin özünə gəlincə, derəli-təpəli geniş bir sahe təsəwür edin, burada her
tepə o biri üzərində yüksəlir, hamısı birükdə ise Mon-Sen-Jan platosuna doğru
qalxu ve meşəliye çatır.
Döyüş meydanmda iki düşmən ordu - iki pehləvana benzər. Onlar bir-birile
əlbəyaxa vuruşurlar. Biri o birini yıxmağa çalışır. Hər şey- dən yapışırlar, adi
bir kol - bir istinadgah, divar bucağı - bir müdafiə mövqeyidir, qoşunun arxa
tərəfini qorumaq üçün lazun olan uçuq bir daxmacığm olmaması bütün polku
bəzen geriyə çekilməyə mecbur edir. Vadidə bir çökek, yerm kelə-kötürlüyü,
vaxtmda qarşıya çıxan bir cığır, balaca bir ağaclıq, qobu - xülasə, her bir şey
ordu deyilən bir divin addunını lengidə və onun geri çəkilməyİnə mane ola
bilər. Döyüş meydanından çəkilmək - meğlub olmaq deməkdir. Buna görə də
komandan hər bir ağaclan diqqatlə yoxlamalı, hər bir balaca təpe- ciyi belə
nəzerden keçirməlidir.
Hər iki sərkərde indi Vaterloo düzü adlanan Mon-Sen-Jan düzünü diqqətlə
yoxlamışdı. Hələ bir il bundan əwəl Vellinqton böyük bir vuruşnia ola bilər
deyə həkimanə bir uzaqgörənliklə bu yeri öyrən- mişdi. Bu yerdə və bu
vuruşmada ən yaxşı şerait Vellinqtonun tərə- finde, ən pis şərait Napoleonun
tərəfində idi. İngilis ordusu yuxanda, fransız ordusu isə aşağıda idi.
1815-ci ilin 18 iyun səhərində Napoleon atbelinde, əlində durbin, Rəssam
təpəsində dayanmışdı. Burada onu yenidən tesvir etməyə ehtiyac yoxdur.
Napoleonun göriinüşü onsuz da çoxdan hamıya me- lumdur. Brien məktebinin
balaca şlyapası altrnda görunən bu sakit sima, yaşıl mundir, ulduz nişanının
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üstünü örtən ağ yaxalar, epoletlərin üstunü örtəıı redinqot, jiletin altmdan ucu
görünən qırmızı orden lentası, sığm dərisindən tikilmiş şalvar, uclannda N herfi,
tac və qartal naxışı vurulmuş al mexmər bir çul altında dayanmış ağ at, ipek corablar üstündən geyilmiş süvari botfortu, gümüş şporlar, Marenqo şpaqası, bir
sözle, bezilərinin porəstiş etdiyi, bəzilərinin isə pislediyi bu sonuncu Sezann
canlı sureti hələ də hamının gözləri qarşısında durur.
Uzun iller bu suret şəraf və şövkət haləsi ile ehatə olunmuşdu ki, bu da
zehinlərə çökən efsanəvi dumanın bir naticəsi idi, bir çox qəhremanların
şöhrətinin panltısuıdan zehinlər dutnanlamr və az, ya çox bir müddet üçün
heqiqət pərdələnir, lakin indi tarixin gedişi ilə dumanlıqlar çəkilir, zehinlərə
aydmlıq çökür.
Tarixin aydmhğı amansız bir şeydir. Tarixin qəribe və ilahi bir xüsusiyyeti var:
özü nur olduğu halda ve məhz nur olduğu üçün, indiye qədər parlaq zənn edilen
yerlere kölgə salmağa başlayır. Tarix bir şəxsi iki müxteüf kabusa çevirir, biri o
birinə hücum edir, ona divan tutur və müstebid bir hökmdann qorxunc sifetleri
bir sərkerdənin cazibədar təsiri ilə qarşı-qarşıya gəlir. Xalqlar da bunun
sayəsində tarixi şəxsiyyətlera daha düzgün ve qətİ qiymət verə bilirlər. Rüsvay
olmuş Babil Iskenderitı, zelil olan Roma - Sezarrn, dağıdılmış Beytül müqeddəs
Titin şöhretini azaldır. Zülmün ömrü zalurun ömründən uzundur. Ölərkən
surətində təcessüm edən zülmətdən başqa bir şey qoymayıb gedenlerə ar olsun!
Vuruşmaların Quid obscurum-u'
Bu vuruşmanın birinci merhələsi hamıya yaxşı məlumdur. Vuruş- marun
başlanğıcı mütərəddid, dumaniı, qeyri-sabit, her iki ordu üçün tohlükeli idi,
lakin transızlara nisbetən ingilislər üçiin daha təhlükəli görünürdü.
Bütün gecə yağış yağırdı. Yağış selləri torpağı oyuq-soyuq elə- mişdi. Vadidəki
çökəklərdə su yığıiıb nohurlar eməlo gəlmişdi; bəzi yerlərde su arabaların
oxundan yuxan qalxırdı, atlarrn tapqırlarından palçıqlı su axırdı. Pərakəndə
axında hərəkət edən bu arabalarm tap- dadığı buğda və çovdar sünbülleri çökək
yerləri doldurmasa və təkər- lərin altına yastıq kimi yatmasaydı, hər bir herəkət,
xüsusilə Papelot tərefindəki balaca dərələrdəki hərəkət tamamilo dayanardı.
Vuruşma gec başlamışdı. SÖylədiyimiz kitni, Napoleon, adətən, bütün
artiUeriyanı öz əlinde toplar, döyüş meydanının gah bu tərefmi, gah da başqa
bir tərəfıni sanki tapançadan nişan alardı. tndi də o, atlı batareyalann sürətlə və
sərbost hərekət edo biləcoyini gözləyirdi. Bu- nun üçün də günəşin çıxması və
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yerin quruması lazım gəlirdi. Lakin günəş görünmürdü. Aııtrelisdə güneş onu
başqa cür qarşılamışdı! Bi- rinci top atoşi açıldığı zaman, ingilis generalı Kolvıl,
saatma baxaraq, on ikiyə otuz beş dəqiqo işləmiş olduğunu teyin etmişdi.
Vuruşma sol fransız cinahının Huqomona hücumu ile başlandı. Bu hücum
imperatorun arzu etdiyindən bəlkə də daha şiddetli idi. Napo- leon eyni
zamanda Knonun briqadasını Ge-Sent üzərinə göndorərek, merkəzə hücum
etməyə başladı. Ney ise sağ fransız cinahını arxasında Papelotun dayandığı sol
ingilis cinahına doğru yeritdı.
Huqomon üzorine apanlan hücum bır növ yalançı hücum idı. Na- poleonun
planına göre, Vellinqtonu aldadıb Huqomona sürüklomek, sonra ise sol tərəfə
çekilməyi mecbur etmək lazım idi. Dörd ingiHs qvardiya rotası və Pemonşe
diviziyasmın cəsur belçikalılan öz mövqe- lərində möhkəm durmasa idilər ve
Vellinqton öz qoşunlannın esas qüv- vəlerini buraya çəkib getirmək evəzinə,
kömek üçün yalnız dörd ingilis qvardiya rotasını ve bir Braunşveyq batalyonunu
göndermekle kifa- yetlənməmiş olsaydı, Napoleonun planı müvəffeqiyyət
qazana bilərdi.
1 Qvanlıq - machul bir şey (latınra)
Sağ fransız cinahınıc Papelota hücum etməsinden məqsed ingilıs- lərin sol
cinahını əzmək, Brüssel yolunu tutmaq, prussiyalıtan qabaq- lamaq üçün yolu
kesmək, Mon-Sen-Jam tutmaq, Vellinqtonu Huqo- mona, oradan Bren-1
Allöye, oradan da Qala doğru çəkilməyə mecbur etmək idi - bundan da aydın
plan ola bilmezdi. Bəzi bədbəxt tesa- düflər nozərə almmazsa, hücum
müvəffeqiyyətli idi. Papelot tutulmuş, Ge-Sent isə hücumla alınmışdı.
Bir təfsilatı qeyd etmeliyik. Ingilis piyada qoşunlannda, xüsusile Kemltin
briqadasmda yenice esgerliye gəlenler çox idi. Bu cavan esgərler btzim qorxunc
piyadalanmıza igidlikle müqavimət göstə- rirdiler. Tecrübenin azlığmı cəsarət
tamamiayLrdı. Onlar bir nişançı kimi özlərinı xüsusilo gözəl göstərə
bilmişdiler. Qismen ixtiyanna buraxılmış nişançı esger, demək olar ki, özüözlüyünde bir generaldır. Cavan esgerler burada fransızlara məxsus bir zireklik
və döyüş coş- qunluğu göstərmişdilər. Cavan piyadalar həvəslə vunışurdular.
Bu, Vellinqtona xoş gelmemişdı.
Ge-Sent ahndıqdan sonra vuruşmanm nəticəsi şübhəli oldu. Həmin gün saat on
iki ilə dörd arasmda qaranlıq bir fasilə var, bu vuruşmanın orta dövrünü
müəyyən etmek çetindir, o, elbəyaxa vuruşmalann qor- xunc qarmaqanşıqlığmı
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xatırladır. Ətrafı birden alaqaranlıq bürüyür. Duman xefif bir surətdə dalğalamr,
üfüqdə qəribe bır serab görünür, indi heç təsewür edilmeyən və o zamana
məxsus herbi ləvazimat hissəleri, atlılann hündür xəz papaqlan, çantalan,
döşlərde çarpaz- laşmış qayışlar, qumbara çantası, qusar dolomanlan, qatlt
uzunboğaz qırmızı çekmeler, burma qaytanlı ağır şalkalar, qıpqırmızı ingilis
piyadasma qanşmış qapqara Braunşveyq piyadası... bu piyadalarda ingilis
əsgərlərinin epoletleri evezinə qoldibinin ətrafına qoyulmuş qalın ağ burmalar,
mis zolaqlan ve san at qılından cıqqası olan uzun- sov deri kaskalı yüngül
haniover süvarilerİ, dizleri açıq, dama-dama pledli şotlandiyalılar,
qrenadyorlanmızm ağ hündür getrləri görünür, bütün bu görünen şeylər stratejİ
qayda ile düzülmüş nizami qoşunlara deyil, bir sura lövheyə bənzəyir. Qriboval
üçün deyil, Salvator Roza üçün maraqlı ola biler.
Her bir vuruşmada həmişə firtmaya bənzer bir şey var. Quid obceurum quid
divinum' her bir tarixçi bu vuruşmada ən çox hey1

Qarajılıq bir şey, ilahi bir şey (latınca)

rətləndirən bir neçe xüsusiyyəti təsvir edir. Sərkerdələrin mülahizə- lərindən
asılı olmayaraq, silahlı kütlələr bir-birilə toqquşduğu zaman, mütləq ilk
mülahizələr dayişilir, həm de çox dəyişilir. Hər iki sər- kerdenin ıcra olunmağa
başlamış planlan bir-birinə qanşır, bir-birini təhrif edir. Yumşaq torpaq üzərine
tökülən suyu bezi yerlərdə yavaş, bəzi yerlərdə isə sürətlə udduğu kimi, döyüş
meydanında da bezi yerlərdə az, başqa yerlərdə ise çox adam təlef olur. Ona
göre çox tələfet verilən yerlerə nəzərde tutulduğundan daha çox əsger göndərmək lazım gəlir. Bu, qabaqcadan nəzəre alınması mümkün olma- yan
xerclərdir.
Qoşunlann yerləşdiyi xətt sap kimi qıvnlır və titrəyir, menasız yerə qan selləri
axtr, ordularm cebhəsi sarsılır, sıradan çıxanlan, yaxud döyüş meydanma atılan
polklar körfezler və ya burunlar əmələ gətirir, bir az əwel piyada qoşunun
vuruşduğu yerde toplar görünür, toplann olduğu yerə süvari qoşun cumur,
batalyonlar tüstii kimi birden göriinür, bir az sonra yox olub gedir. Sıralarda
emele gəlen boşluqlar dolur, qara insan dalğalan gah irelileyir, gah da geri
çəkilir. Sanki bir məzar küləyi bu facieli insan yığmlannj qovur, dağıdır, şişirdir
ve yayır. Əlbəyaxa vuruşma ne deməkdir? Ehtizaz. Riyazİ planın sabitliyi bütün
günü deyil, ancaq bir dəqiqəni ifade edir. Vuruşmanı təsvir etmək üçün fırçalan
ilə xaosa hökm edən qüwetli sənətkarlar lazımdır. Rembrandt vuruşmam
Vandermlendən daha gözel təsvir ede bilər, çünki günorta çağuıı düz təsvir edən
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Vandermlen, saat üçə gəlincə, yalan satmağa başlayır. Həndəsə aldadtr, ancaq
qasırğa doğ- rusunu deyir. Bu da Folara ixtiyar verir ki, Polibiyə etiraz etsin. Bir
də hər zaman elə bir dəqiqə gəlib çatır ki, vuruşma sanki curlaşmağa başlayır,
toqquşmaya keçir, bir çox kiçik faktlara parçalamr, yayılır ki, bunlax da,
Napoleonun öz ifedesinə görə “ordulann tarixina deyil, daha doğrusu, polklann
tərcümeyi-halına aiddir”. Belə hallarda tarixçi qısaca ümumi təsvirlə kifäyətləne
bilər. O yalnız vuruşmanın esas konturlarmı tesvir edə bilər. Qorxunc bir qara
bulud vardır ki, ona döyüş deyirler. Bu qara buludu bütünlükde tesvir etmek en
vicdanlı bir tarixçinin bele imkam xaricindədir.
Bütün böyük silahlı toqquşmalar barəsinde haqlı olan bu sözlər, Vaterloo
döyüşünə xüsusilə tetbiq edile biler.
Bununla belə, günortadan sonra, müəyyən bir vaxtda vuruşmanm nəticesi
müəyyənleşməyə başladı.
Günortaäan dörd saat sonra
Saat dördde ingilis ordusunun vəziyyəti xeyli ciddileşdi. Prins d’Oranj merkəzə,
Gıl - sağ cinaha, Pikton isə sol cinaha komanda edirdi. Cəsur prins d’Oranj,
özünden çıxaraq, belçikalıiara ve hollan- diyahlara bağınrdı: “Nassau!
Braunşveyq! Gedyə çekiimək yara- maz!”. Artıq taqətdən düşmüş Gili
Vellinqton öz himayesi altına aldı, Piktonu isə öidürmüşdülər. İngiHsier 105-ci
fransız piyada polkunun bayrağını ələ keçirdikləri anda, fransızlar general
Piktonu başından güllə iie vurdular, gülle bu terəfden girib, o biri terəfden
çıxmışdı. Vellinqtonun bu vuruşmada ancaq iki istinad nöqtəsi vardı: Huqomon
və Ge-Sent, Huqomon hele vuruşsa da od tutub yanırdı; Ge-Sent isə alınmışdı,
Ge-Senti müdafıə edən alman batalyonundan ancaq qırx iki nəfər salamat
qalmışdı; beş nəfərdən başqa bütün zabitlər ya öldü- rülmüş, ya da esir
düşmüşdü. Bu xırmanda vuruşan üç min nefer bir- birini qmb məhv etmişdi.
İngiltərenin en gözəl boksçusu, yoldaşian arasmda öz qəlebəleri ilə şöhrət
qazanmtş olan qvardiya seıjantı, ba- laca boylu bir fransız barabançısı
terəfinden öldürülmüşdü. Berinq tutduğu mövqeyi tərk etməyə məcbur oldu,
Alteni isə doğradılar. Bir neçə bayraq əlden çıxdı, Alten diviziyasının bayrağı,
de Pon nəslinə mensub bir prinsin apardığı Lüneburq batalyonunun bayrağı belə
düşmen eline keçdi. Görkəmsiz şotlandiyalılann hamısı mehv oldu. Ponsonbinin
qüdrətli draqunlan doğrandı. Bu qəhrəman süvariləri Bro ulanları İiə Travers
kirasirləri ezib məhv etdiler. Min iki yüz atdan ancaq altı yüzü qaldı, üç
polkovnikden ikisi məlıv oldu. Hamilton yaralandı. Mater öldürüldü.
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Ponsonbini yeddi nizə zərbəsi ilə yerə sərdıler. Qordon öldü. Mark öldü. Beşinci
və altıncı diviziya tar-mar edildi.
Huqomon demək olar kı, ələ keçirilməkdə idi. Ge-Sent alınmışdı
yegane bir istinadgab qalırdı - mərkəz. Merkəz sarsılmamışdı. Vellinqton onu daha da gücləndirdi. O, Merb-Brenede olan Gili mərkezə çağırdı,
Bren-rAllödəki Şavesseni de mərkaze göndərdi.
İngitis ordusunun bir azca içeriyə doğru eyilmiş, çox sıx ve qüv- vetli olan
mərkəzi olduqca möhkem bir mövqe tutmuşdu. O, Mon-Sen- Jan platosunda
yerləşmişdi, arxasındabir kend, Qabağında isə o zaman xeyli dik olan bir yamac
vardı. Ordu iri daş bir binaya istinad edirdi, bu bina təsvir etdiyimiz dövrde
Nivel dövlet mülklərindən biri sayılır ve yolların birləşdiyi yerde yerləşirdi. On
altuıcı esrden qalmış bu bina o qədər möhkəm idi ki. top mərmileri onu dele
bilmeyərek, dəyib geriye düşürdü. tngilisler bütün platonun etrafına hasar
çekərek, yemişan ağları arasmda ambrazura düzəltmiş, budaqlann arasmda top
qoyub, kollann içinde mazğal qayırmışdılar. tngilis artilleriyası sıx kolluq
arasında pusquda dayanmışdı. Telə qurmaqda icazə verən mü- haribə
qanunlannm şübhəsiz yol verdiyi bu xainanə üsul elə məharətle həyata
keçirilmişdi ki, səher saat doqquzda düşmən batareyalannı kəşf etmek üçün
göndərilmiş Hakso heç bir şey görə bilməmiş ve qaytt- dıqdan sonra, Nivelle
Jenap yollannı kesen iki barrikadadan başqa heç bir manee olmadığım
Napoleona bildirmişdi. O zaman çovdar artıq sünbül bağlamağa başlayırdı.
Kempt briqadasmın karabinlə silahlan- mış 95-ci batalyonu platonun kənannda
hündür taxılın içində gizlən- mişdi.
Beləliklə, ingilis-holland ordusunun möhkemləndirilmiş və kö- meklə təmin
edilmiş merkezi əlverişli mövqe tutmuşdu,
Bu mövqenin yegane bir zəif cəhəti vardısa, o da Suan meşesi idi. O zamanlar
Suan meşesi döyüş meydanı ile yanaşı olub, Qrenandal və Buafor gölleri ilə
kəsilmişdi. Ordu. geri çəkilerək parçalanmalı, polklar pozulmalı, artilleriya isə
bataqlıqlarda məhv olmalı idi. Etiraz edənlər olsa da bır çox mütəxessislərin
rəyino göre burada geriyə çekilmək - nizamsız qaçmaq demək idi.
Vellinqton sağ cinahdan götürdüyü Şasse briqadasını və sol cinahdan götürdüyü
Uinki briqadasmı mərkezle birləşdirdi və üstəlik, Klinton diviziyasını da
mərkezə verdi. Öz ingilis qoşunlanna gəlince, Vellinqton mitçelin briqadasına,
Qalketin polklannt ve Metleödin qvardiyasına arxadan ve cinahlardan komək
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etmək üçün Braunşveyq piyadasını, Nassau hissələrıni, Kilmanseqge
hannoverlilərini və Ompteda almanlanm göndərdi. Bu surətle Vellinqtonun eli
altında iyirmi altı batalyon vardı, Şarasın dediyijıe görə, sağ cinah merkəzin
arxasma keçirilmişdi. İndi “Vaterloo muzeyi”nin yerleşdiyi yerdə olan qüwətli
batareyamn qabağına içi torpaq dolu kiselər düzerək onu gizlətdiler. Bundan
başqa, Vellinqton ehtiyat üçün min dörd yüz nəfər Somersot qvardiya
draqunlanm qobuda gizlətmişdi. Bunlar teriflenən ingilis süvarilərinin ikinci
yansı idi. Ponsonbi məhv olmuşdusa da Sommerset sağ idi.
Tamamlanmış halda redut kimi bir şey təşkil etmeli olan bu bata- reya torpaq
dolu kısələrlo ve enli torpaq yamacia telesik olaraq möh- kemlendirilmiş alçaq
bağ hasarmın arxasmda idi. Lakın bu istehkam hazırlanıb quıtara bilmedi,
ətrafına çəpər çəkmeye macal olmadı.
Teşviş içində olsa da, zahirən soyuq gorünən Vellinqton sehərdən axşama kimi
at belində, bu gün belə duran köhne Mon-Sen-Jan dəyirmanmm yaxınhğmıdakı
bir qarağac altında dayanmışdı. Sonralar həmin bu qarağacı vəhşi həvəskar bir
ingilis iki yüz franka satm ahb kesditmiş və aparmışdı. Vellinqton
qehıəmancasma sakit görünürdü. Ətrafına top mərmileri tökülürdü. Adyutant
Qordonu yanında öldür- dülər. Lord Gil yaxmhğında partlayan qunıbaraya işare
ilə “Milord,
deyə soruşdu, - indi ki, siz ölüm axtanrsmız, bize nə kimi telimatınız və
emriniz olacaqdır? - deyə sual verdikdə; “Siz de menim kimi edersiniz!” - deyə
VelUnqton cavab verdi. Klintona isə qısaca əmr etdi: “Son nəfere qədər
dayanmah!” Döyüşün məğlubiyyetlə qurtara- cağı bəlli idi. Vellinqton Talavera,
Vittoriya və Salamanka mühari- belərində birlikdə ıştirak etdiyi köhnə döyüş
yoldaşlarına xitabən bağnxmşdı: “Geriye çəkilməyi başmızdan atm, uşaqlar!
Köhna Ingil- tereni unutmaym!”
Saat dördə yaxm ingilis qoşunlan sarsılaraq geri çəkildilor. Her şey yox oldu,
platonun yanında artilleriyadan ve nişançıtardan başqa bir şey qalmadı.
Fransızların qumbara və mərmilerle təqib etdiyi polk- lar içerilere çekildi.
Onlarm çekildıyi yerdən indi bele Mon-Sen-Jen fermasmın fəhleleri üçün bir
cığır keçir. Bu - gerilemə hereketi idi, ingilis ordusunun cəbhəsı artıq
görünmürdü, Vellinqton geriye çekil- mişdi. Napoleon: “Geriyə çəkilme
başlandt!” deyə səslənmişdi.
YEDDtNCl FƏSİL Napoleonun kefi sazdtr
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İmperator özünü bir az xəste hiss etsə və atın belinde dayana bilməse bele, heç
bir zaman kefi o günkü qedər duru olmamışdı. Adə- tən, hissiyyatını gızləden
Napoleon, bu gün səhərdən gülümseyirdi. Mərmərbir maska altında gizlonmiş
bu dərin qelb, 1815—ci il 18iyun- da heç bir səbeb olmadan sevinirdi. Austerlis
döyüşündə qaşqabaqlı olan bir şəxs, Vaterloo günündə şad görünürdü. Taleləri
giilən ən yüksək simaiar çox vaxt ağlazidd hərəketier edirler. Yer üzündeki
sevinclərimiz puç və əfsanedir. Son məsud təbəssümümüz tannya mexsusdur.
Fulminatrix Lejionunun əsgərlen: “Ridet Caesar, Pompeius lebit” deyərdilər.
Bu dəfə Pompey ağlamadı, lakin buna heç bir şübhe yox- duT ki, Sezar gülürdü.
Gece saat birdə, tufan qopduğu ve yağış yağdığı bir zamanda, Napo- leon
Bertranla birlikdə Rossom yaxınlığmdakı tepələri gezərkən, Friş- mondan Brenl’AllÖye qəder bütün üfuqü işıqlandıran ingilis tonqal- lannm uzun xəttinden
məmnun qalaraq, teyin edilmiş gündə Vaterloo döyüş meydanına devət etdiyi
taleyinin tam vaxtında hazır olacağına əmin görünürdü. O, atını saxladı və bır
müddət herəketsiz dayanaraq, ildmmlan seyr etdi. goy gurlamasma qulaq asdı
ve onu müşayiət edən şexs bu fatalistin gecentn qaranlığına iki müəmmalı söz
söylediyini eşitdi: “Biz elbirik”. Napoleon səhv edirdi. Artıq onlar əlbir
deyildilər.
O bir saniye belə gözünü yummadı, bu gecenin hər bir saniyəsi onun üçün
sevinc idi. Süvari qarovullann bütün xettini yoxladı, arabir dayanaraq,
qarovulçularla damşdı. Gecə saat üçün yansında, Huqomon meşəsinin
yaxınlığında, Napoleon herəkət edən düşmen qoşunlannm ayaq seslərini eşitdi.
Bir an üçün ona elo geldi ki, Vellinqton geri çəkilir. Öz-özüne dedi: “İngilis
qoşunlanmn arerqardı öz mövqeyini tərk etmişdir. Men Ostendeyə yenicə
gəlmiş olan altı min ingilis əsgerini əsir alacağam”. O, hərarətlə danışırdı, o,
yene martın birində olduğu kimi hovəslə görünürdü. O gün Napoleon sahile
çtxarkon, Juaa limam yaxmlığmda onu şadlıqla qarşılayan bir kəndlini marşal
Bertrana göstərerək: “Görürsünüzmü Bertran, bu da bizim könıəyimiz!”
demişdi. 17 iyundan 18 iyuna keçən gecə, Napoleon Vellinqtonu istehza ile
xatıriayaraq deyirdi: “Bu balaca ingilis ibrət dersi almağa möhtacdır!”. Yağış
isə getdikcə şiddətlenir, imperator damşdıqca, göy guxuldayırdı.
Səhər saat dördün yansmda onun xam xeyallarından biri puça çıxdı, kəşfiyyat
üçün göndəritmiş zabitler düşmən qerargahında heç bir hərəkət müşahide
edUtnədiyini bildirdilər. Hər şey sakit idi, düşərgə tonqallanrun heç biri
söndürülməmişdı. Ingilis ordusu yatırdı. Yer üzünde derin bir sükut hökm
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sürdüyü halda, yalnız göylərdə gurultu duyulurdu. Saat dörddə keşfıyyatçılar
Napoleonun yanma bir nəfər kendli getirdilər, bu kəndli ingilis süvari
briqadasınuı və çox ehtimal ki, öz mövqeyini sol cinahın lap qurtaracağında
olan Oen kəndine keçirmiş olan Viven briqadasmın beledçisi idi. Saat beşdə iki
belçikalı farari öz potldanndan yenicə qaçmış olduqlannı ve ingilis ordusunun
döyüşə hazırlaşdığını Napoleona xeber verdi. Napoleon bu xəbərə qarşı: “Daha
yaxşı! - demişdi. - Mənim üçün tar-mar edilən polklar geriye çəkilen polklardan
daha xoşdur!”.
Səhər tezdən, Plansenua yolunda bir döngə əmələ gelen yere çatdığı zaxnan,
Napoleon atdan düşüb, düz palçığm içinə girdi. Rossom fermasından bir mətbəx
stolu və kəndli kürsüsü gətirilməsini emr edərək eyleşdi, xah yerine ayaqlan
altına bir qucaq küləş serdirdi, sto- lun üstünde xeritəni açaraq, Sulta bu sözləri
soyledi: “Ne əylənceli şahmat taxtasıdır!”.
Gecə yağış yağdığmdan uçurulmuş yollarda palçığa batan ərzaq arabalan səhore
kitni gəlib yerine çata bilmemişdi, esgerlər yuxusuz, paltarları islanmış ve ac
idilər, bununta bele Napoleon şen bir səslə Neyə bağırmışdı: “Bizim yüzdə
doxsan şansımtz var!”. Saat səkkizdə imperatorayemək getirdilər. Napoleotı bir
neçə generalı süfreyə dəvet etdı. Yemək yeyildıyi zaman, kimsə Vellinqtonun
üç gün bundan əvvəl Brüsseldə hersoginya Riqmondun balında iştirak etdiyini
söylədıkde, sifətden aıxıyepiskopa benzəyen ve sərt bir döyüşçü oian Sult: “Əsl
bal bu gündür!” dedı. İmperator rişxendlə Neyə gülürdü, çünki Ney ona:
“Vellİnqton o qeder də sadəlövh deyildir ki, əlahezreti gözləsin!” demişdi.
Zatən Napoleon üçün bu bir adet idi. Fler de Şabu- lon onun baresindo deyir ki:
“O, hevəslə zarafat ederdi”. Qurqonun dediyinə görə: “Əslində onun şen bir
təbiəti vardı”. Benjamen Kons- tant isə deyir ki; “O daim zarafat ederdi, bu
zarafatlar ise ağıllı olmaq- dan çox məzeli görünürdü. Nəheng bir insantn
zarafatlan hər halda bəhsə layiq bir şeydir. Öz qrenaderlerini “deyingen”
adlandıran o idi o, qrenaderlerin qulaqlannı çİmdiklər, bığlannı dartardı.
Bunlardan birisinin dediyinə görə: “İmperatorun peşəsi elə bizimtə zarafat edib
əylenmək idi”. Fevrahn ıyirmi yeddisində, Napoleon Elba adasından xəlvetcə
Fransaya keçdiyi zaman, onun gizləndiyi “Vəfasız” gəmisinə açıq denizde rast
gelən “Zefir” adlı fransız hərb gemisi, imperatorun özünü necə hiss etdiyini
soruşmuşdn. Elba adasında geyindiyi ve an tesvirlərİ ilə bəzenmiş ağ-qırmızı
kokardalı şlyapasını helə de müha- fize edən Napoleon, gülərək borunu
götürmüş ve özü cavab vermişdi: “İmperator özünü çox yaxşı hiss edir”. Bele
zarafatlar etməyi baca- ranlar tale ilə dost-aşna sayılır. Vaterlooda səher yemeyi
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zamanı Na- poleon dəfelərlə qəhqəhə çəkib giilmüşdü. Yeməkdən sonra on beş
dəqiqə flkre daldı, sonra isə iki general küləş döşənəyin üstünde əylə- şib,
əllərinə qələm aldılar, dizlərinin üstünə kağız qoydular və Napo- leon onlara
döyüş planmı yazdırdı.
Saat doqquzda beş kolonnaya düzülmüş fransız ordusu iki xetden ibarət hərbi
bir intizamla, briqadalar arasında toplar, başda səfər marşı çalan orkestr olduğu
halda irəliye doğru hərəket etdikdə, tebiller çalı- nıb siqnal borulan səsləndikdə,
bir sözlə, qüdretli, əzəmetii, müzəffər bir ordu yeridiyi zaman. üfuqdə deniz
kimi dalğalanan kaskalann, qıhnclann və süngülərin mənzərəsindən həyecana
gelen imperator iki dəfə: “Mərhəba! Merhəba!” deye səslənmişdi.
Saat doqquzdan on birin yansına qədər bütün ordu, ağlasığmaz bir surətlə öz
mövqelərini tutmuş və imperatonra özünün ifadəsi ile “altı
V
rəqəmlərindən ibarət bir şəkil” təşkil ederək altı xettə düzülmüşdü. Qoşun
bütün cəbhe boyu hərbi nizamla düzüldukdən bir az sonra, böyük vuruşmalann
müjdəsini verən və tufanı qabaqlayan dərin bir sükut içində imperatorun emri
ilə üç korpusdan - d’Erlon, Reyl və Lobonun korpuslanndan aynlmış ve Nivello
Jenap yollannm çarpaz- laşdığı nöqtəde Mon-Sen-Jana ateş açaraq, döyüşü
başlamaq üçün təyin edilmiş on iki girvenkəlik toplardan ibaret üç batareyanm
keç- diyini görən Napoleon, əlini Qaksonun çiyninə vuraraq “General, bu iyirmi
dörd qız nə gözəldir!” demişdi.
Vuruşmamn nəticəsinə heç bir şübhə etmədən, o, yarundan keçən birinci
korpusun sapyorlanna tebessümİə ürək-dirək verırdi, bu sap- yorlar, kend əle
keçən kimi, Mon-Sen-Janda senger qazmalı idilər. Bütün bu qayğısızhğı, o
yalnız bircə dəfə təkəbbürlü təəssüf sözləri ilə pozmuşdu, sol tərəfinde, indi
boyük bir məzar təpesinin yüksəldiyi yerdə, olduqca gözəl atlara minmiş, sıx bir
kolonnaya düzülən boz paltarlı qeribə şotlandiyalılan gördüyü zaman Napoleon:
“heyif onla- ra!” demişdi.
Sonra atmın belinə sıçrayaraq, Rosoma doğm sürdü. Jenapdan Brüsselə gedən
yolun sağ tərəfinde, ot basmış bir tepeciyin ensiz ya- lım özü üçün müşahide
məntəqəsi təyin etdi. Bu onun döyüş müd- detində dayandığı ikinci yer idi:
üçüncü dəfə, axşam saat yeddidə, Bel-Alyansla Ge~Sent arasmda dayandığı yer
isə çox təhlükəli idi. Bu
indiyə kimi qalmış xeyli uca bir təpə idi. Təpənin arxasmdakı yar- ğanda
qvardiya yerleşmişdi. Mərmilər təpənin etrafında daşla döşen- miş yola dəyərək
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sıçrayır və Napoleonun ayaqlan altına düşiirdü. Briendə olduğu kimi, burada da
başı üzərində güüələr və çarpana vızıldayırdı. Sonralar, imperatorun atmın
dayandığı yerin lap yaxınlığmda, sanki içini qurd gəmirmiş kimi görünən
mərmilər, köhnə qılınclar ve əzik-üzük, pas basmış qumbaralar - scabra rubqine
tap- mışdılar. 3ir neçə il sonra həmin bu yer qazıldığı zaman, torpağm altmdan
altmış santimetrlik partlamamış bir mermi çıxarmışdılar. Mərminin ateş borusu
dibdən sınmışdı. Həmin bu son dayanacaqda düşmən ruhlu, qorxuya düşmüş
bəledçi Lakostaya, her defə çarpana atəşi açıldıqca atlının arxasında gizlənməyə
can atan və qusarrn yəhərinə bağlanmış bu kendliyə xitabən imperator bu
sözleri söylə- mişdi: “Sarsaq, heç utanmırsan? Arxana güllə dəyməyinimi isteyirsən?”. Bu sətirləri yazan şəxs yeri qazaraq, yamacm qumlu torpağı ıçində
qırx altı ildən qalma pas basmış bir bomba boğazı qalıqlannı ve bannaqlann
arasmda mürvər budaqlan kimi sman köhnə dəcnir qınn- tılannı tapmışdı.
Napoleonla Vellinqtonun qarşılaşdığı vadinin təpəciklərindən artıq heç bir asər
qatmamışdır, lakin 1815-ci il iyunun 18-də bunlarm necə olduğu hamıya
məlumdur. Bu matəmli düzdən onun özünə heykəl qoymaq üçün material
götürməklə ona məxsus olan relyefl pozdular ve çaşdınlmış tarix artıq bundan
baş çıxara bilmədi. Vaterloo düzünü şöhretlendirmək iiçün onu eybəcər bir
şəklə saldılar. İki il sonra Vellinqton Vaterloo düzünü görərək: “Siz mənim
döyüş meydammı deyişmısiniz” deyə səslenmişdi. Bu gün təpesi şir heykeli ile
bəzən- miş, torpaqdan tökmə böyük bir ehramm yökseldiyi yerde o zaman
təpeler uzanır, Nivel yolu tərefdə yastı, Jenap yolu tərefdə isə dik olan bır
yamac görünürdü. Bu yamacın yüksəklıyini indi bele, Brüsselə gedən Jenap
yolunun hər ild tərəfmdeki tepelərə, iki böyük məzar kurqanmın yüksekliyınə
görə təyin etmək mümkündür. Sol tərefdəki məzar ingilislərin, sağ tərəfdəki isə
almanlanndır. Fransızlann isə heç məzarı yoxdur. Fransa üçün bu düzənlik özü
başdan-başa bir məzarıstandır. Yüksekliyi yüz əlli fut ve dairəsi təxminən yanm
mil olan bir topeşi yaratmaq üçün minlərlə araba torpaq götüriilməsi sayesində,
bu gün Mon-Sen-Jan platosunun çökək yamacına qalxmaq çetin deyildir.
Halbuki vuruşma günü bu yamac, xüsusilə Ge-Sent tərəfdə, çox dik və kələkötür idi. Bu tərəfdəki yamac o qədər sıldı- nm idi ki, ingilis topçulan aşağıda,
dərenın dibində yerləşen ve vu- ruşmanuı mərkəz nöqtesi olan fermanı
görmürdülər. Bundan başqa, 1815-ci il iyunun 18-də şiddətli yağışlar bu yoxuşu
o qəder yuyub aparmış və palçıq yuxan qalxmağı o qədər çetinləşdirmişdi ki,
buraya dırmaşmaq palçığa batıb qalmaq demək idi. Platonun yalı boyunca
xəndəyə banzər bir şey vardı, lakin belə bir şeyin mövcud olduğunu uzaqdan
təyin etmək mümkün deyildi.
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Bu xəndək nə ola bilərdi? Bunu izah edək. “Bren-PAllö bir Bel- çika kendinin,
Oen başqa bir kəndin adıdır. Yerin eyri-üyrülüklorində gizlənmiş olan bu iki
kəndi təxminən bir mil yarım uzunluğunda olan bir yol birləşdirir, bu yol düzün
dalğalı səthinden keçir və çox yerdə tepeləri bir şırım kimi yanr, buna görə de,
bir çox yerde yarğana çevrilir. Bu yol indi olduğu kimi, 1815-ci ilde də Jenap ve
Nivel şoseleri arasında Mon-Sen-Jan platosunun yalını yanb keçirdi, indi isə bu
yol həmin yerdə dərə ile bir bəraberdedir, halbuki o zamanlar çox aşağılardan
keçərdi. Yolun hər iki yamacı qazılmış ve torpağı heykel qurmaq üçün
işlədilmişdi.
Bu yol keçmişdə olduğu kimi indi de bir çox yerlərdə səngerə bənzəyir, bəzən
bu sengərin on iki fut derinliyi var, yolun olduqca dik yanlan, xüsusüə qış
günlerində şiddətli yağışlar zamanı, bəzi yerlerdə çökerdi. Bəzən burada
bədbəxt hadiselər də baş vererdi. Bren-l’AUö kəndine girən yerdə yol o qeder
dardır ki, bir dəfe bir yolçu yoldan keçən bir arabanın altında qalıb ölmüşdü. Bu
hadiseni kənd qəbiristarundakt daş bir xaç xatırlatmaqdadır. Xaçm üstündə
yolçunun adı, yeni “Brüssel alverçisi cənab Bemar Debri” və ölüm tarixi, yənı
“Fevral 1637” qeyd olunmuşdur! Yol Mon-Sen-Jan platosunu o qəder darindən
yanb keçir ki, I783-cü ilde yolun bir yanı uçmuş və Matye ttigöz adlı bir kəndli
torpağın altında qalıb həlak olmuşdu. Bu xüsusda da ikinci bir daş xaç
qoyulmuşdur. Xaçın baş terefı şumlanmış yerin altmda qalmışdır, tersine
düşmüş ayaq tərəfini ısə bu gün bele Ge- Sentle Mon-Sen-Jan ferması arasında
yolun sol terefindəki ot basmış enişde görmək olar.
Mon-Sen-Jan yalı boyu gedən və dik bir yamacın təpesində xendeyə, yaxud
ekin yerləri arasında gizletımiş dərin bir tekər İ2ine benzəyən bu yol, vuruşma
günü, heç bir elameti olmadığından göze görünmürdü, buna görə de son dərəcə
tehlükəli idi.
İmperator bələdçi Lakostaya sual verir
Demək, Vaterloo gününün sehəri Napoleon məmnun idi. Memnun olmaq üçün
onun her bir əsası vardı, söylədiyimiz kimi, onun tertib etmiş olduğu vuruşma
plam həqiqətən gözəl bir plan idi.
Vuraşma artıq başlanmışdı, lakin omın müxtəlif hadisələri - Huqo- mon və GeSentin inadla müqavimet göstərmesi: Boduenin helak olması, Fuanın sıradan
çıxması, divar ldmi gözlənilməyən bir ma- neeyə rast gələn Sua briqadasmın
məğlubiyyoti, nə fışəng, ne de barıt qabı tədarük etməyən Kilyominonun
fəlaketli yüngüllüyü, palçığa batan batareyalar Uqsbriçin aşağıdan keçən yola
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kömeksiz göndərdiyi on beş top ingilislərin mövqelərinə düşerek, şiddətli
yağışın yuyub apardığı torpağın içine girən, palçıq vulkanlan qaldıran və
çarpananı palçıq sıçrantılanna çevirən bombalann həddinden artıq zeif tesir
etməsı, Pirenin Bren-l’Aüö yanmda faydasız manevr etmesi, onun
süvarilerinden on beş eskadronun tamamilə məhv olması sağ ingilis cinahına
qarşı edilen müvəffiəqiyyətsiz hücum, sol cinahm ise yanla bilməməsi, birincİ
korpusun dörd diviziyasını eşelonlara bölmek əve- zine bİr kolonnaya toplamış
olan Neyin qəribe səhvi, bu divizıyalann hər biri iki yüz nəferdən ibaret olan
iyırmi yeddi sırasının sıx düzü- lərek, çarpana atəşi altında dayanmağa mehkum
ohnası, kipləşmiş sıralara top mermilerinin verdiyi dehşətli təlefat, hücum
kolonnalan- nın parçalanması, çepinə yerleşmış cinah batareyasının
gözlənilməden kəşf edilməsi, Buıjua, Donzelo, Dürütün çaşıb qalması Kionvın
geri oturdulması politexnik məktebin mezunlanndan leytenant Vye kimı bir
pehləvanın Jonap yolunun Brüsselə doğru dönəcəyinde, bir maneə yaratmış olan
düşmen barrikadasımn yaylım atəşi altında Ge-Sent darvazasını baJta ile
smdırdığı zaman yaralanması, piyada iiə süvari arasında qalmış Markonye
diviziyasınm Best və Pakk tərefinden çovdar zəmisində gülləbaran edilməsi və
Ponsonbİ terəfinden doğran- ması, onun batareyasımn yeddi topunun
pərçimlənmosi Frişmon və Smoeni tutmuş və qraf d’Erlonuk səylerine
baxmayaraq, elinde sax- layan prins de SaksenVoymar; 105-ci və 45 -ci
polklann ele keçmiş bayraqlan Vavrla Plansenua arasında dolaşan və üç yüz
nişançıdan ibaret olan səyyar koloniyanın kəşfıyyatçılan tərefinden tutulmuş
prussiyalı qara qusartn verdiyi qorxulu xəbər; Qruşinin gecikmesi; Huqomon
meyvə bağmda bir saatdan az bir müddətdə min beş yüz neferin öldürühnəsi;
bundan da qısa bir müddətdə Ge-Sent ətrafinda min səkkiz yüz nəfərin helak
olması - vuruşma tufanı içərisində Na- poleonun qarşısmdan qoıxunc qara
buludlar kimi gelib keçən bu coşqun hadıseler onun gözlerini dumanlandıra
bilməmiş və onun şahanə sakit simasma zərre qəder tasir etməmişdi. Napoleon
müha- ribənin gözünün içinə baxmağı adet etmişdi. O heç bir zaman ələmli
tafsilatı rəqemberəqem cəmleşdirməklə moşğul olmazdı, onun üçün
cəmləşdirilən rəqəmlərin heç bir əhəmiyyəti yox idi, ona ancaq bir şey lazundı
ki, o da bu cəmləşməctin neticəsində əməle gələn yekun, yəni qələbə idi.
Başlanğıc müvəffəqiyyotli olmasa da, Napoleonu bu qetiy- yən narahat
eləmirdi, çünki o özünü son yekunun ağası və hökmdan zənn edirdi: o,
qüwələrinə olan inamı itirmədən gözləməyi bacanr ve tale qarştsmda məğrur və
vüqarlı dayanırdı. Sanki fələyə deyirdi: “Setıin cürətin çatmaz!”.
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tnsan tebiətinin işıqlı və qaranlıq cəhətlərini öz varlığmda bir- ləşdirmiş olan
Napoleon xeyir iş gördüyü zaman - Allahm himayəsini, şer iş gördüyü zaman Allahm ona qarşı səbirli olduğunu hiss edirdi. Hadiseler ona her zaman yol
verir, hətta ona kömək bele edirdi, yaxud o, bunun belə olduğuna inanırdı, bu
isə qədimdə qılınc kesməz olmaq kimi bir şey idi.
Lakin keçmişində Berezina, Leypsiq ve Fonteneblo olan bir şəxs, Vaterlooya
çox da etibar etməmeli idi. Artıq onun başı üzərinde göylərdə məşum qara
buludlar görünürdü.
Vellinqton geriyə çəkildiyi zaman, Napoleon diksindi. O, birdən Mon-Sen-Jan
platosunun sanki keçəlleşdiyini və ingilis ordusu cəb- həsinin yavaş-yavaş yox
olduğunu gördü. İngilis ordusu çekilerek, gözdən itirdi. İmperator üzəngilərinin
üstunə qalxdı. Qələbə ildınm kimi onun gözleri qarşısında parladı.
Vellinqtonu Suan meşəsine qovmaq ve orada tar-mar etmək - ftansızlann
ingilislər üzerində qetı qeləbəsi ancaq bu ola bilərdi. Bu qələbə Kresi, Puatye,
Malplake, Ramil’i üçün bir intiqam ola bilerdi. Marenqoda qalib gelən adarn
Azenkurun üstündən qeləm çəkirdi.
O zaman, müharibənin bu qorxunc nəticəsini düşünən imperator, durbinlə
baxaraq, son dəfe bütün döyüş meydanmı nəzerdən keçirdi.
Arxasında siiahlanm ayaqlarına dırəyerək dayanmış olan ımperator qvardiyası
dərin bir perestişle aşağıdan yuxan ona baxırdı. Napoleon düşünürdü; o,
yamaclan öyrənir, enişləri qeyd edir, diqqetlə ağaclara, taxıl yerlermə, yollara,
cığırlara baxırdı: o sanki hər bir kolu sayırdı. O, xüsusi bir diqqətle her iki yol
üzərində yere serilmiş ağaclardan qaynlan ingilis barrikadalanna baxırdı.
Bunlardan biri Jenap yoiunda idi və iki topu vardı ki, bunlar da bütün döyüş
meydanını başdan ayağa qədər atəş altmda saxlaya biləcək yeganə toplar idi:
ikinci barrikada ise Nivel yolunda idi, burada Şassenin holland briqadasımn
süngüləri parlayırdı. Napoleonbııbarrikadarun yaxınlığında, Bren-l’Allö
yolunun dönəcəyində, ağ renge boyatımış köhnə müqəddes Nikolay ibadetxanasmı gördü. O əyilərək, bəledçı Lakostadan yavaşca nə ise soruşdu. Belədçi
yəqin ki, xain bir niyyətlə, “yox” deye başını yırğaladı.
İmperator belini düzəldib fıkro getdi.
Vellinqton geriyə çəkilmişdi.
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Bu geriye çəkilməni ancaq mükəmməl bir tar-marla tamamlamaq- dan başqa bir
şey qalmırdı.
Napoleon birdən geriyə boylandı ve tələsık vuruşmada qeləbe qa- zandığını
xəber verən bir estafeta ilə Parisə qasid göndərdi.
Napoleon ildınm çaxan dahilərdən birt idi.
Ancaq bu defə ildınm onun özünü vurdu.
O, Milə kirasırlərinə Mon-Sen-Jan platosunu tutmaq emrini verdi.
DOQQUZUNCU FƏSİL Gözfonilmayan bir şey
Onlar üç min beş yüz nəfiər idiler. Bir çərək mil cebhə boyu uzan- mışdılar. Bu
- nəhəng atiann belinə minmiş neheıig insaniar idi. Onlar iyirmi altı eskadron
idiler, arxalarmda ise kömək üçün Lefevr - Denuet diviziyası, yüz altı seçmo
süvari, min yüz doxsan yeddi nefərdən ibarat qvardiya ekerləri və səkkiz yüz
səksən nizedən ibarət qvardiya ulan- lan dayanmışdı. Onlann cıqqasız kaskalan
və döymə zirehleri, yehər- lərində qoburlu tapançalan və süvari qtlınclan vardı.
Səhəı saat doq- quzda “Keşik duraq” havasmı çalan orkestrler qurularkən ve
şeypurlar səslənərken oniar bir batareya cinahda, bir batareya mərkezdə olmaqla
Jenap yolu ilə Frişmon arasında iki sıraya bölünüb, Napoleonun mahi- ranə bir
terzdə yaratdığı VB sol ucunda Kellermanın kirasirləri, sağ ucunda isə Milonun
kirasirləri yerləşməkdə bir növ iki dəmir qanad təşkil edən qüdrətli ikinci xetdə
öz doyüş yerlərini tutduqlan zaman, bütün ordu məfituniyyətle onları seyr
edirdi.
Adyutant Bemar imperatorun emrini onlara yetirdi. Ney qılmcım çıxanb, baş
terəfe keçdi. Neheng eskadronlar yerindən tərpendi.
Bu dehşətli bir tamaşa idi.
Bütün bu süvarilər yalın qılmclan, yellənən bayraqlan, yuxanya qaldınlmış
borulan ilə diviziyalara düzülüb, bir nefər kimi, bir ruhla, divarı delen tunc
mancanaq deqiqliyi ile, Bel-Alyans tepesindən ene- rek, bu qədər insam udmuş
olan felaketli bir derinliye cumub, orada tüstü içinde yox oldular, sonra bu
zülmətdən çıxaraq, yenə möhkəm və sıx halda dərənin o biri terəfində
goründülər və üzərine yağan çarpana buludunu yararaq, Mon-Sen-Jan
platosunun palçıqla örtülən dəhşətli yamacım löhrem yerişlə qalxmağa
başladılar. Onlar ciddi, qorxunc, sarsılmaz bir halda yamaca qalxırdılar.
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Tüfonglərin yaylım atəşləri ve artilleriya atəşi arasındakı fasilelerdə ağır tappıltı
eşidilirdi. Iki dıvizi- yadan ibaret olan bu süvariler iki kolonna ilə ireliləyirdi:
“Batyenin. diviziyası sağ, Delorun diviziyası ise sol tərəfdə idi. Uzaqdan baxdıqda, platonun yamacına iki böyük polad koramalın dırmaşdığt zənn edilirdi.
Onlar döyüş meydanında bir möcüz kimi peyda oldular.
Böyük Moskva istehkamının ağır süvari qoşun tərefindən ələ keçİ- rildiyi
zamandan beri bele bir şey görünməmişdi, Mürat burada olmasa da, Ney burada
idi. Elə bil bu yığm-yığın insanlar əfsanevi bir divə çevrilmiş, bir ruh kimi
birləşmişdilər. Bəzi yerləri yırtılmış böyük bİr tüstü buludu arasında görünən
eskadronlar polip halqalan kimi qıvnlır ve şişib qabanrdı. Top ateşləri və şeypur
səsləri arasmda kaskalar, bağırtılar, qılınclar, at sağnlarının keskin herəkətləri,
dehşətli və eyni zamanda hərbi intizama tabe olan bir qarğaşahq, bir sozlə, xaos
ya- ranmışdı. Bütün bu xaosun da üzərində əjdaha pullan kımi kirasalar
görünürdü.
Bu təsvir edilen tamaşanm başqa esrlərə aid olduğunu zənn etmek olar. Yan
insan, yan at olan məxluqlardan, antik gipantronlardan, ça- paraq Olimp dağma
qalxan bu insan başlı və at gövdəli, həm Allah, həm də heyvan olan bu dəhşətlı,
yenilməz, ehtişamlı nəhenglərden bəhs eden Orfey epopeyalannda ehtimal ki,
buna bənzər mənzerəler varmış.
Reqemlərin qeribə tesadüfü var, iyinni aitı batalyon bu iyirmi altı eskadronu
qarşılamağa hazırlaşırdı. Platonun yalı arxasında, gizli bata- reyanm kölgesində
gözləyən ve hər birində iki batalyon olmaqla on üç kareyə və birinde yeddi kare,
o birində ise altı kare olmaqla iki xəttə düziUraüş ingilis infanteriyası, silahlanm
hazır tutub və qarşısmda görünəcək bir şeyi ııişan alaraq, sakit, sessiz ve
herəkətsiz gözləyirdi. İngilis infanteriyası kirasirləri, kirasirler isə onlan
görmürdü. İngilislər getdikce artan bu insan denizi dalğalanmn səsinə qulaq
asırdı. Onlar löhrem yerışle çapan üç min atm getdikcə artan tappıltısmı, aramla
ve nizamla səsləşən at dımaqlanmn taqqıltısını, qılınc şaqqıltısını, kira- sirlərin
cingiltisini və qüdrətli, qəzəbli bir nefəsin yaxmlaşdığmı du- yurdu. Qorxunc bir
sükut üz verdi, sonra birden-birə yalın üzerinde qılınc oynadan uzun bir sıra
yuxan qaldınlmış əllər, kaskalar, borular, bayraqlar və “Yaşasm imperator!”
deyə bağıran üç min çal başlı başlar göründü. Bütün bu süvarilər platoya hücum
etdi. Bu hücum başlan- maqda olan bir zelzeləyə bənzəyirdi.
Birdən-bire - dəhşet! - mgiLislərin sol tərəfində, bizim ise sağ tərəfimizdə,
dehşətli bir fəryad arasmda, kolonnanuı başında gelen kirasirlerin atları şahə

374

qalxdı, Platonun yanına çatmış olan kirasirlər, hüdudsuz bir hiddət və qezebe
qapılaraq kare və batareyaya ölümcül bir hücuma hazır olduqian halda, birdenbirə ingilislerlə özləri ara- smda bir boşluq, bir uçurum olduğunu gördülər. Bu
uçurum yarğanm içindən keçen Oen yolu idi.
Bu, dəhşetli bir dəqiqə idi. Kirasirlərin gözleri qarşısında gözle- nilmədİyi bir
halda, lap atlann ayaqlan altında, iki dikdirin arasında, iki tuaz derinliyində
sıldmm bir eniş, bir yarğan qarahrdı. Süvarilərin ikinci sırası birinci sıranı,
üçüncü sıra ise ikinci sıranı yarğana itəledi, atlar şahə qalxır, geriyə atılır, dalı
üstə yerə düşür, bellerindəki süvariləri ataraq ve altlannda əzerək ayaqlan yuxan
eniş aşağı sürü- şürdüler. Geriye çekilmək üçün heç bir imkan yox idi, bütün
koloruıa sanki atılan bir mərmiye çevrilmişdi. İngilisleri ezmək üçün toplanmış
bir qüwə fransızlarm özlərini ezmişdi. Amansız yarğanı ancaq başdan- başa
doldurduqdan sonra keçmək olardı. Süvarilər ve atlar bir-birine qarışıb, bırbirini əzə-ezə aşağıya yuvarlanaraq insan bedənlerinden ibarət bir horra əməle
getirmişdiler. Yalmz yarğatı canlı insanlarla dol- duqdan sonra, salamat qalanlar
onları tapdayaraq yarğam keçə bildiler. Dübua briqadasımn demək olar ki,
üçdəbiri bu uçurumda məhv oldu.
Bu, məğlubiyyətin başlanğıcı idi.
Teləfatı ehtimal ki7 mübaliğə ilə xebər verən yerli rəvayetlerə gÖre, həmin Pu
Oen yolunda iki min at ve min beş yüz atlı Öz mezar- lannı tapdılar, Yəqin bu
rəqəmləre ertəsi gün həmin yarğana atılmış olan bajşqa meyitler də daxil
edilmişdir.
Yeri gelmişkən deməliyik ki, bu qədər dehşetli bır təlefet verən Dübua
briqadası, bir saat bundan ewəl Lüneburq batalyonuna müs- təqil hücum ederek,
onun bayrağuıı ele keçiren briqada idi.
Napoleon, Mile kirasirlərine hücuma keçmək emrini verməzdən əwəl, ətrafı
diqqetle yoxlamışdı, lakin platonun səthi üzərində heç bir əlamati olmayan bu
yarğandakı yolu o görə bilməzdi. Bununla bele, bu yolun Nivel yolu Üə
kəsildıyi yerde balaca ağ bir ibadetxananı görtnüş olan Napoleon, şübhelenib,
bir maneə olub-olmadığmı bəledçi Lakos- tadan soruşdu. Belədçi “yox” deyə
başını yırğaladı, Demək olar ki, Napoleonun felaketinə səbeb də bu kəndlinin
başmı yırğalaması idi.
Bundan sonra başqa felakətli hadıseler de üz verməli idi.
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Napoleon bu vuruşmada qeləbe qazana bilerdimi? Biz cavab ve- ririk: yox. Nə
üçün? Vellinqtonmu buna mane olurdu? Blüxermi? Yox. Buna mane olan tanrı
idi.
Bonapartın Vaterloo düzündə qəlebe çalması artıq on doqquzuncu əsrin
mülahizələrində nəzərə alınmamışdı. Bir sıra başqa hadisələr hazırlanudı ki,
bunlann içində Napoleon üçün artıq yer yox idi. Tale- yin onu gözden salması
bu hadisəden çox-çox ewəl Özünü göstərmişdi.
Artıq bu böyük insanın süqut vaxtı gəlib çatmışdı.
Xalqlann taleyinde onun heddindən artıq nüfuz qazanması üımımi müvazmeti
pozurdu. Onun şexsiyyetı özü-özlüyünde bütünlüklə bə- şeriyyətden daha artıq
bir ehəmiyyət daştyırdı. Beşəriyyetin həyat qüwelerinin bir başda merkəzleşmiş
olan bu bolluğu, neticə etibarile bir insanm beyninde birleşmiş olan bütün bir
dünya, veziyyet davam edersə, artıq medeniyyət üçün felakətli neticelər verə
bilerdi. Artıq ele bir zaman gəbnişdi ki, satümaz ütvi ədalet sahibi öz nəzərini
buna salmağa məcbur olurdu. Ola bilsin ki, ister menəvi ve istorse maddi
məsələlerdə mövcud olan daimi cazibə quwələrinin tabe otduğu prin- siplər və
ünsürlər şikayət yazmağa məcbur olmuşdular. Buğlanan qan- lar, başdan-başa
dolttıuş qebiristanlar, analann göz yaşları - bunlann hamısı qorxunc
ittihamçılardır.
Dünya həddindən artıq bir ağırlıqdan əzab çəkdiyi zaman, qaran- lıqdan gizli
nalə və feğan sesleri gelir, uçurumda onlara qulaq asır.
Imperatordan göylere şikayet alunmuşdu və anun süqut məsələsi artıq həll
editmişdi.
O, tannya mane olurdu.
Vaterloo heç də vuruşma deyildir. Vaterloo bütün kainatın siması- nın
dəyişməsi deməkdir.
ONUNCU FƏSİL Mon-Sen-Jan platosu
Yarğanın mövcud olduğu aydın olan iki batareyanm da movcud olduğu aydın
oldu.
Altmış top ve on üç kare kirasirlerə tuşlama atəş açdılar. Qorxmaz general
Delor ingilis batareyasma hərbi salyut verdi.
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İngilislərin bütün atlı artilleriyası çaparaq öz karelərinə qayıtdılar. Kirasirler bir
an belə dayanmadılar. Xəndek fəlakəti oniann sıralarını azaltsa da cəsarətlərini
poza bilməmişdi. Onlar sayca azalarkən şücaətlori daha da artan insanlardan idi.
Felakete düşən ancaq Vate kolonnası idi. Delorun kolonnasma gəlincə, sanki
tələ qurulduğunu duymuş olan Ney ona sol tərafden getməyi tapşırdığından,
salamat gəlib çatdı.
Kirasirler ingilis karelarine hücuma keçdilər.
Onlar atlann cilovlannı buraxıb, qılınclan dişlerində, tapançalan ellərində çapaçapa gelirdilər. Bu hücum belə bir hücum idi.
Vuruşmalarda ele dəqiqelər olur ki, Lnsanın qelbı sortleşir, insan daş bir
heykələ dönür və o zaman bütün bu canlı kütle qranitə çevrilir. İngilis
batalyonlan bu dəhşətli hücum qarşısında heç sarsılmadılar.
O zaman dəhşətli bir şey başlandı.
İngiiis kareləri bütün cəbhə bojaı birdən-birə hücuma məruz qal- mışdılar.
Qızğm bir tufan onların başı üstünü almışdı. Lakin bu möh- kəm piyadalar
sarsılmadı. Birmci sıra dizi üstünə çökərek, krasirləri
süngü ilə qarşıladı. İkinci sıra ise onJarı atəşe tutdu. İkinci sıranın topçulan
toplan doldururdu. Kare cəbhəsi aralanır, çarpana atəşinin hemləsinə yol açır,
sonra yenə qovuşurdu. Kirasirler onlara yeni hemlə ilə cavab verirdilər. Neheng
atlar şahe qalxır, kare sıralarının üstündən sıçrayıb keçir, süngülərin üstündən
tullanır. Nehəug bir şey kimi bu dörd canlı divar arasına düşürdülər. Mermiler
kirasiriərin snalanm, kirasirler isə karelerin sıralarını yanrdı. Bütöv sıralar
atların ayaqlan altında qalaraq mehv olurdu. Süngülər kentavrlann qannlarmı
yutırdı. Bəlkə də heç bir zaman başqa vunışmalarda təsadüf edilməyen eybe- cer
yaralann sebebləri də budur. Sanki bu qudurmuş süvarilərin ge- mirməkidə
olduğu kareler qısalır, lakin geri çekilmirdi. Onlann çarpana ehtiyatlaxı
tükenməz olduğundan, hücum edənlər kütlesinin içərisində partlayışlar bir-birini
təqib edirdi. Bu vuruşmanm dəhşətlt bir mənzəresi vardı! Karelər artıq batalyon
deyildı, onlar kraterlərə çevrilmişdi, artıq kirasirlər suvari qoşun deyil, bir tufan
idi. Hər bir kare qara bulud hücumuna məruz qalan bir vulkana döamüşdü; lava
seli ildtnmla vuruşurdu.
Sol ucdakı kare, hər iki terəfden müdafıəsız olduğu ve ən çox təhlükeye məruz
qaldığı üçün elə birinci toqquşmada büsbütün mehv edilmiş kimi idi. Bu kare
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75-ci şotland dağlılan polkundan ibarət idi. Hər tərefdə qırğm getdiyi zaman,
vuruşmamn ən qızğm bir yerində təbil üstündə əyleşen bir zumaçı, doğma
kordunun gölləri və meşəlerini əks edən malxulyalı gözlərini dorin bir sakitliklo
aşağı endirib, dağlı nəğmələrini çalırdı. Arqosu xaürlayan qreklər kimi
şotlandiyalılar da Ben Lotianı düşünərək can verirdiler. Zuma ile birlikde onu
tutan əli kes- miş olan kirasir qılıncı, xanəndəni öldürmeklə neğməni
susdurmuşdu.
Saylan nisbətən çox olmayan ve bundan başqa yarğan fəlaketində tələfat vermiş
olan kirasirləre az qala bütün ingilis ordusu qarşı da- yanmışdı, lakin onlar sanki
qat-qat artmışdılar, çünki onlann hər biri on nəfəre dəyerdi. Buəsnada birneçe
hannoverbatalyomıgeri çəkildi. Vellinqton bunu görcek, öz süvarilerini
xatırladı. Əgər Napoleon da ele bu dəqiqedə öz piyadasmı yada salmış olsaydı,
vuruşmada qalibiy- yət qazana bilərdı. Piyada qoşununu yaddan çıxarması
Napoleonun ən böyük ve felakətli bir səhvİ olmuşdur.
Hücum edenler birdən-bire hücum olunanlara çevrildiler. İngılis süvariləri
kirasirlerin arxasmca keçdi. Qabaqda - kare, arxada - Som- merset; Sommerset
min dörd yüz qvardiya draqunu demək idi.
Sommersetin sağ tərəfındə Doraberq öz yüngül alman süvarileri ile, sol
tərefwdə ise Trip öz belçikalı karabineriəri ile dayaıunışdı; cinah- dan ve
cebhədən, qabaqdan ve arxadan piyada və süvarilərin hücu- muna meruz qalan
kirasirlər hər tərefden özlerini müdafıe etməyə məcbur olmuşdular. Lakin onlar
üçün bunun nə ferqi ola bilərdi. Onlar ki bir tufan, bir qasırğa olmuşdular,
Onlann şücaəti bütün imkan hədlərini aşmışdı.
Bundan başqa, onlann arxasında arası kəsilmədən toplar gurulda- yırdı. Bu
insanlar yalnız belə bir şəraitde aıxadan yaralana bilerdilər. Sol kürəyi deşilmiş
bu kiraslardan biri Vaterloo muzeyinin koüek- siyalannda mühafizə olunur.
Bu cür firanstzlara qarşı yalnız bu cür ingilisler davam getirə bilərdi.
Artıq bu döyüş meydanı deyildi, bu bir zülmət, qalblərin qəhrəmanlıqla, şiddət
və qəzəble dolu, başgicelləndirici bir heyəcanı, qıiınc iidınmmm bir firtması idi.
Bü- an içində min dörd yüz draqundan yalnız səkkiz yüzü qovdu, onlann
komandiri podpolkovnik Fuller öldürüldü, Ney, Lofevr-Denuetm ulanlan və
egerleri ilə imdada yetdi. Mon-Sen-Jan platosu alındl, sonra əldən verildi və
yene alındı. Kira- sirler yene piyadanın üzərinə cummaq üçün süvarilerden əl
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çəkirdi, daha doğrusu, insaniar bu dehşetli basabasda döş-döşe gelmiş, əlbəyaxa olmuşdular. Kareier həiə müqavimət göstəıirdi.
Onlar on iki hücuma tab gətirdiler. Neyin altmda dörd at oldürülmüş- dü.
Kirasirlərin yansı platonda məhv oldu, Vuruşma iki saat davam etdi.
tngilis qoşunlan çox didişdüilmişdi. Şübhəsiz, kirasirlər ele ilk hücumda yarğan
yolundakı fəlakətlə zeifleməmiş olsaydılar, merkezi dağıdaraq qelebə qazanmış
olardılar. Bu xariqüladə süvarilər Talavera və Badaxos vuruşmalarmı görən
Klintonu heyrdt içində buraxmışdL. Dörddə üç payı məğlub edilmiş Vellinqton,
yavaş səslə “Merhəba!” deyə qehrəmancasına onian təqdir etmişdi.
Kirasirler on üç kareden yeddisini məhv etdilər, altmış top ələ ke- çirdilər,
yaxud xarab elediler, ıngiiislərin alindən altı bayrağuu aldılar, hemin bu
bayraqlan üç kirasirle üç qvardıya əsgəri Bel-Alyans ferma- srnın yaxıniığmda
dayanmış olan imperatora apardılar.
Vellinqtonun vəziyyəti ağırlaşmışdı. Bu dehşətli vuruşma iki qəzebli yaralı
esgərin döyüşüne bənzeyirdi: hər ikisi qanı axa-axa həm hücum edir, həm de
öziinü müdafiə edirdi. Birinci kim yıxılacaq, kim meğlub olacaqdı?
Platodakı mübarize davam edirdi.
Kirasirlər haraya kimi çatmışdılar? Bunu heç kəs təyin edə bil- məzdi. Yalnız
bu melumdur ki, vuruşmamn sabahı günü Nivel, Jenap, La-Gülp ve Brüssel
yollannm çaıpazlaşdığı yerde Mon-Sen-Jan qa- panı meydanında bir kirasirle
atuıın ölüsü tapılmışdı. Bu atlı ingilis xətlərini yanb keçe bilmişdi. Bu ölünü
götürənlərdən birisi indi belə Mon-Sen-Janda yaşayır. Adı Deqazdır. O zaman
onun on səkkiz yaşı varmış.
Vellinqton ayaqlannın yerden üzüldüyünü hiss edirdi. Vuruşmanın sonu
yaxmlaşırdı.
Kirasirlər Öz məqsədlərine çata bilmedilər, mərkoz yanlmamışdı. Mon-Sen-Jan
platosu isə həm fransızlann, həm də ingilislərin elində olduğu üçün, heç kəsinki
sayıla bilmezdi, bununla belə yenə də böyük hissesi ən axırda ingilislərin əlində
qalmaqda idi. Vellinqton kəndi və platonun yuxan hissesini əlindən vermirdi,
Neyin əlində ise yalnız töpe və yamac qalmışdı. Sanki hər iki terəf bu məzar
torpağına rişə salmışdı.

379

Bununla bele ingilislərin məğlubiyyeti labüd goıünürdü: ingilis ordusunun
təlefatı böyük idi. Sol cinahdan Kempt kömək telab edirdi. Vellinqton:
“Mümkün deyil, - deyə cavab verirdi, - qoy o Özünü öl- dürtsün!”. Elə eyni
zamanda - bu qəribə təsadüf hər iki ordunun taqet- dən düşdüyünü göstərir, Ney do Napoleondan piyada teləb edirdi, Napoleon isə cavabmda: - Piyadamı? demişdi. - Piyadanı men hara- dan alım? Men onu yarada bilmerəm ki?”
Her halda ingilis ordusu daha artıq taqətden düşmüşdü. Dəmir kirasalı və polad
zirehli bir nehəng eskadronlann qızğın hücumlan piyadanı əzmişdi. Yalnız
bayrağı əhatə eden bir dəstə əsgəre görə burada bir polk olduğunu təsevvür
etmək olardı: bezi batalyonlara indi yalnız kapıtanlar yaxud leytenantlar
komanda edirdi, həle Ge-Sentde şiddetli telefat vermiş olan Alten diviziyası,
demək olar ki, tamamilə qınlıb qurtarmışdı. Van Kluze bnqadasmın
qorxubilməz belçikalılan Nivel yolu boyu çovdar zemilərinə sərilmişdilər.
1811-ci ildə İspa- niyada fransızlarla yan-yana Vellinqtonla vuruşan, 1815-ci
ilde isə ingilislerlə birləşorək Napoleonla döyüşen holland qrenaderlərindən
demek olar ki, bir nəfer beiə qalmamışdı. Komandirlər arasında boyük
telefat vardı. Ertəsi gün kəsilmiş ayağını defn etmeyi tapşırmış olan lord
Utqsbricin dizi əzilmişdi. Kirasirlor hücum etdiyi zaman, fran- sızlardan Delor,
Lerit’e, Kolber, Dnop, Travers ve Blankar sıradan çıx- mişdısa, ingilislərdən
Alten yaralanmış, Bam yaralanmış, Delanse, Van Meeren, Ompteda
öldürülmüş, Vellinqtonun baş qərargahı dağıl- mışdt. Bu qanh müvazinətde
tngiltərənin payına daha acı qismət düşmüşdü. İkinci qvardiya piyada polku beş
podpolkovnik, dörd kapitan ve üç kiçik zabit itirmişdi, otuzuncu piyada
polkunun birinci batalyonu iyirmi dörd zabit vo yüz iyirmi esger itirmişdi, 79-cu
dağlı polkunda iyirmi dörd zabit yaralanmış, on səkkiz zabit öldürülmüş. dörd
yüz elli esgər məhv edilmişdi. Kamberlendin Hannover qusar- lanndan bir
polku, polkovnik Qake başda almaq üzrə, - həmin Qakeni sonralar mühakimə
edib rütbesini aşağı düşürmüşdülər, - əlbəyaxa vuruşmaqdan qorxaraq, geriye
donüş və Brüsselə qədər vəlvələ sala- sala Suan meşəsi ilə qaçmışdı.
Fransızların irolilədiklərini ve meşeyo yaxtnlaşdtqlanm gören fürştat, erzaq
arabalan, yüklü arabaİar, yaralı- tarla dolu furqonlar da geriye qaçmışdı. Fransız
süvarilerinin qılınc- larma təsadüf edən hollandiyalılar “Aman!” deye bağınrdı.
Indi bela sağ olan ve bu hadiseleri görənləritı dediyine görə, Ver-Kukudan
Qrenandala qedər, Brüsselə doğru iki millik bır məsafede hər yer qaçqınlarla
dopdolu idi. Vəlvələ o qədər böyük idi ki, Mexelidə prins Kondeye, Gentde isə
XVIII Lüdovike qedər gedib çatmışdı. Mon- Sen-Jan fermasmdakı horbi
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xəstəxanamn arxasında yerleşmiş zəif bir ehtiyat qoşunundan vo sol cinahda
Vavianla Vandelerin briqadala- nndan başqa, Vellinqtonun artıq heç bir süvari
qoşunu qalmamışdı. Lafetlerindən salınmış bir çox toplar yere serilmişdi.
Bu faktlan Sibom təsdiq edir. Prinql isə, mübaliğəyə yol vererək, hətta belə
deyir ki, guya ingilis-holland ordusunun sayı otuz dörd min aefəw endirümişdi.
Dəmir hersoq sarsılmadı, lakin dodaqlannın rengi qaçmışdı. Vuruşma əsnasında
ingilis baş qərargahında olan Avstriya krinq-komissan Vinsent, Ispaniya kriqskomissarı Alava hersoqıuı artıq məhv olduğunu zənn edirdilor. Vellinqton saat
beşdə saatını çıxarmtşdı. Ətrafmdakılar Vellmqtonun bu elemli sözleri
söylədiyini eşitmişdilor: “Ya Blüxer, ya gecə!”.
Ele həmin bu deqiqədə Frişmon terefındəki uzaq təpələrin üzə- rindo sıra ile
süngülər parladı.
Bununla da bu nəhəng vuruşmada dönüş başlandı.
Napoleonun bəhdçisi pis olduğu halda, Bülovun bələdçisi yaxşt idi
Napoleonun faciəli səhvi hamıya məlumdur: o, Qruşini gözlediyi halda, Blüxer,
yəni dirilik əvəzinə ölüm gəlmişdi.
Taleyin bəzən bele sert dönüşləri olur; insan bütün dünyaya sahib olacağım
zənn etdiyi halda, ona Müqəddes Yelena adası qismət olur...
Əger Blüxerin general-leytenantı Bülova bələdçilik eləyen balaca naxırçı ona
Plansenuadan aşağıda deyil, Frişmondan yuxanda meşədən çıxmağı məsləhət
etmiş olsaydı, belke də on doqquzuncu esrin taleyi tamamilə başqa cür olardı.
Napoleon Vaterloo vuruşmasında qalib gələ bilərdi. Prussiya ordusu,
Plansenuanm aşağısından keçen yolla deyil, hər hansı başqa yolla getmiş
olsaydı, artüleriya üçün keçilməsi mümkün olmayan bir yarğana rast gelir ve
Bülov vaxtında gelib çata bilmədi.
Halbuki Bülov yalnız birce saat gecikmiş olsaydı (general Muflin- qin
iddiasıdır) - Blüxer artıq ewəlki VeUinqtonu goıməzdi, “Vaterloo vuruşması
meğlubiyyətle neticələnmiş olardı”.
Söylədiklərimizden aydm görünür kJ, Blüxerin gelməsi vaxtı çat- mışdı. Ancaq
o xeyli gecikmişdi. Don-le-Monda düşərge elədi ve şəfəq doğarkən yürüşe
başladı. Lakin yollar xarab olduğundan, Blüxerin diviziyalan palçığa batırdı.
Toplann tekərləri yanya qeder palçığa girirdi. Bundan başqa, ordu Dil çayını
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keçmek üçün dar Vavr körpü- sünü keçməye məcbur oldu. Körpüyə doğru
gedən küçe fransızlar terəfındən yandmlmışdı. Mərmi qutulan və artilieriya
arabalan hər iki terəfdə yanan evlərin arasından keçə bilməyərək, yanğunn
qurtarma- sını gözleməyə məcbur olmuşdular. Bülovun avanqardı günortaya
kimi hele Şapel-Son-Dambreyə çatmamışdı.
Vuruşma iki saat əwel başlamış olsaydı, saat dörde kimi qurtarardı ve belelikiə,
Blüxer gelib çatdığı zaman, artıq Napoleon qalib gelxniş olardı. Bizim dərk
etmek iqtİdannda olmadığımız nəhayətsizlik mis- linde olan bu böyük
tesadüfler bunlardan ibarətdir.
Hələ günorta vaxtı imperator durbindən baxarkən, birinci olaraq üfüqlərdə onun
diqqətini cəlb edən bir şey görmüşdü. Napoleon: “Mən orada, uzaqda bir bulud
görürəm, - məncə o, qoşundur” demişdi. Sonra Dalmasiya hersoquna müraciətlə
soruşmuşdu: “Sult, Şapel-Sen-Lam- ber istiqametində siz ne görürsünüz?”.
Marşal durbinini o tərefə çevi- rib cavab vermişdi: “Dord ya beş min nəfər
görürem, əlahezrət Qruşi olacaqdır!”. Bumınla belə, görünəu bu şey duman
içində olub hərəket etmirdi. Baş qərargahın bütün durbinləri imperatorun
gördüyü “bu- ludu” diqqətle gözden keçirirdi. Bəziiəri deyirdi ki: “Bu, düşərgə
et- miş kolonnalardır”. Əkseriyyət ıse: “Ağaclardır” deye qərar verirdi. Yalnız
bir şeyi yeqin söylemək olardı ki, bu bulud herəkət etmirdi. İmperator keşfüyyat
üçün bu qara nöqtəyə doğnı Demonun yüngül sü- varilerindən bir divizion
göndərdi.
Bülov həqiqetən həreket etmirdi. Avanqardı çox zeif olduğundan, vuruşmaya
girişmək iqtidannda deyildi. Bülov korpusun esas qüwə- lərini gözlemeyə
məcbur olmuş ve hərbi nizama düzülmekdən ewel qoşununu bir yere toplamaq
əmrini almışdı, lakin saat beşdə Vellinqto- nıın fəlakətli veziyyətini görən
Blüxer, Bülova hücum əmrini vermiş və məşhur sözleri söyləmişdİ: “Qoy
ingills ordusu bir az nəfəs alsın”.
Bir az sonra Losten, Giller, Qake ve Risselin dıviziyalan Lobo korpusunun
qarşısında yerləşdi, prins Vilhelm Prusskinin süvarileri Paris meşəsinden yürüşe
başladı, Plensenua alovlandı və prus mermİIəri dolu kimi yağaraq, Napoleonun
arxasında ehtiyatda dayanan qvardiya sıralanna bele düşmeye başladı.
ON İKİNCt FƏStL Qvardiya
Qalan her şey məlumdur: üçüncü ordunun vuruşmaya girişməsi, vumşmanın
dıslokasiyası, birdən-bire gurlayan səksən altı top lülesi Bülovla birlikdə Birinci
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Pirxin gelib yetişməsi, Blüxerin şexsən idare etdiyi Siten süvariləri, fransızların
sıxışdınlması. Oen platosundan aşağı atılan Markonye, Papelotdan çıxanlan
Düriit, geriyə çəkilen Donzelo və Kio, Lobonun mühasirəyə düşmesi, gece
başlananda sürətle geniş- lənən yeni bir vuruşma, müdafıəsiz qalan polklanmız,
bütün ingilis piyadasınm hücuma keçməsi ve irəliyə hərəkət etmesi, fransız
ordu- sunun yanlması, ingilis ve prus çarpanalannın birge seyləri, cəbbənin
mehv ve tar-mar edilməsi, cinahlann darmadağm edilmesi ve bu dəh- şetli
bərbadlıq içinde döyüş meydanına daxil olan qvardiya.
Qvardiya amaosız bir ölüme doğru gedərkən bağınrdı: “Yaşasın imperator!”
Salamlar və alqışlar yağdıran bu qedər təsirli bir can çə- kişməsi tarixde heç bir
zaman olmamışdır.
Bütiin gunü göy tutqun idi. Axşam saat səkkiz olardı, birdən üfüq- dəki buludlar
parçalandv ve Nivel yolu boyunca bitən qarağaclann budaqlan arasından batan
günəşin meşum qırmızı şəfbqleri göründü. Austerlis döyüşündə isə günəş
doğurdu.
Bu faciənın sonuna yaxın hər bir qvardiya batalyonu bir generalın. komandası
altmda idi. Frian, Mişel, Roge, Qarle„ Male, Pore de Morvan
hamısı burada ıdi! Qrenadyorlann geniş günlüklerində qartal şəkü olan
hündür papaqlan bu cəng meydamnuı dumanı içerisində müntə- zem, düzgün,
sarsılmaz, ezəmətli və vüqarh sıralarla görimdüyü zaman, düşmən Fransaya
ehtiram hissi duymuşdu. Sankı iyirmi zəfer ılahəsi qanadlannı açaraq, döyüş
meydaruna qədem basdı və qalib gələnler özlərini meğlub hesab edərək, geriyə
çəkildilər, lakin Vellinqton bağır- dı: “Qvardiyaçılar, yerinizden terpənməyin,
düz nişan alın!”. Çəpərlerin arxasında yerləşmiş olan qırmızı ingilis
qvardiyaçılan polku ayağa qabıdı, yağış kimi yağan çarpanalar qartallanmızın
başı üzərində dalğa- lanan üçrəngli bayıağı deşdi, əsgərlər bir-birilə toqquşdu,
misilsiz bir qırğın başlandı. Qaranlıqda imperator qvardiyası ətrafındakı
qoşunlann sarsıldığmı, ntzamsız bir halda geriye çəkilən böyük bir dalğanm tərpəndiyini duyaraq, əwolki “Yaşasm imperator!” əvozinə “Qaç, başmı qurtar!”
bağırtılannı eşitdi və arxasmda hammın qaçdığmı bilə-bile, yenə də hücumuna
davam etdi. Qvardiyanm başma getdikco şıddətle- non mormi dolusu yağır, o
hər addımda daha çox tələfat verirdi. Burada nə qorxaqlar vardı, nə də təroddüd
edenlər. Bu polkun her bir əsgeri də, omın generalı da qəhrəman idi. Bir
nəferbelə intihardan çəkinmedi.

383

Özündən çıxmış Ney, ölümü qəbul etmək qeranndan doğan bir əzə- metlə,
döşünü bu tufanın bütün zərbəlerinə verirdi. O, beşinci ata mindi, onu da
öldürdüler. O, başdan ayağa kimi tər ıçində idi, gözləri od kimi yanır, dodaqlan
köpüklənmiş, mundirinin yaxası açıq, epolitinin biri ath ingilis qvardiyaçısınm
qılmc zərbesi ilə parçalanmış, döşündəki BöyÜk qartal nişam əzılmiş halda
qana, palçığa batrruş, bir əlındə quıq bir qılınc, möhteşəm bir görünüşlə
səslənirdi: “Tamaşa edin, göriin Fransa marşalı döyüş meydantnda necə ötür!”.
Lakin heyhat! O, ölmedi. O, perişan vo qəzəbli idi. Drue d'Erlona müraciətlə
bağırdı: “Bəs sən? Megər sen öldürülmək istəmirsənmi?”. Bir ovuc insana qarşt
çevrilmiş bu sarsıdıcı top atəşi altında Ney bağınrdı: “Demek, mənim payıma
bir şey düş- mədi? Ah, men isterdim ki, bütün bu ingilis mermiləri monim
qamıma dəysin! Zavallt, sən fransız güllelərindən ölmək üçün sağ qaldın! ”
Fəlakət
Qvardiyanın arxasındakı ordunun geriye çəkilmesi qorxunc idi.
Ordu birdən-birə hər tərəfdən - Huqomon, Ge-Sent, Papelot, Piansenııa
tərefinden eyni zamanda sarsıldı. “Xəyanət!” bağırtılan ardmca “Canınızı
qurtarın” sədalan yüksəldi. Qaçıb dağılan ordu əri- yən qara bənzer: hər şey
çökür, çatlayir, tərpenir, titrəyir, yuvarlamb toqquşur, təlesir, süretlə bərəkBt
edir. Bu, tesviredilme2 bir dağıl- madır. Ney kiminsə atmı əlindən alıb, atm
beline sıçrayu: ve şlyapasız, boyunbağısız, şpaqasız Brüssel yolunun ortasında
dayamb həm ingi- lislərin, həm də fransızlann qabağını kəsir. Marşal ordunu
dayandır- mağa çalışır, onu qayıtmağa dəvət edir, təhqir edir, qaçanlann
yaxasm- dan yapışır, yaxır, yandınr. Əsgərlər onun yanmdan dolanıb keçərkən:
“Yaşasm marşal Ney!” deye bağınrlar. Diiriitiin iki polku ulanlann qılınclan və
Kempt, Vest, Pakk və Rilandtın briqadalannın ateşi arasında, top kımı oyanbuyana atılaraq, çaşqmlıq ıçində vurnuxurdu. Çarpışmalann ən qorxulusu
qaçmaqdır, dostlar özlərini xılas etmək üçün bir-birinİ öldüriir, eskadronlar ve
batalyonlar bir-birilə çaıpı- şaraq, nəhəng bir cəng köpüyü kimi dağılırlar. Lobo
bir tərəfdən, Reyl isə o biri lərəfden bu axına düşmüşler. Napoleon,
qvardiyasmdan qalan döyüşçülərin köməyi ile, ebes yere bu axının qarşısını
almağa çalışır, əbəs yerə son təşəbbüs olaraq son şəxsi mühafızə eskadron- lannı
qurban verir. Kio Vivianm, Kellerman Vandelenn, Lobo Bülovun, Moran
Pincin, Domon və Sübemik prins Vilhelm Prusskinin qarşısmda geri çəkilir.
Imperator eskadronlannı hücııma aparan Kiyo ingilis dra- qunlannın atlannın
ayaqlan alünda əziüb məhv olur. Napoleon atını çapa-çapa qaçqın dəstələrinin
yanından keçir, nesihet edir, israr edir, Hədeleyir, artıq susur, sanki Napoleonu
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artıq heç kes tanımır. Yenice gəlmiş prus süvari qoşunlan fransızlara hücum
çəkerək vurur, çapır, kəsir, əzir, öldürür və məhv edir. Qonşu taqımlan bırbirinə toqquşur, toplar kənara qaçır, arabaçılar top arabalarmın atlarını açaraq
qaçırlar, təkərləri yuxan yıxılxmş furqonlar yolu kəsir və yeni qırğrna səbəb
olur. İnsanlar bir-birini sıxışdınr, əzir, diriləri və ölüləri tapdalayırlar. Əller korkoranə qabağına ne rast gelirse məhv edir. Yığın-yığm ınsanlar yollara,
cığırlara, körpülərə, düzləre, təpeləre, dərəlere, jneşə- lərə dolmuşdur - ətraf qırx
min insan kütlesi ilə doludur. Nalə və fəğan səsləri gəlir, silahlar və çantalar
taxılm içinə atılmışdır, qılmc zərbeleri qalın taxılda yollar açmışdır, artıq ne
yoldaş var, nə zabit var, ne də general - həı tBrəfdə misilsiz bir dəhşət hökm
süriir. Bir terefde
Fransam kefi istədiyi Irimi kesib doğrayan Siten, o biri tərefdə - cey- rana
dönmüş aslanlar. Bu qaçmaq belə bir qaçmaq idi!
Jenapda dayanmaq, möhkemlənmək, düşməni dəf etmek istədilər. Lobo üç yüz
adam topladı. Kəndin girecəyinde barrikadalaf quruldu, lakin prus topları ateş
açar-açmaz, hamı yenə qaçmağa üz qoydu. Lobo esir düşdü. Yolun sağ
tərəfinde, Jenapdan bir neçe dəqiqelik yolda yan uçulmuş kərpic bir evli
damında bu gün bele həmin top ateşinin izleri görünür. Prussiyalılar görünür, bu
cür şerefsiz qəlebədən hid- dətlənərek, Jenapa üz verdiler. Fransızlarm teqib
edilməsi dəhşətli bir şəkil aldı. Blüxer ümumi qetl əmrini verdi. Roge bunun
üçün ələmli bir nümunə olmuşdu, o her bir prus esirini yanına gətirmiş olan
fransız qrenaderini ölümle tehdid edirdi. Blüxer Rogeni də ötdü. Bir Jenap
meyxanasının qapısma sıxışdmlmış olan genc qvardiyanın generalı Dükem öz
şpaqasmı ölüm qusanna təslim etdi, o isə silahı alıb əsiri öldürdü. Qeləbə
məğlub olanlann qırğını ilə tamamlandı. Madam ki, biz tarixi təmsil edirik,
demək ki, qərar verməliyik: qoca Blüxer özünü biabır etdı. Bu amansızlıq
fəlaketi tamamlamış oldu. Ümidlərinİ İtirən qaçqınlar Jenapı keçdilər. KatrBranı keçdilər. Qoseli, Franı və Şarle- ruanı keçdilər. Tüeni keçdiler və ancaq
sərhəddə dayandılar. Əfsus! Bu biabırçılıqla qaçan kim idi? Böyük ordu.
Meger bu çaşqınlıq, bu dəhşət, tarixda mısli görünmemiş və böyük bir
mərdliyin mehv olması sebəbsiz idi? Yox bunun səbəblsri var. Tann elini
uzatmış ve onun böyük kölgesi Vaterloo üzerinə düş- müşdü. Bu gün taleyin
emri yerine yetmişdi. Bu günü ilahi bir qüvve qabaqcadan təyin etmişdi. Buna
görə de bütün bu başlar dəhşət içində əyilmişdi. Bırna göre de bu böyük insanlar
silahlanm elden buraxmağa mecbur olmuşdular. Avropaya qalib gelenler yerle
yeksan olmuşdu, nə deyeceklərini, nə iş görəceklərini bilməden, qaranlıqda
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dəhşetli bir şeyin olduğunu hiss edərək, məhv olmuşdular. Hocerat in fathss’. O
gün bütün beşer nəslinin geleceyi dəyişdi. Vaterloo bir mehvərdir ki, on
doqquzuncu əsr onun üzərində dayanmışdır. BÖyük bir əsrin başlanması üçün
boyük bir insamn yox olması lazım gelirdi. Bu vəzi- feni öz öhdəsinə ele bir
qüwe götürdü ki, ona heç kəs bir söz deyə bil- mezdi. Qəhıəmanlann
çaşqmlığmı izah etmek olar. Vaterloo vuruşmasıada buluddan daha mühüm. bir şey göründü ki, o da meteor idi. Oraya
Allah qadəm basmışdı.
Axşam qaranlığı çekorkən Jenap yaxınlığmdakı bir düzdə Bemarla Bertran
qaşqabaqlı, flkirlərə qərq olmuş bir şəxsi redinqotuuun ətə- yindən tutub
dayandırdılar. Bu şəxs qaçqınların axını ilə buraya qədər gətirilərək, yenicə
atdan düşmüş və cilovları qoltuğunun altına soxa- raq, tək-tənha, gözləri dolaşadolaşa, geriyə, Vaterlooya doğru ge- dirdi. Bu şəxs yenə də qabağa getmək üçün
can atan Napoleon, bu məhv olan xəyalın sürüklədiyi böyük lunatik idi.
ON DÖRDÜNCÜ FƏSİL Son kare
Geriyə çekilerdərin qaynayan axını arasında burulğan ortasına düşmüş bir qaya
kimi dayanan bir neçə qvardiya karesi gecəyə qəder müqavimet göstorməkdə
davam etdi. Gece vo onunla bərabor Ölüm gəlib çatdı; onlar bu ikiqat zülmətin
intizannda idilər, sarsılmadan bu zülmetin onlan bürümosinə imkan verdilər.
Bir-birindan ayn düşmüş və qoti bir məğlubiyyətə düçar olan ordu ilə əlaqasi
üzülmüş olan hər bir polk yalqızca can verirdi. Bu son qəhrəmanlığı göstərmək
üçün bəzi karelor Rosom təpələrində, o birilor isə Mon-Sen-Jan düzündə
yerləşdilər. Hamınm atıb getdiyi bu meğlub olan, qorxunc, əlomli karelər bu
tepələrdə, bu düzlordə dəhşətli ölümlərini qarşılayırdılar. Onlarla birlikdə Ulm,
Vaqram, İena və Fridlyand ölürdü.
Axşam saat doqquza yaxın alaqaranhqda Mon-Sen-Jan platosunun ətoyində
yalnız bir kare Jıələ də müqavimət gosterirdi. Bu məşum dərədə kirasirlərin
aşdığı və artıq ingilis qoşunlan terəfindən tutulmuş olan yamacın əteyində
müzəffər düşmən artilleriyasımn yaylım ataşi və sıx-sıx yağan mərmilər altmda
bu kare helə do mübarizəni davam etdirirdi. Bu kareyə Kambron adlı görkəmsiz
bir zabit komanda edirdi. Hər defə atəş açıldıqca, karedekilerin sayı azalır, lakin
kare yene do müqavimət göstərirdi. Çarpana atəşinə o tüfəng atəşi ile cavab
verir ve getdikcə hər dörd tərəfden qısalırdı. Qaçqmlar tövşüye-tövşüye bir
anlığa dayanır və uzaqlarda, gecənin qaranlığı içində getdikce sakit- ləşən bu
qorxunc gurultuya qulaq asu-dılar.
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Bütün legion məhv olub yalmz bir ovuc adam qaldıqda, bayraqlan parça-tikə
olduqda, bütün güllələrini serf etmiş olan tüfəngleri sadəco
bir dəyenoyə döndükdə, öliilərin sayı sağ qalanlann sayına üstün gəl- dikdə bu
ilahi əzəmətiə ölen cəngavərlərin qarşısmda qalibierin üreyi müqəddəs bir
dəhşətlə doldu ve ingilis artilleriyası, sanki nəfəs alıraıış kimi, sükut etdi. Bu
sanki Ölüm müddətinin təxirə salmması idi. Sanki vunışanlann otrafında
kabuslar, atlı siluetleri, toplann qara lüleieri dolaşırdı, təkerlər, və lafetlər
arasnıdan ağımtıl göy görünürdü. Qəh- rəmanların hər zaman vuruşma tüstüsü
arasmda dumanlı bir şəkildə görə biidikləri ölüm əjdahasınm başı onlara doğru
gəlir, onların gözlərinin içine baxırdı. Axşam toranlığmda tonlann doldurulduğu
eşidilirdi, gecənin qaranhğıxıda peləng gözləri kimi parlayan yandı- nlmış
fitillər onlann başları üzərinde bir dairə yaratmışdı, bütün ıngilis batareyalannın
tonlarına atəş vuranlar yaxınlaşırdı. Elə bu anda, bəzilərinin dediyinə göre
ingilis generalı Kolvil, başqalarmın dediyinə görə - Metlend bu qəhrəmanlann
başı üzərində qalxan ölüm qılmcmı saxlayaraq, heyecanlı bir səsle bağırmışdı:
“Qoçaqlar, təslim olun! “Kambron cavab vennişdi: “Merde”.
ON BEŞİNCİ FƏSİL Kambron
Fransız oxuculanna bir hörmet nişanəsi olaraq, bir fransızın söy- ləmiş olduğu
bu en gözəl sözü tekrar etmək lazım deyildir. Tarixdo fövqelbeşər şeylərə
şehadət vermək qadağandır.
Biz heç şeydən qorxmadan qadağan edilən bu sözü söyləməyə cəsarət etdik.
Demək, bu nəhənglər arasında bir titan vardı ki, o da Kambron idi.
Bu sözü bağırmaq ve sonra ölmək, bundan da əzəmətli bir şey ola bilermi?
Ölümü arzulamaq da ölmək deməkdir, özü çarpana ateşi ilə öldürüldüyü halda,
admm qalmasmda bu adam müqessir deyildir.
Vaterloo vuruşmasında qələbə çalan adam qaçmağa məcbur olan Napoleon
deyil, səhər saat dörddə geriyə çəkilərək, saat beşdə umidsız- liyə düçar olan
Vellinqton deyil, qətİyyen vuruşmada iştirak ctməyən Blüxer deyildir; Vaterloo
vuruşmasında qələbə çalan adam Kambrondur.
Belə bir sözle sizi öldürən bir ildırımı dəf etmək - qalib gəlmək deməkdir!
Felakətə belə bir cavab vermək, taleyə belə bır söz demək, gəle- cək aslan üçün
belə bir esas qoymaq, yağışa, gecəye, Huqomonun
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xeyanetkar divanna, Oen yoluna Qruşinin gecikməsinə, Bliixerin gəiişine qarşı
belə bir replika atmaq, məzar içinde belə istehza etmek, yere yıxıldıqdan sonra
belə sarsılmamaq iki heca ile bütün Avropa koalisiyasmı basdırmaq, krallara
sezarlann getdiyi nıelımı bir yeri, yəni rahatxananı teklif etmək, ən sarsaq bir
söze Fransanın bütün rövnəqini vererek, onu ən gözəl bir söze çevirmek, cüret
edib Vaterlo- onu Leonidas kanıavalı ilə tamamlamaq, Rableye əlavə olaraq, bir
soz söyləmək, ucadan söylenilməyən ən kobud bir sözlə bu qəlebəye yekun
vurmaq, yer üzündəki mövqeyini itirmək, lakin tarixdə bu yeri mühafizə etmek,
belə bir qırğmdan sonra istehza edənləri öz terefine çəkmək - bu ağlasığmaz bir
şeydir!
Bu - ildınmı tehqir etmək deməkdir. Bunda Esxil ezəməti vardır.
Kambronun bu sözü yerde yanq eməle gelerkən çıxan bir səse benzer. Bu,
həqarətin təzyiqinden partlayan bir sinə dcməkdir. Bu, part layışa səbəb olan
ölüm iztirablannın artığı idi. Qələbə çalan kim oldu?
Veİlinqtonmu? Yox! Blüxer olmasaydı, Veİlinqton mehv oiardı. Bəlkə qəlebe
çalan Blüxerdi? Yox! Vellinqton vuruşmanı başlamamış olsaydı, Blüxer onu
tamamlaya bilmezdi. Son deqiqedə gələn, heç kesin tanımadığı sadə bir əsgər,
müharibənin en kiçik bir zərrəsi olan Kambron isə burada bir yalan olduğunu,
fəlakətin özündə bele ikiqat dözülməz bir yalan olduğunu duymuşdu; onun
hiddet dərecəsine gəldiyi bir zamaıt ise, ona gülünc bir şey, yoni yaşamaq təklif
etdiler. O neca özünden çıxmasın? Budur, bütün AvTopa krallan, bextəvər
generallar, ildmm çaxan Yupiterlər, haımsı göz qabağındadır, onlann yüz mın
müzeffar qoşunu var, bu yüz minin arxasında isə bir milyon qoşun var; fitilləri
yandınlmış, toplan ağızlanm açmışdır, imperator qvardiyası və böyük ordu arüq
onlann ayaqlan altındadır, onlar indicə Napoleonu yıxmışlar, ancaq Kambron
qalmxşdır; etiraz etmək üçün yalnız bu aciz soxulcan qalmışdtr. O susmayacaq,
o etiraz edecək! Etiraz etmək üçün o, şpaqa seçiiən kimi, söz seçir. Kambronun
ağzı tüpürceklə doiur, ona iazım olan söz de hemin bu tüpürcəkdir. O, bütün
ümidiəri qınlan bu şəxs, bu böyük və miskin qələbə qarşısında, qalibləri
olmayan bu qələbə qarşısmda ruhlanır, coşur, bu qəlebenin dohşetli ağırlığını
daşıyan da odur, onun bir heç 'olduğunu etiraf eden de odur. O, qəiəbeye yalnız
tüpürmək deyil, say, qüwe ve kobud materiyanm təzyiqi altmda üzülerək, öz
qəlbinde mənfur bir şeyi ifadə edən bir kelmə tapır. Tekrar edirik, bu kəimeni
söyiemək, bunu tapmaq, bunu etmek qalib olmaq demekdir!
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Bu felaketli dəqiqədə böyük günlənn ruhu bu namelum şəxsin qəlbine girmişdi.
Ruje de Lil “Marselyoza”m tapdığı kimi, Kambron da Vaterloonu tecəssüm
eden bu sözü tapmışdı - buna səbəb tanrının verdiyi ilhaıxı idi. Ilahi bir tufanrn
nefəsi bu insarUara çatmış, onlan vurmuş, sarsıtmışdı, onlar titremişdiler, bu
insanlardan biri müqeddəs bir nağmə oxumuş, o biri isə dehşətli bir fəryad
qoparmışdı. Bu titanik bir nifrət ifadesi idi ki, Kambron bunu yalnız
imperiyanm admdan Avropaya deyil, - bu əlbettə, kifayət etmezdi - inqilab
admdan keç- mişin üzünə çırpmışdı. Onun səsini eşitdilər. Kambronda keçmiş
zamanlann nəhəng msanlarınm ruhu olduğunu anladılar. Sanki Danton yeniden
dil açmışdı və ya Kleber nəre çaiırdı.
Kambronun söylediyi bu sözə cavab olaraq, ingilisin səsi “Ateş!” deyə komanda
verdi. Batareyalar gumldadı, tepə sarsıldı, bu mis ağızlar son defə öldürücü
çarpana fırlatdılar; doğan aym işığmdan gümüş reng almış qalm bir tüstü qalxdı,
o çekiidikden sonra ise hər bir şey yox oldu. Qorxunc ordunun qalıqlan məhv
edilmiş, qvardiya ölmüşdü. Canlı redutun dörd divan herəkətsiz halda yerə
sərilmişdı, yalnız arabir meyitJerin arasında bir titrəyiş duyulurdu. Roma
lejionlanndan da ©zəmetli olan fransız lejionlan belə mehv oldular. Onlar MonSen-)an platosunda, yağışdan və qandan islanmış toıpaq iizərində, kömür kimi
qaralmış sünbüller arasında mehv oldular. İndi o yerden, səhər saat dörddə,
Nivele gedən poçt karetasınm arabaçısı Jozef fit çala-çala ve atım lezzətlə
qamçılayaraq keçməkdədir.
ON ALTINCIFƏSİL Qut libras in duel?’
Vaterloo vuruşmast bir müəmmadır. Bu vuruşma istər qalib gə- lenlər, istersə
meğlub olanlar üçün eyni derecədə anlaşılmaz idı. Na- poleon üçün bu bir
vəlvele idi% Blüxerin nezərində bu başdan-başa bir atışma idi. Vellinqton ise
bundan heç bir şey başa düşə bilmir. Ra- portlan nəzerden keçire bilirsiniz.
Verilen məlumat dumanlı, izahat dotaşıqdır. BəziləriQin dili tutulur, bəzilərinin
ise dili dotaşır. Jomini Vaterloo vuruşmasmı dörd dövrə bölür; Muflinqə görə
vuruşma üç epizoddan ibaretdir; yalnız Şaras, bəzi fıkirləri ilə və hadisələre verdiyi qiymətlərle şərik olmasaq belə, - insan dühasımn tannrun təyin etdiyi bir
tesadüflə mübarizedə düçar olduğu bu felaketin səciyyəvi elamətlərini öz dogru
baxışı itə düzgün görə bilmişdir. Qalan tarix- çilərin hamısı isə, gözlərine bir
növ perdə çekilmiş olduğundan, gözü bağlı hərəkət edir. Həqiqeten, o gün
ildınm çaxması kimi bir şey idi bu, hərbi mütləqiyyətin süqutu demek idi, bu
süqut kralların böyük heyrətinə sebeb olaraq bütün kral hakim'ıyyətlerini de öz
arxasınca sürükləmişdi, bu qüwetin süqutu, müharibənin məğlubiyyeti idi.

389

Ali bir zərurət əlaməti daşıyan bu hadisədə insan heç bir rol oynamamışdı.
Meger Vellinqtonu və Blüxeri Vaterloodan mehrum etmək İngil- təre ve
Almaniyanı bir şeydən məhrum etmək demekdir? Xeyr! Va- terloo meselesi
müzakire edilərkən, söhbət nə şanlı İngiltərədən gedir, ne de əzemetli
Almaniyadan. Şükür olsun Allaha ki, xalqların boyüklüyü qılınc ve şpaqanın
eləmli sərgüzeştlerindən asıtı deyildir. Almaniya, İngiltərə vo Fransanın şerəfı
silah gücünde deyildir. Vaterloo qılmc şaqqırtısmdan başqa bir şey olmadığı
dövrde, Atmaniyada Blü- xerİn üzerində Höte, İngiltərədə isə Vellinqtonun
üzerinde Bayron yüksəlinii. ÇoxJu ideyalann baş verməsi bizim əsrin
xüsusiyyətidir, bu səhər şəfəqinin gözqamaşdıncı işığına İngiltərənin de,
Almaniyanın da parlaq şüalan qanşmışdır. İngiltere ve Almaniya əzəmetle
dotudur, çünki onlar düşünürlor. Medəniyyət seviyyesinin yüksəlməsi ontann
tebii xassəsidir, onlann mahiyyətindən doğur ve qetiyyən təsadüfden asılı
deyildir. Ontann XIX əsrdə yüksəlməsinə sebeb heç də Vaterloo olmamışdı.
Yalnız barbar xalqlar qeləbə qazandıqdan sonra birden-birə yüksəlirlər.
Tufandan sonra sellər de bir müddet üçün şişər, şiddətlə- nər. Mədəni xalqlar,
xüsusile yaşadığımız bu dövrde, bir sərkərdənin müveffeqiyyət qazanıbqazanmamağından asıh olaraq yükselmez və enməzlər. Onlarm xalqtar
ailəsindəki vəzni vuruşmadan daha mühüm şeytərin nəticəsidir. Şükür olsun
Allaha, onlann namusu, şərefi, ürfan VÖ dühası qəhromantann və fatehlerin,
yəni qumarbazlann vuruşma lotereyalannda udmaq fikrində otduqlart uduş bileti
deyildir. Bele tesadüfler olur ki, vuruşmada moğlub olan bir xalq, tərəqqidə
qalib gəlir. Şeref ve şöhret az olsa da, azadlıq çox olur. Təbil səsi susur,
idrakm səsi ucalır. Bu elə bir oyundur ki, burada udan uduzandır. Vaterloonu
soyuqqanlılıqla iki nöqteyi-nezərdən müzakira edək. Təsadüf olan şeyi
tesadüfiin ayağma, AUahın əmri olan şeyi ise Allahın ayağına yazaq. Vaterloo
nədir? Qeləbəmi? Xeyr. Bu - çalğıda zil sim kimi bir şeydir.
Uduş Avropaya çatdı, lakin pulunu Fransa verməyə məcbur oldu. Orada aslan
heykəlini qoymağına dəyməzdi.
Hər halda, Vaterloo tarixin en qeribə toqquşmalarmdan biridir. Napoleon və
Vellinqton. Bunlar düşmən deyil, bir-birinin eksidir. Antitezalan sevən Allah
heç bir zaman bu qedər təsirli bir təzad, bu qədər fovqəladə bir görüş
yaratmamışdır. Bir terafdə - dəqiqlik, riyazi bir mülahizə, ehtiyatlıiıq, temin
edilmiş geriye çəkilmə yolları, müha- flzə edilmiş ehtiyat qüwələri, sarsılmaz
bir soyuqqanlılıq, pozuknaz bir ardıcıllıq, tnəkandan menfəətbərdar olan
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strategıya, batalyonları müvazinətdə saxlayan bir taktika, təyin edilmiş
qaydalara ciddiyyətlə riayet eden bir qırğın, saata baxa-baxa apanlan bir
müharibə, tesadüfə heç bir ümid besləmemək, eski klassik bir cəsarət, heç bir
səhve yol verməmok: o biri terəfde isə - qəzaya inanmaq, xüsusı bir hərbi sənətkarlıq, qeyri-insani bir duyğu, parlaq bir nəzər, qartal kimi uzaqgörən və
ildırraı kimi vuran bir şey, təkebbürlü bir qızğmlıqla uyuşan gözol bir məharet,
dərin bir qelbin bütün sirləri, fəiekle bağla- nan bir əhdnamə, bir yerdə
birleşdirilmiş və sanki itaətə mecbur edil- miş bir çay, bir duz, bir meşə, bir
təpə, öz istibdadına döyüş meydan- larmı belə tabe etdiren bir müstəbıd, özü
yüksəldib və özü pərişan etdiyi bir strategiya elmi ilə qanşıq olaraq öz boxt
ulduzuna bəslənilən bir inam. Vellinqton - müharibenin Baremi, Napoleon ise
müharibənin Mikel-ancelosu deməkdir, lakin bu defe mülahizə dühaya qalib
gəlmişdi.
Hər ikisi ise gözləyirdi. Mülahizesini düz eləyen zəfər qazandı. Napoleon
Qruşini gözleyirdi - Qruşi gelmədi. Vellinqton Blüxeri göz- leyirdi - o geldi.
Vellinqton - keçmiş bir itki üçün intiqam alan klassik bir müha- ribədir.
Napoleon hərbi karyerasının ilk günlerində İtaliyada belə bir müharibeye
təsadüf etmiş və parlaq bir qələbe qazanmışdı. Qoca bay- quş cavan qırğı
qarşısında təslim olmuşdu. Əwelki taktika yalnız tar- mar olmamışdı, o rüsvay
oimuşdu. Bu iyirmi altı yaşh korsikalı, əley- hine her bir şey olduğu halda,
lehinə heç bir şeyi olmayan, ərzağı, herbi sursatı, topu, ayaqqabısı, az qala
ordusu olmayan bir destə adamla böyük qoşunlarui qabağına çıxdı, Avropanın
bütün birleşmiş qüwələrine hücum eden və qətiyyen mümkün olmayan bir yerdə
en nıənasız bir şekilde qələbə qazanan bu ehtişamlı cahil kim idi? Demək olar
ki, nəfeskıi belə almadan və eyni imkanlarla alman ımperatorunun beş ordusunu
bir-bir dağıdıb, Alvisin arxasınca Bol’yemn, Bol’yenin arxasmca Vurmseri,
Vurmserin arxasmca Melası, Melasın arxasınca Makkı tnəğlub edən bu qorxunc
dəii haradan gelmişdi? Birincı dəfe döyüşə girdiyi halda, bir günəş kimi özünə
cəsaretle güvənen bu şəxs kim idi? Akademik hərbi senet mektəbi onu rədd
etmiş ve bununla da öz acizliyini sübut etmişdi. Əski sezarçılığm yeniliyə qarşı
derin nifret və kin bosləməsi, odlu bir qılınca qarşt təlimə öyrəşmiş bir qılıncın
kini, dühaya qarşı şahmat taxtasmın kıni, bax, bundan ireli gelirdi. 18)5-ci il
iyunun 18-də son söz bu inadlı kinin idi, o da Lodi, Mon- tebello, Montenot,
Mantuey, Marenqo və Arkolem vuruşmalarında ancaq bir söz həkk etmişdi “Vaterloo”. Vaterloo əksəriyyəte xoş olan bir adilik təntenesi idi. Tale bu
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istehzaya yol verdi. Həyat ve şöhrətinin söndüyü günlərdə Napoleon yenə gənc
Vumıserlə qabaq qabağa gəldi.
Həqiqi Vurmseri yaratmaq üçün Vellinqtonun saçlannı ağartmaq kifayet edirdi.
Vaterloo vuruşmasmda heyran və məftun olmalı bir şey varsa, o da İngiltore,
ingilıs səbatkarlığı, ingilis qetiyyəti, ingilis temperamentidir. Bu vuruşmada en
ehtişamlı bir şey - acığı tutmasm, - İngiltərənin özü idi. Onun serkərdesi deyil,
onun ordusu idi.
Vellinqton lord Batkerstə yazdığı bir məktubunda böyük naşü- kürlük
gösterərək yazır ki, onun ordusu, yəni 1815-ci ilin 18 iyununda vuruşan ingilis
ordusu “iyrənc bir ordu” idi. Bəs Vaterloo düzlerində dəfh edihniş insan
sümükləıinin əlamli yığınlan bu barədə nə fikir- dedir?
İngiltərə Velİinqton məsələsində heddindən artıq təvazökar olmuşdur.
Vellinqtonu bu cür yüksəltmək - İngiltəreni alçaltmaq demokdir. Vellinqton da
başqalan kimi adi bir qəhremandır, ancaq bu qedər. Bes bu boz şotlandiyalılar,
bu Metlendin və Mitçelin polklan, Ponsonbi ve Sommersctin süvariləri, çarpana
yağarkən tütek çalan bu dağlılar, bu Rilandt batalyonları helə silah işlətməyə
vərdiş etmeyən, lakin Eslinq və Rivoli kimi təcrübeli döyüşçüləri dəf etmeyi
bacaran bu cavan osgarlər - bax, əzomet bunlardadtr. Vellinqton səbat gösterdi,
onun xidmeti bundadır, bunu biz inkar etmirik, lakin onun ən görkəmsiz bir
piyadası, yaxud süvarisi ondan az möhkəm olmamışdır. Demir əsgərlər öz
dəmir hersoqlarına layiq idi. Bizə gəlincə, biz bütün afcrinlərirnizi ingilis
əsgərinə veririk. Qələbe üçün heykəl qoyulmağa layiq olan varsa, o da
İngiltəredır. Vaterloo sütunu bir nəfərin əvezin- də xalqı təcəssüm eden bir
heykeli buludlara doğru yüksəltmış olsaydı, daha düzgün olardı.
Lakin bizim sözlərimiz bu böyük İngiltəreni hiddətlendıre biler. İngiltəreııın
1688-ci ili, bızim isə ]789-cu ilimiz olmasına baxmaya- raq, o yenə de öz
feodalizm xəyallanndan əl çəkməmişdir. İngiltərə yenə də irsiyyət hüququna və
iyerarxiyaya inanmaqda davam edir. Qüdretdə ve şohrətdə heç kəsin üstün gələ
bilmədiyi bu xalq, Özüne bir xalq kimi deyil, bir millət kimt hörmət edir. Bir
xalq kimi o könullü surətdə lorda tabe olur, lordu ağa deyə tanıyır. Bir fəhlo
kimi, o Özünə həqarətlə baxılmasma yol verir, bir əsgər kimi, özünün ağacla
doyül- mesinə yol verir.
Unudulmamahdu kı. İnkerman vuruşmasından sonra, məlum olduğu kimi.
ordunu xilas etmiş olan bir scıjantm adı lord Raqlan tərəfinden çəkile bilmədi,
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çünki ingilis herbi iyerarxiyası zabit rütbəsİ ohnayan qəhrəmanlan raporta daxil
etməyə yol vermir.
Lakin Vaterloo vuruşmasmda bizim en çox heyrətimizo səbəb olan bir şey
varsa, o da təsadüfün gösterdiyi qəribe bir məharətdir. Gecə yağış yağması,
Huqomon divan, Oen yolu, top səsini eşitmeyən Qruşi, Mapoleonu aldadan
bəledçi, Bülova düz yolu gösterən beledçi, -bütün bu təbii fəlakötler gözelcəsinə
hazırlanmış və heyata keçirilmişdr.
Netıcəde ise bunu da qeyd etmeliyik ki, Vaterloo vuruşması dö- yüşden artıq
qırğına bənzəyirdt.
Qəbul edilən qaydalara görə haztrlanan vuruşmalar strasında Va- terloo
cəbhesinin uzunluğu vuruşanların sayma nisbətən çox az idi. Napoleonun
cəbhesi üç çərek mil olduğu halda, Bellinqtonun cebhəsi yanm mil qedərdir, hər
tərəfdə ise yetmiş iki min adam vTiruşurdu. Bu dansqallrğın nəticesində de
qırğm əmele gəlmişdi.
İtkilər hesablandıqdan sonra belə bir tenasüb olduğu aydmlaş- mışdır.
Austerlisdə insan təlefau bu qədordir: firansızlann təlofatı on dörd faiz, ruslann
tələfatı otuz faiz, avstraliyahlarm təlefatı qırx dörd faiz təşkil edir; Vaqramda
fransızlann on üç faiz, avstraliyahlann dörd faiz təlefatı olmuşdur. Moskva
altında fransızlann otuz yeddi faiz, ruslann qırx dörd faiz tələfatı olmuşdur.
Bausendə fransızlann on üç faiz, ruslann ve prussiyalıların on dörd faiz,
Vaterlooda fransızlarvn əlli altı faiz, müttefiqlərin otuz bir faiz telefatı
olmuşdur. Vaterloo vuruşmasmdakı tələfatın ümumi yekunu qırx bir faizdir.
Vuruşan yüz qırx dörd min nefər, ölen altmış min nəfər.
Bu gün Vaterloo düzü insanın hissiz bir istinadgahı olan torpağa məxsus bir
sükunətlə nəfəs alır, artıq Vaterloo adi bir düze benzeyir.
Lakin gecələr bu düzü bir duman bürüyür və bu yerlen dolaşan bir yolçu diqqət
etməyə, qulaq astnağa başlansa, ələmli Filippin düzlə- rində Viqili kimi xəyalata
dalarsa onu qara basar, bu fəlakətda iştirak etdiyıni zennedər. Yolçunun gözleri
qarşısmda yenə dəhşətli 18 iyun günü canlanar, bu tökmə təpə, bu heykel yox
olar, aslan gözdən iter. Döyüş meydam yenə və həqiqi siması ile görünər,
düzlərdə piyada sıralan dalğalanar, üfüqlərdə sürətlə atlılar çapar, sarsılan
xəyalpə- rəstin gözleri qarşısmda qılmclar parlar, süngülər işıldar, partlayan
bombalar od saçar, göylər səs-səsə verib gumldar, yolçu məzarların
dorinliyindən gələn xırıltı seslərini, xəyali bir döyüşün xəfıf bır gurul- tusunu
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eşidər, bax, bu kölgeler fransız qrenadyerləridir, bu göz qırpan ışıqlar ingilis
kirasirləridir, bu skelet - Napoleon, bu skelet ise - Vel- linqtondur. Hər şey
çoxdan çürüyüb torpağa dönmüşdür, lakin yenə de vuruşma ve mübarizə davam
edir, derələr qanla boyanıı, ağaclar tit- reyir, qızğın bir vumşmamn iztirablan
göylərə yüksəlir və qaranlığın arasından bu məşum təpələr, bir-birini qırmaqda
olan kabusların yığın-yığın yerleşdiyi Mon-Sen-Jan, Huqomon, Frişmon,
Papelot və Plansenua görünür.
ON YEDDtNCİ FƏSİL Vaterİoonu müsbət hadisə hesab etmək olarrnı?
Vaterloonu heç də pisleməyən çox hörmotli überal bir məkteb vardır. Biz bu
məktobe mensub deyilik, bizim üçürı Vaterloo - yalruz qeribə bir azadlıq
giinüdür. Bele bir yumurtadan belə bir qartalm çıxa bilmesi tamamilə
gözlənilmeyen bir şey idi.
Əslində Vaterloo öz qayəsi etibarilə əksinqilabın qəlebəsi olmalı idi. Fransaya
qarşı Avropa, Parise qarşı Peterburq, Berlin, Vyana du- rurdu. Bu - teşəbbüsə
qarşı bir status quo’ demək idi; bu - 1815-ci 0 20 mart vasitəsilə 1789-cu ilin 14
iyuluna hücunı demək idi; bu - fran- sızlann cilovlaııa bilmoyen üsyankar
ruhuna qarşı monarxist dövlet- lərinin herb açması üçün bir işare idi. Böyük bir
xalqı cilovlamaq, iyirmi altı ilden bəri davam eden bu yanar dağı söndürmək, arzu edilən şey bu idi. Braunşveyqlerin, Nassaulann, Romanovların,
HogensoIIemlərin, Qabsburqlann Burbonlarla həmrey olduğu burada meydana
çıxmışdı. Vaterloo “müqəddəs hüquq”u öz boynunda daşı- yırdı. Doğrudur,
imperiya miistəbid isə, kral hakimiyyəti təbii reaksiya qanununa görə, zərurət
etibarile liberal olmalı idi və qaliblər bunu böyük bir təəssüflə qarşılasalar da,
Vaterloonun təbii neticəsi konstitusiya üsuli-idarəsi oldu. Axı inqilaba axıra
qədər qalib gəlmək mümkün deyildir; inqilab qabaqcadan müəyyən
cdildiyindən ve tamamilə labüd olduğundan, hər zaman Vaterlooya qədər köhnə tac VD taxtlan yıxan Bonapart simasında, Vaterloodan sonra iso xartiyanı bexş edən ve özü buna tabe olan XVIII Lüdovik simasında yenidən
baş verir. Bonapart bəraberliyi sübut etmek üçün bərabərsizlikdən istifade
ederək, Neapol taxtına foreytoru, İsveç taxüna serjantı əyləşdirir. XVIII
Lüdovik ise Sent-Uendə insan hüquqlannın deklarasiyasını imzalayır. Inqilabın
ne olduğunu bilmek istəyirsinizse, onxın adım Proqres qoyun, proqresin nə
olduğunu öyrənməyi arzu edirsinizse, onu Sabah adlandınn. Bu Sabah qabağı
ahna bilmodən öz işini görür və bu işi elə bu gündən başlayır. Ən xariqüladə bir
vasıtə ilə olsa da, o hər zaman öz məqsədinə nail olur. Bu Sabah, Vellinqtondan
istifadə edərək, adi bir əsgərdən başqa bir şey olmayan Fuanı natiq edir... Fua
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Qoqomonda yerə yıxıldığı halda, yeniden tribunaya qalxır. Proqresin işi beledir.
Bu fehlo üçün yaramayan bİr alet yoxdur. O öz ilahi işi üçün heç də sıxılmadan
istər Alp dağlannı aşan bir insandan, istersə qədim Tövrat kitabmdakı Yeliseyin
diriltdiyi və ayağı üstə möhkəm dayana bilməyən cansız bir qocadan istifado
edir. O, podaqra xestesindən istifadə etdiyi kimi fatehdən də istifadə edir; fateh
ona öz məqsədlərinə xaricdə nail olmaq üçün, podaqra xestəsi isə eyni
meqsədləre daxilde nail oltnaq üçün lazımdır. Avropa taxtlannı dağıdan qılıncı
bir zərbə ilə heçə döndəren Vaterloonun nəticesi bu olmuşdu ki, inqilab işi
başqalannın əline keçmişdi. Əsgərlər öz işlərini qurtarmışdılar. tndi növbə
mütefəkkirlərin idi. Vaterloo bir esrin hərəkətini dayandınnaq isteyirdi, 6 esr ise
Vaterloonu aşaraq, yoluna davam etdi. Bu ələmli qələbeyə də azadlıq qalib
gəlmişdi.
Bir sözle, şübhə edilməyecək yalnız bir şey var. Vaterlao vuruş- masmın zefər
çalan nə varsa, Vellinqtonun arxasmda şadlığmdan gülən, ona necə deyərler Fransa da daxil olmaq üzra - bütün Avropanm marşal əsalarmı teqdim edən,
aslan heykəltnə tepə hazırlamaq üçün ölülərin sümüyü ilə qarışıq torpağı balaca
arabalara doldurub şadlıqla daşıyan, bu pedestal üzərində “1815-ci il 18 iyun”
sözlerini müzəffər bir şəkildə yazan, geriye çekilənləri qıhncdan keçirmok üçün
Blüxeri teşviq edən, Mon-Sen-Jan platosu yüksəkliyindən sanki qapmaq istədiyi bir ov üzərinde əyilən kimi Fransa üzərinde eyilən nə vardısa, “parçalamaq” kimi menfiır bir sözü pıçtldayan aksinqilabdan başqa bir şey
deyildi. Əksinqilab Parise gəldikdən sonra, yanar dağuı kraterini ya- xından
gömıüş və külün ayaqlannı yandırdığmı hiss edərek, ağlı başma gəlmişdi. O
yenə xartiyanın peltək dili ilə danışmağa başlamışdı.
Vaterlooda yalnız Vaterloonu görməye çalışmalıyıq. Azadlıq qa- zanmaq heç də
onun əwəlcədən tayin edılmiş məqsədi deyildi. Napo- leon yararlı bir fenomen
sayəsinde istər-istemez mqilabçı olduğu kimi, əksinqilab da ister-istəmoz liberal
olmuşdu. 1815-ci il iyulun 18-də bu yeni Robespyer atmdan yerə düşürülmüşdü.
ON SƏKKİZİNCİ F0SİL Müqəddds hüququn bzrpa edilmdsi
Diktaturaya son verildi. Bütün Avropa sistemi dağıldı.
Məhv olan antik dünya kimi, imperiya da zülməto çökdü. Barbarlıq
zamanlannda olduğu kimi, uçurumdan belə çıxıb yüksəlmek olar. Lakin qısaca
eksinqılab adlanan 1815-ci il barbarlarinın nəfesi çatmadı, o tez tövşüdü və
dayandı. Etİraf edilməlidir ki, tmperiya üçün ağlayanlar yox deyildi, həm de bu
ağlayanlar qəhrəman insanlar idi. Əgər şöhret skipetre çevrilmiş bir qılmcdan
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ibarətsə, imperiyanm özü şöhrət idi. O, istibdadm saçnıaq iqtidarmda olduğu
bütün işığı yer üzüne yaytrdı, ancaq bu işıq qorxunc bir işıq idi. Hoqiqi işığa
nisbəten bu, gecə sayıla bilərdi. Lakin bu gecənin yox olması günəşin tutulması
tesirini bağışlamışdı.
XVIII Lüdovik Parisə qayıtdı. 8 iyul xor mahnılan 20 mart hey- rətlərinj
unutdurdu. Korsikah Beomalmm antitezi oldu. TGilri qübbəsi üzərində ağ
bayraq ucaldı. Sürgünden qayıdanlarıu səitənəti başladı. Qartseldən gətirdilmiş
küknar ağacından qayrılmış stol XIV Lüdovikin zanbaqlarla bəzənmiş
kreslosunun qarşısmda yerləşdirildi. Austerlis köhnəlmiş olduğundan, Buvindon
və fontenuadan danışmağa başla- dılar, sanki bu qələbelər elə dünən
qazamlmışdı. Taxt və mehrab tən- tenəli suretdə qardaşlıq ittifaqı bağladılar. On
doqquzuncu osrdə ən çox yayılmış ictimai rifah formalarmdan biri Fransada və
qitedə yer tutdu. Avropa ağ kokarda taxdı. Trestalon şöhrət qazandı. Çay
qırağm- dakı Orsey kazarmasının fasadmda günoşi təmsil edən da$ şüalann
arasında yene non pluribus umpar' devizi göründü. Vaxtilo imperator
qvardiyasının yerləşdiyi binada artıq muşketyorlar yerləşdiler. Karusel
meydanmda saııki xestelonmış olan qələbə tesvirləri ilə bəzənmiş zəfer tağı
bütün bu yeniliklerden çaştb qalaraq, ola bilsin ki, hetta Mareııqo ve Arkol
qarşısında bir az utanırmış kimi, hersoq d’Anqu- lemin heykəJı sayəsində bu
çətin vəziyyətdən xilas ola bildi.
Madlen qəbiristanlığı, 93-cü ilin bıı dəhşətli qardaş mezan mərmər ve yəşəm
daşı ilə bezəndi, çünki XVI Lüdovikin və Mariya- Antuanettanın külü onun
torpağma qanşmışdı. Vensen xəndeyinin dəriniiyindən üstü kəsik bir Məzar
sütunu qaldınldt, bu sütun hersoq d’Engienin Napoleon başma tac qoyduğu
ayda vəfat etdiyini xatırla- dırdı. Onun ölümündən bir az əwəl bu cülus
mərasimini keçiran papa Vn Piy, yüksəlişi alqışladığı eyni bir sakitliklə süqutu
da alqışlamışdı. Şenbrunda dörd yaşında balaca bir kabus göründü ki, bunu
Roma kralı adlandırmaq dövlət cinayeti sayılırdı. Bütün bu hadisələr ona görə
baş verdi, bütün krallar ona görə yene öz yerlerində əyləşdiler. Avropanın
hökmdan ona görə zindana salmdı, köhnə hökumət forması ona görə yeni bir
formaya çevrildi, əwəllər nur sayılan hər bir şey, habelə qaranhq sayılan her bir
şey ona görə öz yerlərini deyişdilər ki, bir defə, yay günü günortadan bir az
sonra bir çoban meşəde rast gəldiyi bir prussiyahya: L‘Oradan yox, buradan
keçin” demişdi.
Bu 1815-ci il tutqun aprel günlərinə bənzəyirdi. Köhnə, zəhərli ve xəstə varltq
baharda təzələnən tebiət kimi görünürdü. Yalan 1789-cu il ilə izdivac etdi;
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“müqeddəs hüquq” xartiya ilə pordələndi; olmayan bir şey özünü konstitusiya
kimi qələmə verdi; mövhumat, xurafat və gizü niyyətlər I4-cü maddəyə ümid
bağlayaraq, rənglərini dəyişdilər, liberalizm boyasını üstlerinə çəkdilər. İlaniar
da öz dərilərini bele deyişir.
Napoleon eyni zamanda insanı hem yükseİtmiş, həm də alçalt- mtşdı.
Maddiyyatın bu ehtişamlı hakimiyyeti illerinde ideal qəribə bir ad - ideologiya
admı aldı. Gelecəyin rüsvay edilmesinə yol verməklə bu böyük insan nə qədər
ehtiyatsızlıq etmişdi! Halbuki xalq - öz top- çusuna məftun olan bu top
qurbanlan lıəsrətli gözlerlə omı axtarvrdı. O hardadır, o nə edir? Bir yolçu
Marenqo və Vaterloo vumşmalannda iştirak etmiş bir əlilə “Napoleon
ölmüşdür” demişdi. Əsgər heyrətlə “Napoleon da ölərmi? - deyə bağırmışdı. Siz heç bir şey bilmir- siniz”. Yerlə yeksan olan bu qəhrəmanı xalq öz
xeyahmda Allah dərə- cəsine yüksəltmişdi. Vaterloodan sonra Avropa üzərine
zülmet çökdü. Napoleonun yox olması ılə uzun müddət böyük, açıq bir boşluq
hiss oluııurdu.
Krallar da, güzgüyə baxan kimi, bu boşluğa baxu-dılar. Avropa özünü islah
etmək üçün bu boşluqdan istifade etdi. Müqəddos ittifaq doğdu. Faciəli
Vaterloo düzü əwelcədən öz '‘gözəl ittifaqı” ilə bunu xəbər vermişdi.
Bu köhnə, islah edilmiş Avropanm siması qarşısında yeni Fran- sanın cizgileri
görünməyə başladı. İmperatorun rüsvay etdiyi geləcək öz hüququnu elinə atırdı.
Onun almnda bir ulduz - Azadlıq ulduzu parlayırdı. Gənc nəsil məftun
nəzərlərini bu ulduza doğru çevirdi. Çox qeribədir. eyni zamanda həm bu
gələcək - Azadlıq, həm də keçmiş - Napoleon insanlan cəlb edirdi. Məğlubiyyət
meğlub olanı yüksəlt- mişdi. Süqut eden Bonapart şan ve şərəf günlərindəki
Napoleondan uca görünürdü. Qaliblər qorxuya düşdülər. İngiltərə Bonapartın
keşı- yini Qudson Louya, Fransa ısə ona nezaret etməyi Monşenüyə tap- şırdı.
Onun sakitanə qollannı döşündə çarpazlaması krallan narahat edirdi: Aleksandr
onu “mənim yuxusuz gecelərim” adlandumışdı. Bu qorxu onda mövcud olan bir
inqilabçılıq ruhundan doğurdu. Bonapar- tist liberalizminin mənası və bəraəti de
bundadır. Bu kabus köhnə diinyanı titrəməyə məcbur edirdi. Üfüqlərdə
müqəddes Yelena qayası göründükce, krallar səltənət sünnəkdən bezz ala
bilmirdilər.
Napoleon Lonqvudda dustaq olduğu zaman, Vaterloo düzündə həlak olmuş
altmış min nəfər yerin altında sakitcə çürüyürdü və otılann sakitliyinin bir
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hissesi bütün dünyaya yayılırdı. Vyana konqresi bunun tesiri alında 1815-ci il
traktatlanm yaratdı və Avropa onu Restavrasiya adlandırdı.
Vaterloo belə bir şey idi.
Lakin əbodiyyətin Vaterloo ile nə işi var? Bütün bu tufan, bu qara bulud, bu
hərb, sonra isə bu sülh, bütün bu zülmət bir yarpaqdan o biri yarpağa keçən bir
ot bitinin Paris Notrdam kilsesini bir zəng qüllə- sindən o biri zeng qüllesinə
uçan bir qartala bərabər tutan o böyük çeşmin nurunu bir an belə söndürə
bilmədi.
ON DOQQUZ UNCU F0SİL DÖyiiş meydanı gecə vaxtmda
Yenə felaketli döyüş meydanma qayıdaq. Kitabımız bunu tələb edir.
1815-ci il iyunun 18-də ay bədirlənmişdi. Gecənin aydmlığı Blü- xerin qızğın
təqibi üçün əlverişli idi, ay qaçqınlarm izlərini göstorir, bedbəxt qoşunlan yırtıcı
prus kavaleriyasınm əlınə təslim edir, qırğm üçün imkan yaradırdı. Bezən
fəlaket zamanı gecenin zalımlara bu dehşətli köməkçiliyini görmək olar.
Son top atəşi susduğu zaman, Mon-Sen-Jan düzü boşaldı.
İngilislər fransızlann düşərgesini ələ keçirdiler, məğlub edilen düşmənin
düşorgesində gecələmek qaliblərin adətidir. Onlar öz ça- dırlarını Rossomun o
biri tərəfinde qurdular. Təqibə başlan qanşmış prussiyalıiar daha uzaqlara
getmişdilər. Vellinqton lord Batkerstə ra- port hazırlamaq üçün, Vaterloo
kəndinə doğru hərəket etdi.
Sis vos non vois' kəlammı müvəffəqiyyətle Vaterloo kendinə tət- biq etmek
olar. Orada heç bir vuruşma olmamışdı; kənd döyüş meyda- nından yanm millİk
bir mesafədə yerleşmişdir. Mon-Sen-Jan top atəşinə tutulmuşdu. Huqomon
yandınlmışdı. Plansenua yandınlmışdı.
Ge-Sent hücumla alınmışdı. Bel-Alyans iki qalibin dostcasına qucaqlaşmalannın şahidi idi, lakin bütün bu yerlərin adı hafızedə dumanlı bir şəkildo
qalmışdı, şərəflər isə döyüş meydanından kənarda olan Va- terloo kəndinin
payına düşmüşdü.
Biz hərb pərestişkarlanndan deyilik. Yeri gələndə biz həmişə heqiqəti
müharibənin gözünün içinə söyleməyə hazınq. Müharibənin de özünəmexsus
qorxunc bir gözəlliyi var, biz bunu gizletmirik, lakin etıraf etməliyik ki, onun
özünəməxsus eybəcerliyi də var. Bu eybə- cərliyin en murdar şəkillerindən biri -
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qelobəden sonra meyitlərin telesik qaret edilməsidir. Vuruşmadan sonra açılan
səhor, adetən, çıl- paq cənazəleri işıqlandınr,
Bu meyitləri qarət edən kimdir? Qələbənin təntənəsini bu cür rüsvay edənlər
kimdir? Oğrun-oğrun qələbənin cibine girən bu mur- dar el kimin əlidir? Şöhrət
arxasında öz fınldaqlarını işlədən alçaqlar kimlerdir? Bəzi fılosoftar, o
cümləden Volter, bele iddia edirlər ki, bu alçaqlar şöhrət yaradıcılanmn
özləridir. Onlar deyirlər ki, bu qarət- karlar esgərlərdir, başqa adam deyil,
deyirlər ki, sağ qalanlar ölülari qarət edirlər. Gündüz qehrəman olanlar gecə
qaniçən xortdana dö- nürler. Guya onlann yerə serdikləri ölüləre yüngülce əl
gezdirmoyə bir qəder haqlan da var. Biz isə başqa fikirdeyik. Şəraf və şöhret qazanan bir el, eyni zamanda ölüleri soyub çəkmelərini çıxarda bilməz.
Bununla bele, həmişə qaliblərin dalınca qaretkarlann xelvətce sü- ründüyü bir
heqiqətdir. Lakin esgərlərin, xüsusilə müasir esgərlerin bu qarətlə heç bir
elaqəsi yoxdur.
Hər bir ordunun dalınca bir quyruq sürünür. Müqəssirləri də bu- rada axtarmaq
lazımdır. Təbiətcə yarasalara benzəyen bu insanlar, bu yanm-quldur və yarımlakeylər, müharibə adlanan alaqaranlığm do- ğurduğu bu növbenöv yarasalar,
hərbi mundirlər geyinən, iakin heç bir zaman vuruşmayan insanlar, yalançı
xestələr, kinli axsaqlar, bəzen hetta öz arvadlan ile arabalarda dolaşan ve
özlərinin satdıqlan şeyləri oğurlayan markitantlar, zabitlərə bələdçilik etməyi
teklif eden dilən- çilər, ərzaq arabalannın xidmətçiləri, soyğunçular - bir sözlə,
bütün bu zir-zibil keçmiş ordulann arxasmca sürünərdi (biz müasir ordulan
nəzərdə tutmunıq) və buna göre də xüsusi bir dildə onlara “sürü- nənlər” adı
verilmişdi. Heç bir ordu və heç bir millet onlar üçün mesu- liyyət daşımır. Onlar
italyanca danışdıqları halda, almanlann dahnca sürünərdi: fransızca danışdıqlan
halda, ingilislərin dalmca gederdi.
Hemin bu xainlərdən birisi olan və fransızca dolaşıq bir pikard şivə- sində
danışan bir ispan “süriinem” onun fransız olduğunu zəmı edən markiz de
Fervakı aidatmışdı. Markiz qələbedən sonrakı gecə, Serizol vuruşmajsı
meydanının özündə öldürülmüş və qaret edilmişdi. Qanun- laşdınlmış qarot
qarətkar doğurmuşdu. Mənfur bir prinstpi: “Düşmən hesabına yaşamaq”
prinsipinin nəticəsi olaraq bu iyrenc yara əməle gəlmışdir ki, bunu da ancaq sərt
bir intizam sağalda bılərdi. Aldadıcı ad-san da var: bəzon böyük olsalar belə,
bəzi sərkərdələrin xariqütadə şöhrətino nə səbob olduğıınu anlamaq çox
çətindir. Əsgerlər, Türenni qarət etməye yol verdiyi üçün sevərdüer, icazə
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verilen şər yaxşılığın təzahürlərindon biridir. Türenni o qədər mərhəmətli idi ki,
Palatinatı qılmcdan və atəşdən keçirməyə icaze vermişdi. Ordunun bədəninə
sarmaşan soyğunçulann sayı baş komandanın sərtliyi dərecosindən asıll olurdu.
Qoş və Marsonun ordulanndan bir nəfər belə “sürünən” tapılmazdı. Vellinqtona
haqq vermək lazımdır: omm ordusunda da "sürünənlor” az idi.
Bununla belə, 18 iyundan 19 iyuna keçen geco ölüləri soyundur- muşdular.
Vellinqton sərt bir komandan idi: o, cinayət üstündə tutulan hər kəsi
amansızcasma güllelemək əmrini vermişdi. Lakin qarət etmek adeti çox dorin
kök salmışdı. Soyğunçular Vaterloo düzünün bir tərə- fındə güllələndikləri
zaman, o biri terefinde oğurluq edirdilər.
Ay, Vaterloo düzünə meşum bir işıq saçırdı.
Gece yarısma yaxın Oen yoluna doğru bir adam yeriyir, daha doğrusu
süriinürdü. Görünür, o bir az ewəl bəhs etdiyimiz adamlardan biri idi: o nə
fransız, ne ingilis, no esgər, nə ekinçi, nə insan deyildi, o, meyit iyini hiss
ederek və qələbeni bir qarət kimi başa düşerək, Vaterloonu soymağa gələn bir
goreşən idi. Onun eynində osger şine- line benzəyən bir pencək vardı, o qorxaq
vo heyasız idi, o qabağa ye- riyir, lakin tez-tez dönüb geriyə baxırdı. Bu adam
kim idi? Görünür ki, gecə onu gündüzden daha yaxşı tanıyırdı. Torbası yox idi.
Lakin şine- lınin cibləri geniş olduğu üçün görünür, torbanı əvez edirdi. O bəzən
dayanır, sanki görən olub-olmadlğmı təyin etmək üçün düzü diqqətJe nezərdən
keçirir, tələsik eyilib yerdə ne isə diisiz ve hərəkətsiz bir şeyi əlleşdirir, sonra
yene belini düzəlderək, xəlvetcə uzaqlaşırdı. Sürüşən yerişi, duruşları, sürotli və
gizli hərəkətləri gecələr xarabalar arasmda dolaşan cinləre bənzərdi ki, qədim
Normand rəvayetlerində bunlara “veyl” deyilir.
Bəzi uzunqıç gccə quşlanmn siluetləri də bataqlıq fonunda bu cür
görünür.
Ətrafdakı dumanhğa diqqətlə baxdıqda bir qədər uzaqda Nivel yolunda, yolurı
Mon-Sen-Jandan Bren-l’AlIöye döndüyü yerdə duran daxmanın dalmda
hərəkətsiz dayanmış balaca bir nıarkıtant arabasmı görmek olardı: arabanm üstü
qatranlaumış soyüd çubuqlan ilə örtülü idi Arabaya qoşulmuş anq bir yabı,
cilovu ağzında, gicitken otlayırdı. Furqonun içindəki qutulann və bağlamalann
üstündə bir qadın otur- muşdu. Ola bilsin ki, bu araba ilə bu sərseri arasında bir
əlaqə vardı.
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Aydmhq gecə idi. Göydə bir bulud belə gorünmürdü, aşağılarda qana bulaşmış
torpaq yatır, ay isə hemişeki kimi gümüşü bir nur saçırdı. Bu - göylərin
qeydsizliyiııin bir əlameti idi. Çəmenlərda çar- pana atəşi ile smdmlmış, qabığı
sayəsinde hele də yere düşməyən ağac budaqları gecənin küiəyı esdikcə yavaşca
yırğalanırdı. Nəfəs kimi xəfif bir meh sıx kolluqları tərpedirdi. Bədendən uçan
ruhlann son bir titrəyişi kimi otların üzorinden bir dalğa keçirdi.
Uzaqdaıı oyan-buyana gəzişən qarovullann ayaq səsləri gəlir, arabir ingilislerin
düşergəsinden qarovulçulann harayları eşidilirdi.
Huqomon ve Ge-Sent hələ yanirdı, bu yanğın qərbde və şərqde iki parlaq şəfəq
əmələ gətirmişdi, bunlar üfüqdə təpəler üzerində böyük bir yanmdaira kimi
uzanan ingilis gözətçisi tonqallarımn teşkil etdiyi bir silsilə ile birləşərek,
uclannda iki brilyant olan açılmış lel bir hə- mayile bənzəyirdı.
Biz Oen yotundakı müsibetdən yuxanda danışmışdıq. Burada nə qodər
qəhrəmanm və necə bİr ölümlə həlak olduğunu düşündükdə, insanm ürəyi
dəhşətdən sarsılır.
Yer üzündə dəhşətlİ bir şey varsa, ən dəhşetli bir yuxunu belə geridə qoyan bir
heqıqət varsa, o da ancaq budur: yaşamaq. Günoşi seyr etmək, şad və sağlam
olmaq, təhlükəyə gülmək, irəlidə, qaba- ğında gördüyün parlaq şöhrətə qarşı
qoşmaq, ciyerlerinin nəfəs aldı- ğını, üreyinin döyiindüyünü duymaq, iradenin
ağla tabe olduğunu hiss etmək, danışmaq, düşünmek, ümid etmek, sevmək,
analı olmaq, arvad sahibi olmaq, uşaq sahibi olmaq, bilik sahibi oknaq - ve
bırdən-bire, bir an içinde, çığırmadan bele uçuruma yıxılmaq, yuvarlanmaq,
kimi isə əzmek, kimin isə altmda qalmaq, əzilmək, başı üstündə taxıl sünbüllərini, çiçokləri, yarpaqlan, budaqları dörmək və heç bir şeyden yapışa
bilməmək, qılmcının faydasız olduğunu anlamaq, altında insan- lar, üstündə
atlar olduğunu duymaq, əbəs yere olləştnek, qaranlıqda atın təpik ataraq
sümüklerini smdırdığım, bir çəkmə dabanının gözle- rinə girdiyini hiss etmək,
dişlərinlə hiddət içində at nallanm gəmir- mək, boğulmaq, böyürmek, qıvnlmaq
ve altda uzanıb: “Axı indicə mən yaşayırdım!” deyo düşünməkdir!
Bu dəhşetli fəlakətdən doğan xınltı ve inilti səslərinin gəldiyi yer- lərdə artıq
sükut hökm sürürdü. Yarğandakı yol başdan-başa at leşleri ve atlı meyitlərlə
dolmuşdu. Bu, dehşətli bir mənzerə idi! Yamaclar yox olmuşdu. Meyitlər düzlə
yolu bəraberləşdirərok, yarğanın kenarlanna qedər qalxaraq, yaxşıca silkətenmiş
bir çanaq arpaya bənzəyirdi. Yuxan hissedə bir yığın meyit, aşağıda isə çay kimi
axan qan - 1815-ci il iyunun 18-de axşamçağı bu yol bele bir halda idi! Qan
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Nivel şosesindən bele axaraq, şosenin qabağını kəsen bir tala yaaında böyük biı
gölməçe əmələ gətirmişdi. Bu yerə indi belə səyyahlar diqqot verirlər.
Oxucunun yadmda olmalıdır ki, kirasırlər Oen yolundakı yarğana bu yerin o biri
tarəfmdən, yəni Jenap yolu terəfdən uçmuşdular. Yoldakı meyitlərin miqdan
yolun çökəldiyi dərecəsinden asılı idi. Yolun düz olduğu və Delor diviziyasınm
keçdiyi orta hissesınde meyitlərin təbeqəsi nazik idı.
Ötəri gördüyümüz gece sərsərisı həmin bu istiqametdə yol gedirdi. O, bu böyük
məzan eşeləyirdi, onu yoxlayırdı. Ölüləri menfur bir müayinəden keçirirdi. O,
qan içində addımlayırdı.
Birden o dayandı.
Bir neçə addımlıqda, meyit yığınlarmm qurtardığı bir yerdə, yolun üzorində, at
və insan cəmdəklorinin yığmlan altında ayın işığında bir el görünürdü.
Bu olin barmaqlanndan birində bir şey parlayırdı: parlayan qızıl üzük idi.
Sərsəri oyildi, bir anlığa çömbəldi, o yuxan qalxdığı zaman, arttq bannaqda
üzük yox idi.
Əslində o ayağa durmadı, dalmı ölülerə çevirib, uzaqlara baxaraq, belini
bükmüş, barmaqlannı yerə dirəyib bədəninin bütün ağırlığını onlann üzərinə
salaraq, narahat ve qorxmuş hafda, ehtiyatla başını yar- ğanın kənarından
qaldıraraq dayanmışdı. Çaqqallarm da bezi herə- kətleri buna bənzeyir.
Sonra o, belini düzəltdi, lakin derhal yerinden sıçradı. O, daldan kiminsə ondan
yapışdığım hiss etdi. Dönüb geri-baxdı. Əlın uzadılmış barmaqlan onun
şinelinin əteyinden yapışaraq, bükülmüşdü.
Namuslu adam qorxardı, o isə ancaq irişdi.
Buna bax! -dedi. - Demə, bu ölü imiş! Məncə, o dıinyadan xort- layıb
gelənlər jandarmlardan daha xoşdur!
Ə1 iso zəifləyib sərsərinin ətəyini buraxdt. Məzarda göstərilən səylərin ömru
uzun olmaz.
Sərseri:
Belə de! - deyə mızıldandı. - ölü sağ imiş ki! Baxaq görek, bu nece
şeydir!
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O yenə əyildı, yığmı dağıdıb mane olanlan bir kenara atdı, ölünün qolundan
yapışdı, başmı azad etdi, bedənini yuxan qatdırdı və bir neçə dəqiqe sonra, ölü
olmasa da bıhuş olan bu adamı yolun qaranlığmda sürüdü. Bu kirasir idi, zabit
idi, hətta görünür, lap yüksek bir rütbə sahibı idi, kirasanın altından qalın qızıl
epoleti görünürdü, başında kas- kası yox idi. Qana bulaşmış üzünden qılmc
zərbəsinden əmələ gəlen dərin bir yara keçirdi. Bununla belə, burada
söylənilmesi münasib gö- rülə bilərsə, xoşbəxt bir təsadüf sayesınde, meyitlər
onun üzərində qübbe kimi bir şey teşkil etdiyindən o əzilmemişdi, qolu, qıçı sağ
qalmışdı. Gözləri qapalı idi.
Kirasasmda gümüş Fexri legion xaçı görünüıdü.
Sərsəri xaçı qopardıb şinehnin dərin ve gizli ciblərinden birinə dürtdü.
Saat cibini yoxladı, saatı tapıb gizlətdi. Sonra jilet ciblərini axtardı, pul kisəsini
tapdı, onu da mənimsədi.
Can verməkdə olan bu insana yardım etmək üçün göstərdiyi səylor bu derecəyə
çatdıqda, zabit birden-bıre gözlərini açdı. Zərif bir seslə:
-

Sağ ol! - deyə mızıldadı.

Bədəninə toxunan adamın keskin herəkətləri, gecənin sərinliyi, sərbest udduğu
təmiz hava onu aydtmışdı.
Sərsəri cavab vermədi. Dıqqət verdi. Uzaqdan ayaq səsleri gəlirdi, yəqin bir
qarovul dəstesi yaxınlaşırdı.
Zabit taqetsizlikdən zeif düşən bir sesle:
-

Kim qalib geldi? - deyə soruşdu.

Soyğunçu cavab verdi:
-

Ingilisler.

Zabit sözüne davam edərək:
Ciblərimi araşdırın, - dedi. -Orada saat ve pul kisəsi var. GÖtü- rün sizin
olsun.
Sersəri buna artıq əməl elemişdi.
Bununla belə, cibleri axtardığmı göstərərək, bir az sonra cavab verdi.
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-

Cibləriniz boşdur.

Zabit:
-

Məni qarət etmişlər - dedi, - heyif. Yoxsa sizə qismət olardı.

Patrulun ayaq səsJəri lap yaxından gəlirdi.
Sərsəri ayağa qalxmaq istəyərək:
-

GəJen var, - deyə pıçıldadı.

Zabit çətinlikle əlini qaldınb onu saxladı.
-

Siz məni ölumdən xilas etdiniz. Siz kimsiniz?

Soyğunçu telesik pıçıldadı:
Men də sizin kimi fransız ordusunda xidmət edirem. Lakin bu saat men
sizi terk etmeyə mecburam. Məni burada tutsalar, güllə- lərlər. Mən sizi
ölümdən xilas etdim. İndi siz özünüz başımzı beladan qurtann.
-

Sizin rütbəniz nedir?

-

Mən serjantam.

-

Familiyamz?

-

Tenardye.

Zabit:
Mən bunu unutmayacağam - dedi, - Siz de mənim familiyamı yadınızda
saxlaym. Mənim famiiiyam Ponmersidir.
İkinci kitab

“ORION” GƏMISI
BtRİNCt FƏSİL 24601 nömr& dəyişib 9430 nömrə otur
Jan Valjan yenidən tutulmuşdu.
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Bu hadisenin kederli tefsilatma toxunmadığımız iiçün oxucular bizi
bağışlasınlar. Biz yalnız MonreyI-sür-Merde baş vermiş olan qə- ribB hadiseden
bir neçe ay sonra qəzetlərdə derc edilmiş iki məqaləni eynən nağıl etmaklə
kifayetlənəcəyik.
Bu məqalələr bir az qısa yazılmışdı. Unudulmamalıdır ki, o za- maniar həiə
“Məhkəmə qəzeti” nəşr edilmirdi.
Birinci məqalə “Ağ bayraq” qəzetinin sahifelerinde 1823-cü il iyulun 25-də dərc
edilmişdi.
“Pa-de-Kale dairələrindən birində bir az bundan əwəl fövqəladə bir hadisə baş
vermişdi. Madlen adlı heç tanınmayan bir adam bir neçə il bundan qabaq bəzi
yeni keşfiyyat sayəsində, süni qat-qat və qara şüşə momulatınm yerlİ
ıstehsalatını son dərəcə genişləndirmişdi. Bu işdə o, xeyli servet qazanmış ve gizletmek nə lazım! - eyni zamanda dairəni də xeyli zengmleşdirmişdi. Bu
xidmetlerine mükafat olaraq onu şehər reisi seçmişdiler. Lakin polis idaresi
aydınlaşdırmLşdır ki, Madlen 1796- cı ildə oğurluq üstünde tutulub katorqaya
gönderilnıiş Jan Valjan adlı bir cani imiş. Jan Valjan yenə həbsxanaya
salınmışdır. Anlaşıldığına görə o, tutulmazdan əwəl, cənab Lafitİn bankİr
kontorundaıı yanm milyondan çox olan əmanətini götürə bilmişdir. Həmin bu
pul, söylənildiyine görə, müveffəqiyyətli alver sayəsində tamamilə qanuni
yollarla qazamlmış ve saxlamaq üçün bu banka verilmişdi, həmin Jan Valjan
deyilən adamın Tulon katorqasına gönderilməsindən ewəl bu məbləği hşräda
gizlet- diyini təyin etmək mümkün olmadı”.
İkinci məqalə bir az da müfəssel şokilde yazılmış və eyııi tarixdə “Paris
qozeti”nda dərc edilmişdi.
“Cəzasını çakmiş və azad edilmiş katorqalı Jan Valjan diqqəti cəlb edəcək bir
şəraitdə Var dairəsinin məhkaməsi hüzuruna gətirilmişdir. Bu cani, polis
idarəsini aldatmağa müvəffəq olmuşdu, adını dəyişerək, Fransanın şimalmda,
kiçik bir şeherdə özünü şəher rəisi seçdirə bilmişdi. Bu şəhərdə böyük bir ticarət
açmışdı. Nohayət, prokuror nəzarətinin səyləri neticəsinde ifşa edilmiş və
tutulmuşdur. Onunla bərabər yaşayan adi bir fahişe o tutulduğu zaman
qorxusundan ölmüş- dür. Bir Herkules qüwətinə malik olan bu alçaq,
hebsxanadan qaça bilmişsə de, qaçdıqdan üç dörd gün sonra polis idarəsi
torəfindən Pa- risdə yeniden tutulmuşdu. Onu paytaxtdan Monfermeyl (Sena ve
Uaz dairəsindendir) kəndinə gedən səmişmləri aparan balaca bir dilıcana
minmek istədiyi zaman tutmuşlar. E>eyildiyine görə, azad keçırdiyi bu üç ve ya
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dörd gün ərzində o, ən varlı bankirlərimizdən birinin konto- rundan böyük bir
məbləğ götüre bilmişdi, Bu məbləğ altı yüz-yeddi yüz min franka qədər imiş.
Təqsimaməyə gorə, bu pul yalnız ona məlum olan bir yerdə gizlodilmişdi, odur
ki, bu pulları ələ keçİrmək mümkün olmanuşdır. Hər halda yuxanda adı çəkilen
Jan Valjan səkkiz il bundan əwəl böyük yolda silahlı qarət etdiyi üçün Var
dairəsi cina- yət məhkəməsine gətirilmişdı. Qarət etdiyi adam Femey
patriarxının ölməz şeiriərindo tərənnüm etdiyi gözəl uşaqlardan biri idi.
Har ii gəlib tamizlərler Savoyadan o yoxsullar Qurum basrnif bacanı.
Cani müdafıədən imtina etmişdir. Dövlət prokuroru ustalıqla qur- duğu gözel
nitqində oğurluğun Fransanın cənubunda hərəket edən bir dəstə quldur
terəfindən edildiyini ve Jan Valjanm da bu dəstədən olduğunu sübut etmişdir.
Buna osasən Jan Valjanm teqsiri sübut edil- miş ve o, ölüm cəzasına mehkum
edilmişdi. Cani yenidən şikayət vermekdən imtina etmişdir. Kral, öz tükonməz
merheməti sayəsində, ölüm cəzasım Ömürlük katorqa ile əvəz etməkle cezanı
azaltmağı arzu etmişdi. Jan Valjan derhal Tulon katorqa hebsxanasına göndərilmişdir”.
Jan Valjanın Monreyl-sür-Merdə ruhanilərle əlaqə saxladığı da həle
unudulmamışdı. Bezi qəzetlər və o cümleden “Konstitusionalist”
qezeti qərann yumşaldılmasım
qiymetlendirirdiler.

ruhanilər

partiyasmın

qələbəsi

kimi

Jan Valjan katorqada nömrəsini deyişdi. 0 artıq 9430 nömreli adını daşıyırdı.
Məseleyə bir daha qayıtmamaq üçün bunu da demeliyik ki, cenab Madlenlə
birlikdə Monreyl dairəsindən xoş güzəran da yox oldu. Hər halda, onun qorxu
və şübholərlə dolu gecəde düşündüyü şeyler bir həqiqət oldu, o getdı, şehərin
ruhu da yox oldu. Cənab Madlen yox olduqdan sonra Monreylde her şeyi
xudbincəsine bölüşdürdüler. Bö- yük bir insan məhv olduğu zaman həmişə belə
oiar. Gözəlcəsine inki- şaf edən işlərin hamısı fəlakətə uğrayaraq dağıldı. İnsan
cəmıyyətinde her gün gizlinde baş verən bu cür hadisələrə təsadüf etmek mümkündür, o yalnız birce dəfo tarixin nezərini özünə celb etmişdı, çünki Böyük
İsgəndərin ölümündən sonra baş vermişdi. Leytenantlar başla- rına kral taclan
qoyur, usta şagirdləri özlərini sahibkar elan edirlər. Həsed ve rəqabət meydana
çıxdı. Cənab Madlenin geniş emalatxa- nalan bağiandı, tikintilər xarabaya
döndü, fəhlələr dağılışdı, bəziləri ölkəni terk edib getdi, bezileri isə öz sənətini
dəyişmeyə mecbur oldu. Artıq her bir şey kiçildi, böyük işlər məhv oldu,
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ümumun xeyri üçün deyil, qazanc üçün iş görmeye başladılar. Her şeyi bir
yerde cəm- ləşdirən əsas yox oldu, her yerde rəqabət, kin, edavət başlandı.
Cənab Madlen hər işin başmda durur ve her şeyi idarə edirdi. Madlen yıxılaryıxılmaz hər kəs öz tərəfinə çəkməyə başladı. Yaradıcıhq ruhu derhal mübarizə
ruhu ilə evəz olundu, somimiyyət məhv oldu - ürəkler daşa döndü, təşkilatçımn
her şeyə qarşı göstərdiyi xeyirxahlıq əvəzinə hamı bir-birinə nifrət bəsleməyə
başladı. Cənab Madlenın bağladığı teller bir-birine dolaşıb qırıldı, istehsalat
üsulunu deyişdilər, məhsulat qiymətden düşdü, etimadı məhv etdilər, sifarişlər
azaldığı üçün satış da azaldı, fehlələrin qazancı da azaJdı, emalatxanaJar işsiz
qaldı, iflas etdilər. Artıq yoxsullar üçün heç bir şey görülmürdü. Hər şey yox
oldu.
Dövlət bele harada isə bir şəxsin yerinin boş qaldığını gördü. Katorqa
həbsxanalannm menafeyini güderək, cənab Madlenin Jan Valjan olduğunu
təsdiq eden cinayet məhkəməsİnin qəranndan sonra dörd il belə keçmedi ki,
Monreyl-sür-Mer dairəsinin vergi kəsırlən ikiqat artdı və cənab Villel bu baredə
1827-ci ilin fevral ayında bəyanat verməye mecbur oldu.
Bu fdsildə hzlkə də iblis torəfindan yavlmış bir beytə təsadüf edəcdksiniz
Hekayətimizə davam etməzdən əwəl, təxmınen ele bu zaman Monfermeyldə baş
verən ve bəlke də, dövlət prokurorluğunun bəzi ferziyyelerini tesdiq edon qəribə
bir hadiseni bozi təfsilatı ilə nağıl etmək faydasız olınaz.
Monfermeyl ətrafinda indi beJə çox qedim bir efsane eşitmək olar. Bu əfsanenin
qəribəliyi ve məzəliliyi burasındadır ki, xalq efsanəsinin Parisin bu qədər
yaxınlığmda duğması Sibirdə aloenin bitməsi kimi bir şeydir. Biz nadir
bitkilərdən sayılan hər bir şeyə qarşı hörmot bəsləyən adamlardanıq.
Monfermeyl efsanəsinin məzmunu beledir. İblis çox qədim zamanlardan öz
sərvotlerini Monfenneyl meşesində gizledər- miş. Arvadlann dediyinə göre,
axşam çağlarmda meşenin qalm bir yerində sabo, kətan şalvar və köynek
geyinmiş, həm yük arabaçısma, hem də odıuıçuya benzəyen qara bir kişiye
təsadüf etmək o qedər də qəribo bir şey deyildir. Bu qara kışinin başmda papaq,
yaxud şlyapa əvəzinde iri buynuzlan vardır. Bu doğrudan da mühüm bir
əlamətdir. Adətən, bu adam meşədə çala qazmaqla meşğul olur. Bu tesadüfden
istifiade etməyin üç yolu var. Birincisi - ona yaxtnlaşıb söhbet açmaq- dır. O
zaman gorecəksən ki, bu adi bir kendlidir, qara görünmesinə sebəb də qaranhğın
çökməsi imiş, Özü də o çala-zad qazmır, öz inek- ləri üçün ot biçir. Buynuza
bənzəyən şey isə, dalından görünən yabadır ki, ucları axşamın qaranhğmda
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dəyişmiş olduğundan, başda buynuza bənzoyir. Bu görünüşden sonra evə
qayıdıb, bir həfte içində öiecok- sən. İkincı yol budur ki, həmin qara kişini
pusmağa başlayasan. Çala qazıb qurtarmağım, ağzmı bağlamağını və getməyini
gözleyəsən. O, çaladan uzaqlaşar-uzaqlaşmaz, dərhal qaça-qaça gedib çalanı
qazmaq və bu qara kişinin heç şübhəsiz oraya gizletmiş olduğu “xəzinəni”
çıxarmaq lazımdır. Belə oLsa, bir aydan sonra öləcəksen. Nəhayət, üçüncü yoi
var: bu qara kişi ilə heç danışmamaq, onun üzüne baxma- maq, qaçıb caıunı
qurtartnaq. Belə olsa bir ılo kimi öləceksən.
Bu yoliann üçü də eynən namünasibdir, ancaq ikinci yolun heç olmazsa bir
üstünlüyü vardır ki, bir aydan artıq sürməse de, hər halda xezine sahibi
olacaqsan, buna görə bu yol daha əlverjşiidır. Deyildi- yinə gore, hər yerdə
bəxtlərıni yoxlamaqdan çBkinməyen qoçaqlar,
qara kişinin qazdjğı çalanı açjb iblisi qarət etmək istəmişler. Əfsaneya və
xüsusilə barbar latın şivəsində yazılmış iki müəmmalı şere göre, bu kimi
herekətlər həmişə çox əhemiyyətsiz neticə vermişdir. Bu şeirleri yazan Trifon
adlı bir normandiyalı rahib olmuşdur ki, cadugerlikdan bir az başı çıxarmış.
Həmin Trifon Ruan yaxınlığında, Boşervildə Sen- Jermen abbatlığında dəfh
edilmişdir. Onun qebri üstundə qurbağalar dogur.
Demək, çox zəhmet çekmək lazım gəlir, çünki bu çalalar adətən, çox dərindir,
bütün gecəni qan-tər tökə-tokə zəhmət çəkirsən (bunu ancaq gecə eləmək olar),
qazırsan, köyneyin tər içində, şam yanıb qurtanr, toxa korşalır, nəhayət, çalanın
dibirıə çattrsan, yəqin edirsən ki, artıq “xəzinə” sənindir, amma tapdığın nə?
İblisin bu xəzinəsi nədon ibarətdir? Bəzən bir suluq puldan, bəzən bir eküdən,
yaxud daşdan, arabir də skeletdən, yaxud qanlı bir conazodon, bəzən də pul
kisesin- dəki kağız kimi dörd bükülmüş bir xəyal, bir kölge, bəzen ümumiyyətlə heç bir şey. Görünür ki, Trifonun şeirləri de tevazökarlıqdan uzaq ve hər
bir şeyle maraqlanan adamlara ele bu məlumatı verir:
Dodit, et in fossa thesauros condit opaca tls, nummos lapiodes, cadaver, simula
ora nihilgue
Deyəsen, indi belo bu çalalarda gah içində güllə olan bant qabı, gah da, heç
şübhəsiz, şəxsən iblisin oynadığı köhnə kirli-paslı və qaralmış bir gəocəfə
dəstəsi tapırlar. Trifon bu son iki tapmtı haqqında bir kəlmə belə bəhs etmir,
lakin nəzərə almaq lazımdır ki, Trifon on ikİnci əsrdə yaşamışdır, bir də iblisin
Rocer Bekondan əwəl bartt və
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VI

Karldan əwəl gəncəfə icad etməyə çətin ki, qabilıyyətı çata bİlərdi.

Ancaq bu gəncəfədən istifade etmək isteyenler bütün var-yox- larmı
uduzacaqlanna emin ola bilərlər. Bant qabındakı barıta gəlince, bu barıtın
tüfengi adamtn lap üzünə teref partlatmaq kimi bir xasiyyəti var.
Prokuror nozarotı katorqalı Jan Valjan qaçandan sonra bir neçə gün
Monfermeyl ətrafmda dolaşması haqqmda bir fərziyyə irəli sürdüyü gündən bir
az sonra, bu kəndin əhalisi həmin kənddə yaşayan Bulat- ruel adlı qoca bir yol
fəhlesinin tez-tez meşəyə “getdiyİni” görmüşdü.
Bir çoxlan həmin Bulatruelin guya vaxtilə katorqada olduğunu danı- şırdılar. O,
polis nəzareti altında idi və heç bir yerdə özünə iş tapa bilmediyi üçün Qan’i ile
Lan’i arasındakı şose yolun təmiratı işində az bir muzdla xidmət edərdi.
Bütün yerli əhali həmin bu Bulatruele çəpəki baxırdı. O çox nəza- kotli ve çox
fağır görünürdü, hər bir yolçuya rast gəldikdə tez şlyapa- sını çıxanb, salam
verərdı, jandarm gördüyü zaman titrər və yaltaq- yaltaq gülümsərdi. Deyirdilər
ki, bir quldur destəsi ile əlaqədə idi və gecələr, qaranlıq çökər-çökmez qaret
etmək üçün kol-kos arasında pus- qu düzəldırdı. Onun xeyrinə ancaq bir şey
vardı ki, o da sərxoşluğu idi.
Bu adam haqqmda əhali belə bir fıkre gəhnişdi.
Müeyyen zamanlardan beri Bulaturel yol təmiratı ve çınqıl döşəmek işini çox
tez qurtanr və külüngünü götürüb meşəyə gedirdi. Axşamlar onu meşənin on
vəhşi və qalın yerlerində, kimsəsiz talalarda görerdiler. O həmişe nə ise axtarır,
bezən də çala qazırdı. Kend qan- lan onu ewəlcə iblis zənn edərdiler, sonra is
Bulatruel olduğunu görsəler də, yenə sakit olmazdılar. Bu təsadüflər, görünür,
Bulatrueli çox acıqlandmrdı. Göze çarpmaq istemediyi və ne isə gizli bir iş gördüyü hiss olunurdu.
Kənddə deyirdiler ki, “Gün kimi aydındır, haradasa şeytana rast gelmişdir.
Bulatruel şeytanı görmiiş, indi de qızıl xəzinəsini axtarır. Doğrusu, bu adam
Lüsiferi bele aldadıb, xəzinesini ələ keçimıəyə qadirdir”. Daha sərbəst fıkirh
adamlar da deyırdilər: “Baxarıq həlo, görək kim kimi aldadacaq. Bulatruel
şeytanı, yoxsa şeytan Bulatrueli?” Qoca qanlar ise müttəsil xaç çevirərdiler.
Nehayət, Bulatruelin meşə sərgüzoştləri qurtardı, o yetıə yol təmiratına başladı.
Kendde artıq başqa şeyden danışırdılar.
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Bununla belə, bozi adamlar yene maraqlanaraq belə güman edir- dilər ki, burada
yeqin bir şey var, məsəle yalmz efsanəde bəhs edilən böyük xezinəden ibarət
dcyil, yeqin daha əsaslı və şeytanın pullann- dan daha ciddi bir şey tapılmışdır.
Həmin yol fehləsi, şübhəsiz, bunu öyrənmişdir. Ən çox “maraqlananlar” məktəb
müəllimi ilə meyxanaçı Tenardye idi. Tenardye ağına-bozuna baxmadan hər
kəsle dostluq etdiyi kimi, Bulatnıellə tanış olmağa da tənezzül etməmiş deyildi.
Tenardye deyerdi: “Doğrudur o, katorqada olub. Lakin vallah, kım bilir nə
olacaq, kim bilir ki, katorqada bu saat kimlər var və kimlər oraya düşməlidir!”
Bir axşam ınəkteb müəllimi dedi ki, keçmiş zaman olsa idi polis bu Bulatrueli,
yeqin ki, sorğu-sual ederdi. Onun meşədə nə etdiyini soru- şardılar, cavab
vermek isteməsə zorla danışdırardılar, lazım gelərse, su işgəncəsilö mütleq onun
dilini açardılar.
Tenardye: “Çaxır işgəncəsi verək, görək ne olar!” - deye təklif et- mişdi.
Beləliklə, çox sey edib, qoca serserinı içmeye məcbur etdilər. Bulatrue) çox
içdi, lakin çox az danışdı. Böyük bir məharot və dəqiq bir müvazinətlə sərxoş
adamlar kimi içməyi və bir hakim kimi özünü təmkinli tutmağı bacardı.
Bununla belə, çox çalışdıqdan ve maraqlan- dıqlan meseleye tez-tez döndükdən
sonra, Tenardye ve məktəb müel- limi Bulatruelin dilindən qaçan ayn-ayn
dumanlı işarelerden bunu yeqin edə bildilər.
Bulatruel bir defe seher tezden işe gederkən, meşədə bir ağac altında, qesden
gizlədilmiş kimi bir bel və bir külüng götürək, xeyli heyrətlənmişdi. Əwelce bu
şeylərin su daşıyan Si-Fur babanın oldu- ğunu zenn etmiş və sakitləşmişdi.
Lakin hemin günün axşamı, göze görünmemek üçün böyük bir ağacın dalında
gizlenərək, yerli ehaüden olmayan, lakin Bulatruelin “gözelcə tanıdığı” bir
adamm yolla meşə- nin dərin yerlərinə getdiyini görmüşdü. Tetıardyenin
dilindən “gözəlcə tanıdığı” sözləri “katorqa yoldaşı” demek idi. Bulatruel bu
adamm adını qetiyyen söyləmək istəmedi. O adam əlində böyük bir qutu, yaxud
balaca bir sandıqçaya benzər dördbucaqlı bir şey apanrdı. Bulatruel teeccüb
etdi. Yalnız yeddi-səkkiz dəqiqə keçendən sonra bunun ar- drnca getmək
Bulatruelin ağlına gəldi. Lakin artıq gec idi, yolçu meşə- nin içində gözdən
itmişdi, qaranlıq çökdüyünden Bulatruel onun da- lınca çata bİlmədi. Bu zaman
onu meşenin kənannda gözləməyə qərar verdi. Aylı bir gecə idi. Iki ya üç saat
sonra Bulatruel bu adamı yene gordü, yolçu ağaclann dalından çıxırdı, lakin
əlində sandıqça yox idi, ancaq külüngle bel yanında idi. Bulatruel onun keçib
getmesine manc oJmadı, onunla söhbət açmaq belə ağlına gelmədi, çünki o,
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özünden üç defe güclü idi, həm də əlİndə külüngü vardı, tanınmış olduğunu görmüş və anlamış olsaydı, Bulatnıeli öidürə bilerdİ. Bu da bir-birinə rast gələn bu
iki köhne dostun məhobbet izharı! Lakin külüng və bel Bulatrueldə gözəl bir
fıkir oyatdı. O dərhal səhər olduğu yere teref qaçdı, lakin orada ne bel tapdı, nə
külüng. Bundan belə bir nəticeyə goldi ki, yolçu meşeyə daxil olub, külünglə
çala qazmış, sandıqçanı orada gizledib bellə üstünə torpaq tökmüşdür. Sandıqça
ise çox balaca idi, içində meyit yerleşə bilməzdi, demək, onun içində pul
varmış. Bax bıma görə də Bulatruel axtanşa başladı. Meşənin hər yerini axtardı,
araşdırdı, deşık-deşik eledi, toıpağın yenicə qazıkmş olduğunu zənn etdiyi hər
bir yeri qazdı, yoxladı. Əbəs!
O heç bir şey tapmadı! Bir az sonra Monfernıeyldə bu hadisəni unut- mağa
başladılar. Ancaq bezi qorxu bilməyən qanlar yenə də bir-birinə deyerdi: “Əmin
ola bilersiniz ki, Qani yolunu təmir eden bu fəhlə bu gu- rultunu nahaq yerə
qaldırmamışdır, bu işdə hər halda “şeytan” əli var”.
ÜÇÜNCÜ FƏStL
Bu fosildən belə malum olur ki, zənciri bir zərbd ib qırmaq üçün qabaqcadan
halqanm birini kəsmək lazımdır.
Yenə həmin 1829-cu ilin oktyabr ayının sonunda Tulon əhalısi, amansız bir
firtınadan sonra bəzi zədələrini temir etmek üçün “Orion” gəmisinin limana
geldiyini gördü. Sonralar bu gemi Brestə gondə- rilərek təlim gəmisi xidmətini
daşıyırdı, o zamatılar ise həle Aralıq denizi eskadrasmda hesab olunurdu.
Bu gemi, fırtınadan zədəlemniş olduğuna baxmayaraq, reyde keçdiyi zaman,
yerli əhaliyə yenə də böyük təsir bağışladı. Üzərinde hansı bayraq olduğunu
xatırlamııam, lakin liman, nizamnameyə görə, onu on bir top ateşi ilə salamladı.
“Orion” gemisi de hər gülləyə bir gülle ile cavab verdi. Cəmisı iyirmi ıki top
gülləsi atılmışdı. Bəzilermin hesabma görə bir günde bütün yer üzündə kralların
təbriki və hərbi salamlar, etiket qaydalanna görə tələb olunan zərif nəzakət
salamları və həmçinin, limanlarda ve qalalarda, gün çıxanda ve gün batanda,
limanlar açılanda və bağlananda və sair münasibətilə bütün qalalardan ve bütün
hərbi gəmilərdən açılan top ateşlerinin sayı olduqca bö- yükdür: bütün yer
üzünde mədeniyyət dünyası her iyirmi dörd saatda yüz əlli min faydasız top
gülləsi atır. Hər bir top güİləsinin altı frank qiyməti olduğunu hesab etsəniz,
gündə, doqquz yüz min franklıq bir məbləğ edər, bu da ilde yalmz tüstü üçün üç
yüz milyon frankın serf edildiyini göstərir. Bu yalnız balaca bir tefsilatdır.
Bununla belə, aclıq- dan ölən nə qəder yoxsuliar var!
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I823-cü il Restavrasiyanın “İspaniya müharibəsi dövrii” adlandır- dığı il idi.
Bu müharibənin bir çox hadisələri və bir çox xüsusiyyətleri ol- muşdur. Burada
mesele Burbonlann bir sıra mühüm ailə menafeyi haqqmda Burbon sülaləsinin
Madrid budağma kömək edən ve himayə göstərən, başqa sözlə, böyük qardaş
vəzifəsine emel eden firansız bu- dağı haqqmda, şimal kabinetlərinə tabelik vo
asılılıqia mürəkkəbləş- miş milü ənənelərimizə açıqdan-açığa qayıtmaq
haqqmda: liberal qə- zetlerinin “Andüjar qəhremanı” adlandırdığı və laubali
siması ilə bir qədər təzad təşkil eden bir fateh tövrü ilə liberallann xəyali
terrorizmi ile vuruşan əski həqiqi inkvizisiya temorizmini özüne ram etmeyə
çalışan hersoq d’Anqulem haqqında: kübar dul qadmlarm böyük bir dəhşətinə
səbəb olan sankülotlann descamiosados' adı ilə yenidən xortlaması haqqmda;
anarxiya adını almış tərəqqiyə maneə törəden monarxizm haqqmda; 89-cu il
nezəriyyələrinin birdən-birə kesilmiş olan gizli fəaliyyəti haqqında; dünya
səyahəti etməkdə olan fransız fikirlərinin Avropa tərəfindən qadağan edilməsi
haqqmda; qırtmzt yundan qrenader epoietləri taxvb könüllü gederek, krallann
xalqlara qarşı apardığı səhb müharibəsində iştirak eden, Fransa vəliəhdi ilə bir
cərgəde dayanan və sonralar Karle-Alberte adlanan generalissimus prins
Karinyan haqqmda gedirdi. Burada məsələ səkkiz illik isti- rahətdən sonra
qocalmış, qemli olan və artıq ağ kokarda taxaraq yene səfəre çıxmış imperiya
esgerleri haqqmda, otuz il bundan ewel Kob- lensdə yellənən ağ bayraq kimi,
indi də yad Ölkəde bir dəstə qəhrəman fransızlann başlan üzərinde yellənən
üçrəngli bayraq haqqmda vete- rantanmızın sıralanna keçmiş rahibler süngü
gücünə sakitləşdirilən azadhq və yenİlik meyli, top ateşi ıle məhv edilən
prinsiplər, öz fikri ilə yaratdıqlarmı öz sıtahı ile mehv edən Fransa haqqında
gedirdi. Ne- hayət, burada düşmən generallannın satqınlığı, əsgərlerin tereddüd
göstərməsi, rainlərle süngü tərəfindan deyil, milyon franklarla müha- sirəyə
ahnmış şehərlerin məsələsi, düşmen tərəfmden qeflldən alın- mış mmalanmış
bir xəndəkdə olduğu kimi, partlayış imkanı ilə yanaşı olaraq herbi tehlükənin
olmaması mesələsi də vardı. Burada tökülən qan az, fatehlərin şərəfi də az idi.
Bəziləri üçün rüsvayçılıq olduğu halda, heç bir kəs şərəf və şöhret qazana
bilməmişdi. Kral xanedanı prinslərinin, yəni XIV Lüdovik nəvələrinin başladığı
ve Napoleon varisləri olan sərkerdelerin rəh- bərlik etdiyi miiharibe belə bir
müharibo İdi. Bu müharibənin eləmli bir taleyi olmuşdur. O, xadrələrdə ne
böyük bir müharibe nümunəsi, nə de böyük bir siyasot nümunesi kimi qala
bildi.
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Bu müharibədə bir neçə cesarətli hücum olmuşdu, məsələn, Tro- kaderonun
alınması bu hücumlann arasmda en parlaq hərbi bir əmə- liyyatdır, lakin tekrar
edirik ki, ümumiyyətlə, bu səfərin borulan boğuq səslənirdi, burada hər bir şey
şübhə doğururdu və tarix Fransamn bu yalançı zəfəri birdən-birə etiraf
etmediyini təqdir edir. Müqavimet göstərmeye borclu olan bəzi İspaniya
zabitlərinin həddinden tez tos- lim olduqlan, müharibəye rüşvətxorluq fikrinin
qanşdığı göze çar- pırdı, müharibedə qəlebe qazanmaq deyil, generallann satın
alındığı hiss olunurdu, odur ki, qeləbe çalan əsgərlər vetənlerinə başıaşağı
qayıdırdılar. Bu müharibe doğrudan da millətin vüqanna toxunurdu
-

milli bayraqların qmşlannda “fransız bankı” sözləri oxunurdu.

1808-ci il müharibəsinde iştirak edən və mühasırə etdikləri Sara- qossada böyük
qurbanlar verən esgərlər 1823-cü ilde qarşılannda qala qapılannın bu qədər
asanhqla açıldığım görerkən qaşqabaqlanm sal- layır ve Palafoks haqqında
heyifsilenməyə başlayırdılar. Fransızların təbiəti belədir: onlar qabaqlannda
Rastopçini görməyi Ballesterosu görməkdən üstün tuturlar.
Daha ciddi nöqteyi-nezərle baxılsa, bunu xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki,
bu müharibə Fransada ordunun mənəviyyatım təhqır etdiyi kimi, demokradyanı
da hiddətləndirirdi. Bu müharibənin niyyetr əsarət idi. Bu müharibedə
demokratiya övladı olan fransız əsgərlərinin əsas məqsedi başqalan üçün köləlik
qazanmaq İdi. Monfur bir təzad, Fransa xaJqlann ruhunu öldürmək üçün deyil,
oyatmaq üçün yaranmışdır. 1792-ci ildən sonra Avropada baş veren bütün
inqilablar - Fransa in- qilabı demekdir. Azadlıq işığını saçan Fransadır. Bu ışıq
güneş işığıdır. Bonapart: “Bunu görmeyənlər kordur!” deye səslənmişdi.
Bu sürətli, 1823-cü il müharibəsi eyni zamanda həm alicənab İspaniya millətine,
həm de Fransa inqilabına qarşı bir sui-qəsd idi. Bu dəhşətli təcavüze yol veren
də Fransanın özü olmuşdur. Doğrudur, bu tecavüzü etmək üçün Fransaya təzyiq
etmişdilər, çünki azadJıq müha- ribələrindən başqa ordularm elediyi her bir şey
məcburiyyet altında olmuşdur. Onlann herekətləri “passiv itaət” sözleri ilə təyin
olunur. Ordu olduqca böyük biı məbarətlə haqq-hesab üzərində qurulmuş bir
şeydir ki, burada qüwət gücsüzlüyün böyük yekunlanndan doğur. Bə- şəriyyetin
beşəriyyətə qarşı, bəşəriyyətin zarorinə olaraq başladığı müharibe belə bir
müharibedir.
Burbonlara gəlincə, 1823-cü il mübaribosi onlar üçün felakətli bir müharibə
olmuşdur. Onlar bu müharibeni müvəffəqiyyet zənn etdiler. Lakin onlar
qadağan etmək yolu ilə ideyalann boğdunjlmasmda nə kimi bir təhlükə
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olduğunu taxnamilə nəzərdən qaçırmışdılar. Sadəlik- ləri o dərəcəyə gəlib
çatmışdı ki, hakimiyyet başına geldikden sanra, bəzi cinayetlere geniş suretde
güzeşt edilnıəsinə yol verdilər, həm də bu güzəşti qüdrətlərinin əsasiarından biri
kimi qanunlaşdırdılar. Siyasetlennə pis nıyyetqarışdı. 1830-cuil 1823-cü ildə
doğuldu. Ou- lann qerarlanna göre, İspaniya səfəri təzyiqə və təhlükəli
“müqəddəs hüquq” fınldaqlarma bəraət qazandıran dəlillərdən biri oldu.
İspaniyada el rey neto' bərpa edən Fransa öz evində qeyri-məhdud kral
hakimiyyətinin berpa edilmesine asanlıqla yol verə bilerdi. Burbonlar əsgərin
itaətkarlığını millətin razılığı kimi anlayaraq təhlükeli bir sehve yol verdiler. Bu
cür xeyırxahhq, xanədanların yıxılmasına səbəb olur. Ne mansenil ağacımn
kölgesində, nə də ordunun qanadı altmda mürgüləməyə yaramaz.
Lakin yenə “Orion” gəmisinə qayıdaq.
Prins-generalissimusun komandası altında orduda manevrlər keçirilerken,
Aralıq denizinde bir eskadra dolaşırdı. Biz yuxarıda de- mişdik ki, “Orion”
gəmisi həmin bu eskadraya daxil idi ve fırtına onu Tulon limanma girmeye
mecbur etmişdi.
Hərbi geminin Jimana gəlməsində qəribə cazıbədar bir şey var. Camaat belə
şeylərlə çox maraqlamr. Bu - əzəmətli bir mənzəjədir, camaat isə əzəmətli
şeyləri sevir.
Tebii qüwelerle çarpışan herb gemisi insan dühası i\e tebiət qüd- rətinin en
gözal toqquşmalanna misal ola bılor.
Hərb gomısı mövcud olan en ağır hisselərlə en yüngül hissələrin tənasübünden
ibaretdir, çünki o eyni zamanda maddənin üç vəziyyəti ilə, yeni bərk, maye və
qaza oxşar vəziyyəti ilə toqquşmağa vo onlarrn hər üçünə qarşı mübarizə
etməyə məcburdur. Hərb gəmisinin dənizin dibində qranitdən yapışmaq üçün on
bir demir dımağı var, buludlarda münasib küleklerden istifadə etmek üçün
qanadlannın və qanad ucla- rmın sayı ise uçan heşeratm qanadlarmdan çoxdur.
Herb gəmısi iri və dohşelli orkestr boruları kimi yüz İyİrmi topdan nefes verir,
guruldar- ken göy gurultusunun bir eks-sədası kimi təkəbbürlə səslənir. Okean
öz dalğalannm qorxunc yeknəsəqliyi ilə onu yoiundan azdırmağa
J Ycgane layiqli kral (ispanca) - İspan mütləqiyyeli formulasıdır
çaltşır. Lakin gəminin kompas kimi bir ürəyi var, o, gemiyə mesləhət verir və
daim şimala doğru yol gösterir. Qaranlıq gecəlerdə onun işarə fənerləri ulduzlan
əvez edir. Demək, onun küioye qarşı qanadı və yel- kənləri, daiğalara qarşt
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ağacı, qayalara qarşı dəmiri, misi və qurğu- şunu, qaranlığa qarşı işığı,
hüdudsuz ütuqlerə qarşı maqnit eqrəbi var.
Bir küll halında hərt) gəmisinin tərkibini təşkil edən bu ayn-ayn hissələrin
nəhəng hecmlərini təsəvvüro gətire bilmək üçün Brest, yaxud Tulon
limanlannda altı mərtebəli stapelin içine daxil olmaq kifayətdir. Stapel qayrtlmaqda olan bir getninin üstündə qoruyucu qalpaq kimi bir şeydir. Bax, o
iri tirreyadır, yerə dayanan və göz baxdıqca uzanan o ağır taxta sütun - qrotmaçtadır. Ayağı gəmi anbarmda, başı isə buludlarda olan qrot-maçtanın
uzunluğu altmış sajan, ayağının diametri ise üç fut- dur. İngilis qrot-maçtası
geminın yük xətti üzerində iki yüz on yeddi fijt yüksəlir, Babalanmızm
donanmalannda lövber kanatlan olardı, bizim ise lövbər zencirlərimiz var. Yüz
toplu bir gəminin adi gemi zəncirleri dairesinin hündürlüyü dörd fut, eni iyirmi
fiit, qalınlığı isə sekkiz futdur. Hələ siz soruşa bilərsiniz ki, bele bir gəmini
qayırmaq üçün nə qədər inşaat materialı lazımdır? Üç min kubmetr. Bu, əsl
üzen bir meşədir.
Bundan başqa, qeyd etmək lazımdır ki, bəhs etdiyimiz bu hərb gemisi qırx il
bundan qabaq qaynlmış bir gemidir, hem də sade yel- ken gəmisidir. O zaman
həle ilk addımlannı atan buxar mühərriki hərb gəmisı adlanan bu qeribə
tikintiyə sonralar bir çox möcüzəJər əlavə etmişdir. Məselən, hal-hazjrda,
qanşıq tipli vintli gemi yelkenli qəribe bir maşına bənzer ki, səthi üç min
kvadratmetre bərabərdir, buxar qa- zam İSÖ iki min beş yüz at gücündedir.
Gəmi inşaaft işində əmelə gəlen bu qeribə yeniliklər bir yana dursun, hele
Xristofor Kolumbun, yaxud Rüiterin qədim gəmisi belə insan ixtiraçılığmın en
gözəl nümunəlerindən biri sayıla bilər. Onun qüvvesi də nehayətsizlikdən
göndərilən hava dalğalan kimi tüken- məzdir. Küləkləri yelkənlərinə yığır,
ucsuz-bucaqsız dalğalann ara- smda çaşıb qalmır, üzür, hökmranlıq edir.
Lakin elə məqam gəlir ki, fırtma altmış fut uzunluğu olan bu reyam saman çöpü
kimi sındınr, külək bu ytiz fut hündürlüyü olan qrot- maçtam qamış kimi eyir,
on min girvenkə ağırhğında olan bu lövbər durna baiığımn dişləri altında sınan
balıqçı qarmağı kımi, dalğalann ağzında sırnr, bu ojdaha ağızlı toplar miskin və
aciz bir səsle nerildə- yir, onlann səsi qaranlıqlar, .boşluqlar içinde itib gedir,
bütün bu qüdret ve bütün bu əzəmet ülvi əzəmət ve qüdrət qarşısında yox olur.
Oldııqca böyiik bir acizlik dərəcəsinə gelen, böyük bir qüdrətin mənzərəsi
hemişe msanlan düşündürür. Buna görə de limanlar hor zanıan tamaşaçılarla
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dolu olur, onlar, özləri belə səbəbini yaxşı anla- madan, bu qəribə hərb və
denizçilık alətiərinin yanında dolaşırlar.
Her gün, səhərdən axşama qədər, Tulon limanının sahil küçələri, şlyuzun bəndi
ve yanları camaatla və Parisde deyildiyi kimi, “avara- larla” dopdolu olurdu.
Bunlann işi-peşosi ‘Orion”a baxmaq idi.
'Orion1' çoxdan təmirat teleb edən bir gəmi idi. Keçmiş səferlə- rində dənizlərdə
üzərkən, alt tərəfində balıqqulağından qalın bir qabıq əmələ gəldiyindən. sürəti
yarıya qədər azalmışdı. Bir il bundan əwel bu qabığı qazımaq üçün gəmini
quruya çəkmişdilər, sonra o yeno də- nizə çıxdı.
Lakin qabığının qazıiması gəminin alt hissəsindəkı dəmirləri ze- delemişdi.
Balear adalannın yaxınlığmda gominin üz dəmirləri külek- dən zədələnib
açılmışdı vo gəminin içəri kəməri holə o zaman bütov dəmirdən qayrılmadığı
üçün deşik oməle gəlmiş və gəmiyə su keç- mişdi. Qüwəüi və coşqun bir payız
küleyi əvvəlce onun bakbortun- dakı top istehkamım və qalyundakı şəbəkə
köıpünü deşmiş, sonra da fok-maçtanm ruslenlərini zədələmişdi. Bu felaket
nəticəsində “Orion” gemisi yenə Tulon limamna qayıtmışdı.
Gəmi arsenalın yaxmlığında lövbər saldı. Gəminin zədələnən yer- lərini təmir
edirdilər. Ştirbort tərəfdən geminin korpusu zədəiənmə- mişdi. LaJdn yan
taxtalannın bezileri, gəminin içerisinə hava girsin deye, qoparıltnışdı.
Bir defə seher tezdən sahildə dayamb gəmiye tamaşa edenlar bədbext bir
hadisənin şahidi oldular.
Gemiçiler yelkənləri qaldırmaqla məşğul idilər. Ştirbortda qrot- marselin yuxarı
ucunu qaldırmalı olan üst matros müvazinətini itirdı. O birdən-birə yırğalandı.
Sahildəkı Arsenal küçesinə yığışmış camaat qorxudan bağırdı: əyilən baş
dalmca bodəni çekdi, insan əllərini uçuruma doğru uzadaraq, yelkən dirəyi
etrafına firlandı. Yıxılarkən əwəlcə bir eli ila, sonra da iki əli ilə reyanın
altmdakı ip nərdivandan yapışıb, havada sallandı. Ayaqlarının altmda, baş
gicəllendıren dərin- Hkdə dəniz görünürdü. Yıxılarken ipə bərk dəydiyindən ip
şiddetlə yellənirdi. İnsan sapand daşı kimi bu ipin ucunda oyan-buyana gedibgəlirdi.
Ona kömək etmək - böyük bir tehlükoni gözə almaq demek idi. Bir az bundan
əwəl horbi qulluğa çağırılmış yerli bahqçılardan olan matrosların heç biri buna
cəsarət etmedi. Zavallı matros isə artıq yo- rulmağa başlayırdı, onun üzünü və
üzündeki ölüm qorxusunu görmek mümkün deyildi, lakin hərekəflarindən
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taqətdən düşməkdə olduğu aydınca görünürdü. ƏUəri dəhşetli bir şəkildo əyilib
titreyirdi. Yuxa- nya qalxmaq üçün göstərdiyi hər bir səy ipin daha çox
yellenmesinə sebəb olurdu. Son gücünü itirməmek üçün o hətta çığırmırdı.
Hamı onun bu saat ipi buraxacağını gözleyirdi. Bəzileri, onun yrxılchğını
görməmək üçün üzlərini belə o biri tərefə çevirirdiler. Bəzi dəqiqələr olur ki, bir
kendir, bir ağac, bir ağac budağı bir həyat mücəssəməsine dönür və canlı bir
mexluqun onlardan qoparaq deymiş bir meyvə kimi düşdüyünü görmək çox
dəhşətlidir.
Birdən bir adamm bir pişik qıvraqhğı ilə ipe dırmaşdığını gördülər. Bu adam
qırmızı paltarda idi - demək, bu bir katorqalı idi; başmda yaşıl qalpağı vardı detnek, ömürlük katorqaya mehkum olan cani- lerden idi. Dirəyin lap ucuna
çatdıqda, külek başmdakı yaşıl qalpağı qopardı, ağ saçlı bir baş göründü:
demək, bu adatn gənc deyildi.
Doğrudan da, gəmidə işlemək üçün hebsxanadan göndərilmiş katorqalılardan
biri, dərhal növbetçi zabitin yanrna yüyürdü ve bütün matroslar qorxulanndan
titreyərək, yerlerindən teıpenmədikleri halda, ümumi qorxu ve çaşqınhq içində,
matrosu qurtarmaq meqsədile həya- tını təhlükəye qoymaq üçün zabitdən icaze
istədi. Zabit başı ilə razıhq işaresi verdi. Katorqah ayağına halqa ilə bağlanmış
olan zənciri dərhal bir çekic zərbəsi ilə qıraraq, kəndiri götürdü və yuxan
dırmaşmağa başladı. Bu qorxunc dəqiqodə zencirin nə qedər asanhqla
qmldığına heç kəs ehəmiyyət vermədi. Bunu yalnız sonra xatırladılar.
O, bir an içindo yelken dirəyinin üstünə çıxdı. Dirəyin üstünde bir neçə saniyə
durub, sanki gözü ilə onun uzunluğunu ölçdü, Külək mat- rosu ipin ucunda
yelləndirdiyi bu saniyelər tamaşa edənlərə bir əsr qəder uzun göründü. Nəhayet,
katorqalı gözlerini göylerə qaldırdı, sonra bir addım ireli atdı. Camaat nefos
aldı. Onun yüyürerək yelken dirəyinin üstündən keçdiyini gördüler. Dirəyin
kenanna çatdıqda özü ile götürdüyü kəndirin bir ucunu dirayə bağlach ve bir ucunu aşağı sallayaraq, əllori ilə kəndirdən yapışdı və əlləri üzorində bu ıplə
aşağı sürüşmeyə başladı. Hamı tesvirəgəimez bir qorxu. içində idi; uçurum
özərinde bir adam əvezinə indi iki adam sallanırdi.
O, milçəyi tutmaq istəyən bir hörümçeyə benzəyirdi. Yalmz bırcə fərqi vardı ki,
bu dəfe hörümçək ölüm əvəzino dirilik gətirirdi. On min göz bu iki adama
zillenmişdi. Kimsəden bir sos, hir söz eşidilmirdi, hamının ürəyində bir qorxu
vardı, hamının qaşlan çatılmışdı. İki za- vallını yeltendiren kiiləyin azca belo
arta biləcəklərinden qorxurlarmış kimi, hamı nəfes belə almırdı.
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Nəhayət, katorqalı matrosun yamna qader yene bildi. Lap vaxtı idi; bir dəqiqe
daha keçse idi, zavallı insan son gücünü itirdiyindən uçu- ruma yuvarlanacaqdı.
Katorqaİı bir əli ilə kəndiri matrosun belino möhkəmcə bağladı, sonra isə onun
yenə dirəyə qalxdığmı ve matrosu dalmca qaldırdığmı gördülər. Nəfəs almaq,
qüwətini toplamaq üçün matrosa imkan vererək, bir dəqiqə asıh saxladı, sonra
qucağına alaraq dirəyin üstü iiə ezelqofta terəf apardı, oradan da marsm üstünə
çıxanb, yoldaşlannm əlinə teslim etdi.
Xalq onu gurultu ilə alqtşladı, qoca katorqa nəzaretçilərindən beziləri hətta
ağladı, qadmlar bir-birini qucaqlayırdılar, bütün camaat bir ağızdan nəsə bir
mərhəmət hiddeti ilə dolu səsle bağınrdı: “Bağış- lansm!”
O isə dərhal enmeyə və katorqalı yoldaşlanmn yanırıa qayıtmağı özünə bir borc
bilerek ve aşağı daha tez enmək istəyerək iplə sürüşdü və aşağıdakı dirəyin üstü
ilə yüyürdü. Hamı gozlərini ona zilləmişdi. Bir an oldu ki, hamı qorxdu; berk
yorulduğundanmı, başı gicellendi- yindenmi, o birdən dayandı ve sarsdan kimi
oldu. Birdən camaatdan bir fəryad qopdu - katorqah dənizə düşdü.
Dənizə düşmək ölmək demək İdi. “Aljeziras” freqatı “Orion” gə- rmsvnffl
yanında lövber salmışdı. Zavallı katorqalı iki geminin arasına düşdü. O bu
gemiletdan birinin altına düşə bilərdi. Dörd adam dərhal qayığa mindi. Camaat
onlara ürək verirdi, yenə hamınm üreyıne qorxu düşmüşdü. Batan adam suyun
üzerinde görünürdü. O, suyu dalğalan- dırmadan, yağ çəlleyinə düşmüş kimi,
səssiz-səmirsiz batmışdt. Lot salladılar, suya cumdular, hər yeri axtardılar.
Netice vermədi. Axşama qeder axtardılar, nə dirisini tapdılar, nə də ölüsünü.
O biri gün Tulon qəzetində belə bir xəbər derc edilmişdi: “17 no- yabr 1823-cü
il. Dünən, “Orion” gəmisində işləyen katorqalılardan biri, bir matrosu xilas
ederken denize düşüb batmışdır. Meyitini tap- maq mümkün olmadı. Arsenahn
baş terəfindəki direklərin arasına düş- düyü zənn edilir. Bu adam həbsxana
siyahısında JVe 9430 deyə qeyd olunmuşdu. Adı Jan Valjan idi”.

ÖLÜYƏ VERİLƏN VƏDƏ ƏMƏL OLUNMASI
BtRİNCİ FƏSİL Monfermeyldə su məsətesi
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Monfermeyl Livri ilə Şel arasında, Urku Mamadan ayıratı yüksək bir yaylanın
cənub tərəfindədir. Hal-hazırda bu balaca kend böyük bir ticarot qəsəbəsi
olmuşdur; o ağ vallarla bəzənmişdir, bazar günləri isə şən şəhərlilər buraya
gozməyo gəlirlor. 1823-cü ilde Monfermeylde hələ bu qədər ağ villa və bu
qədor məmnıın şəhərli yox İdı. Bu, meşəlik içində qeyb olmuş adi bir kend idı.
Doğrudur, bəzən kənddə keçən əsrin üslubunda tikilmiş villalara da rast gəlmek
olardı, bu vil- laları ağayana görünüşündən bu dövrə məxsus olan bunna dəmir
balkonlarından və bağlı pəncərə qapaqlamnn ağ rəngli fonıında müx- təlif yaşıl
şiialarla panldayan balaca şüşeli uzunsov pəncerelordən tanımaq olardı.
Bununla belə, Monfermeyl yene də ancaq bir kənd sayılırdı. Nə işlərinden əl
çəkmiş mahud alverçiləri, nə de bağda istirahet edən vəkiller bu kəndə helə
təsadüf etməmışdilər. Bu, böyük yollardan uzaqda olan sakit və gözəl bir bucaq
idi. Burada ucuz, sade ve serbəst kənd hoyatı sürürdülər. Bu kəndin bircə eybi
vardı ki, o da suyun azlığı idi, çünki kənd hündür yerde yerləşmişdi.
Suyu xeyli uzaqdaa gətirmək lazım gelirdi. Kəndin Qanyİyə yaxm olan hissəsi
suyu meşədəki gozəl göllerdən daşıyırdı. Kəndin Şel torəfdəki kilse olan
hissəsində ise içməii suyu ancaq Şel yolunun yaxmlığmdakı yamacda olan
bulaqdan götürürdüler. Bu tsə Monfer- meyldən on beş dəqiqəlik bir məsafedə
idi.
Beleliklə, su gətirmək hər bir ailə üçün çox ağır bir iş idi. Kəndin varlıları,
kübarlan, o cümlədon meyxanaçı Tenardye do qoca suçunun onlar üçün
gətirdiyi hər bir vedrə suya bir liar pul verirdilər. Bu qoca
Monfermeylde suçuluqla məşğul olar və gündə sekkiz suya qəder pul qazanardı.
Lakin yay gttnləri o, axşam saat yeddiyə, qış günləri ise saat beşə qədər işlərdi;
qaranlıq çökər-çökmez, bütün aşağı mertebələrdə pəncərələr bağlandığı zaman,
suyu olmayanlar su dalınca ya özləri getmeli, ya da gecetıi sehere qeder susuz
qalmalı idiler.
Oxucunun beike də unutmamış olduğu balaca zavallı qızcığaz, yeni balaca
Kozetta üçün su daşımaq məsələsi bir dəhşət mənbəyi idi. Yadımzda olmahdır
ki, Kozettanı saxlamaq Tenardye və arvadı üçün iki cəbətdən xeyirli idi;
anasından pul almaqla bərabər qızrnı da qul- luqçu kimi işlədirdilər. Odur ki,
daha yuxandakı fəsillərdən oxucunun bildiyi kimi, Kozettanın anası onun üçün
artıq pul göndərmədiyi za- man, Tenardye yenə də qızı buraxmadı; Kozetta
onlara qulluqçuluq edirdi. Su çatmayanda onlar hər dəfə Kozettanı bulağa
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göndərərdilər. Zavallı qız da, gecə vaxtı qaranlıqda bulağa getməkdən bərk
qorxduğu üçün evdə həmişə su olmasına diqqət edirdi.
1823-cü il milad bayramı günü Monfermeylde çox şen keçirildi. Qışın birinci
yansmda havalar mülayim idi; hele ne şaxta olmuş, ne de qar yağmışdı.
Parisden gələn hoqqabazlar merin icazəsi ile kəndin baş küçasində balaqan
qurmuşdular, seyyar alverçiler şirkəti iso, yenə eyni imtiyaza görə, kilsə
meydanmda, çörəkçilər küçəsinə qədər, ba- laca taxta dükanlar tikmişdilər.
Məlum olduğu üzrə, Tenardyenin meyxanası da bu küçədə idi. Meyxanalara,
karvansaralara dotan müş- teriler bu sakit və tenha kendin heyatına böyük bir
gurultu gətirmiş və onu şənləndirmişdilər. Vicdanlı bir tarixçi kimi biz bunu da
qeyd etməliyik ki, meydandakı cürbocür əntiqə şeylər arasında bir do
heyvanxana vardı ki, burada haradan gəldikleri melum olmayan cındır paltarlı
eybecer oyunbazlar helə 1823-cü ilde gözleri üçrengli kokar- daya bənzəyən
qorxunc Braziliya kondorlarından birini Monfermeyl kendlilerine göstərirdiler,
halbuki kral muzeyi bunlan ancaq 1845-ci ildə əldə edə bilmişdi. Səhv
etmirəmsə, zooloqlar bu quşu Sarasara Rolyuborus adlandınrlar. O, yırtıcı
quşlar cinsindən və qırğı ailəsin- dəndir. Kənddə yaşayan bir neçə qoca və
qəhrəman bonapartist əsgər gəlib bu quşa pərəstışkarhqla tamaşa edirdilər.
Oyunbazlar camaatı inandmrdılar ki, bu üçrəngli kokarda müstəsna bir xariqədir
ki, cənab Allah bunu xüsusi olaraq onlarrn heyvanxanası üçün yaratmışdu-.
Milad bayramınm axşamı bir neçe arabaçı ile bir neçə alverçi Tenardye
meyxanasınm alçaq salonunda stol etrafında əyleşib iç- məkde idiler. Stolutı
üstündə dörd-beş şam yanırdı. Bu alçaq tavanlı salon başqa meyxanaların
salonlanndan heç de fərqlənmirdi; burada da eyni stollar, qalay sovçalar,
şüşəJər, sərxoşlar, tütün çəkənler vardı; işıq az, gurultu çox idi. Ancaq bir stolun
üstündə o zaman şehərliler arasında yeni dəb düşən və 1823-cü il olduğunu
göstərən iki şey vardı: biri kaleydoslcop, o biri isə naxışlı ağ tenəkden qayrılmış
lampa idi. Tenardyenin arvadı axşam yeməyi hazırlayırdı, xörək yaxşıca qalanmış və alovlanaraq yanan ocağm üstündə bişməkde idi. Tenardyenin Özü isə,
qonaqlarla bərabər içerek, siyasətdən danışırdı. Söhbətlerinin əsas mezmunu
İspanıya müharibəsi və cenab hersoq d’Anqulem idi.
Bu siyasi söhbətlerdən başqa, səs-küy arastnda yerli əhemiyyəti olan mesəlelər
haqqında da mülahizələr, sözlər eşitmek olurdu. Məselen:
-

Bax gör Nanter ve Süren etrafinda nə qeder çaxır hazırlamışlar
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on çellek hazırlayacağmt zənn edenlər on iki çəllək hazırtamışdır. Daşın
altında şirə sel kimi axırdı. - Axz bu necə ola biler? Üzüm ki, həle
dəyməmişdir? - Bu yerlerdə üzümün deyməyini gözləmək olmaz. Üzümü
dəyənden sonra dərendə, yaz gelceyin çaxır qatılaşır. - Demək, onlann çaxırı lap
zəif çaxırdır? - Onlaruı çaxırı buradakmdan da zeifdir. Üzümü ise hələ
deyməmiş yığmaq lazımdır. Ve. i. a.
Sonra deyirmançrnın da qışqınqlannı eşitmək olardı:
Məger biz torbaya tökülən şeye cavabdeh ola bilerik? Torbalarda
istediyin qodər xırda buğda var, onlarla əlləşmeyə macalımız yoxdur, elə
əlimizə ne keçirse veririk daşın altına. Üyütdüyümüz taxılın içində hər nə
ıstösən var: qaramutotu, yonca, vələmir, sürmə, çetonə, koçal, nə bilim min cür
zir-zibil, həle xırda daşlan demirom: bozən taxılın içi, xüsusile Breton taxılı
daşlarla dolu olur. Mişarçmm mısmar vurul- muş kötüyü kəsməkdən nece xoşu
gəlirse, menim de Breton taxılını üyütməkdən ele xoşum gəlir. Özünüz
fıkirləşin, üyütmək üçün nelər gətirmirlər. Hələ bundan sonra unun yaxşı
olmadığından bir şikayet de edırler. Lap nahaq! Bu işde bizim heç bir taqsınmız
yoxdur.
İki pəncər»nin arasındakı kiçik stolun dalmda bir mülkədarla bir çalınçı
oturmuşdu. Onlar yazda ot çalmaq qiymeti barosinde sövdə- ləşirdilər. Çalmçı
deyirdi ki;
Otun nəm olmağtmn heç bir zerəri yoxdur. Elə nəm olanda daha da yaxşt
çalmaq olur, Şehtn xeyri çoxdur, cənab, amma bu var ki, otunuz çox göydür,
çalrma gəlmir. Çox nazikdir, dəryaz vurursan yatır, üzülmür.
Kozetta həmişoki yerində ocağın yanmdakj mətbex stolunun atqısında
oturmuşdu. Əyninde cır-cmdır paltar, yahn ayaqlannda taxta başmaq vardı.
Ocağın işığuıda Tenardyenin baiaca qızlan üçün yun corab toxuyurdu. Stullann
altında bir pişik balası oynayırdı. Qonşu otaqdan gülüş və uşaq səsləri gəlirdi:
danışan Eponina ilə Azelma idi.
Ocağın yanındakı bucaqda divardan qamçı asılmışdı.
Ara-sıra meyxanadakı bu ses-küy və gurultu içində evin harasın- dan isə
qulaqbatıncı bir uşaq çığırtısı eşidilirdi. Bu uşaq Tenardyenin balaca oğlu idi;
keçen qışlann birinde, Tenardye qannın dediyi kimi "naməlum bir səbebə gore,
bəlke de soyuqdan” doğulmuşdu. Uşağın üç yaşı vardı. Anası onu emizdirib
bəsləmişdisə de, lakin sevmirdi. Balacanın çığırtısı çox keskinleşdiyi zaman,
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Tenardye arvadma deyir- di: “Eşitmirsenmi oğlun nece zmqıldayır. Get, gör ne
istəyir”. Uşağm anası isə bele cavab verərdi: “İtir o yana, lap zəhləmi apanb!”.
Tərk edilmiş balaca uşaq isə qaranlıqda bağırmaqda davam edirdi.
tfdNCt FƏStL İki tatnamlanmış surət
Bu vaxta qədər bu kitabda biz Tenardye ailəsini yalnız yan təref- dən təsvir
etmışdik; indi bu ailəni hər tərəfdən və bütün sifətləri ilə görmeyin vaxtı
çatmışdır.
Tenaxdyenin özünün elli yaşı yenicə tamam olmuşdu. Madam Tenardyenin yaşı
İse qırxa yaxınlaşırdı, bu da qadm üçün əlli yaşa berabərdir; bu suretle, erlə
arvadın arasmda yaş cohotdən tam uyğun- luq vardı.
Bəikə də oxucu onu ilk dəfə gördüyü zamandan beri tamamilə unutmamışdır.
Tenardyenin arvadı uca boylu, sanşm, al yanaqlı, otli- canlı, enlikürək, çox iri
və feal bir qadm İdi. Yuxanda dediyimiz kimi, o, yarmarkabalaqanlarmda
saçlarına daş asaraq əzilib-büzülən nəhəng arvadlar cmsmdən idi. Evin bütün
işini Özü görərdi, yataqları yığar, otaqlan temizler, qab yuyar, xörək bışirordi bir sözlə, bu meyxana- nın hem bəlası, hem gülü, hem də ev pərisi idi. Onun
ycganə xidmət- çisi Kozetta idi - filə xidmet eden balaca bir siçan. Madam
Tenard- yenin səsinden pencerə şüşeləri, ev şeyləri, insanlar - hər şey titrərdi.
Çil-çil geniş üzü böyük bir kofkirə bənzoyirdi. Onun saqqalı da vardı. Bu, qadm
paltarı geymiş əsl bir hambal idi. Məharetle söyüş söyer, yumruğu ilə qoz qırar
və bununla fəxr ederdi. Oxumuş olduğu roman- lar sayəsində bozən bu
meyxanaçı qadmda qəribə bir şəkilde özünü əzib-büzmək meyli görünmesəydi,
ona qadın adı verraək heç kəsin ağlına golməzdi. Madam Tenardye sanki bazar
alıcısı ilə xəyalpərvər bir qızın birləşmesi idi. Danışanda bir jandarm kimi
danışar, içendə bir arabaçı kimi içerdi. Onuıı Kozetta ilə reftarmı görən onu
cəllad adlan- dırardı. Susanda dişi ağzından bayıra çıxardı.
Tenardyenin özünə gəlincə o arıq, solğun, sümüklori çıxmış, zeif, taqətdən
düşmüş bir adam idi. Zahirdən xəsteyə oxşayırdjsa da, çox sağlam idi, - ona xas
olan hiyləgərlik elə buradan başJayırdı. Adəten, ehtiyatla gülümsər ve hər kəslə,
hotta sodeqe vermədiyi dilənçilerlə belə nəzakətli olardı. Baxışı qoxarçaya,
gorünüşü edibə bonzerdı. Abbat Delilin portretlermə çox oxşan vardı.
Arabaçılarla içki içdiyi ilə fəxr edərdi, heç kes heç bir zaman onu içirdib
sərxoşluq dorecəsinə gətirə bilməmişdi. O, ağzındakı iri çubuğu yerə qoymaz,
köynək geyər, köynəyin altında ise köhnə qara pencəyi olardı. Oxumuş və
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materialist bir adam təsiri bağışlamaq istərdi. Sözlerinin vəznini artırmaq üçün
tez-tez Voltcrin, Renalm, Paminin ve hətta, qəribə göriinsə də, müqəddəs
Avqustinin. adını çəkərdi. Xüsusi bit “sistemi” olduğunu iddia edirdi. Eyni
zamanda qəddar bir dələduz idi, Dələduz-filosof idi. Dünyada bele adamlar var.
Özünü bir əsger kimi qələmə vermesi əlbəttə, oxucunun yadındadır. Keçmişdə
altmcı və ya doqquzuncu legionun serjantı olduğunu ve bir eskadron ölüm
qusarlanna qarşı tək vuruşaraq: “bərk yaralı bir generalı” öz bədəni ile
örtdüyünü ve dolu kimi yağan düşmən güllələri içinde xilas etdiyini bir az
bezəkli- düzəkli təfsilatla söylərdi, Bu hadisə evin divarma parlaq lövhə vurmaq
üçün ondan ötrü bir bəhanə olmuşdu ve Tenardye meyxa- nasına, adətən,
“Vaterloo serjantımn meyxanası” deyərdilər. Tenardye liberal, klassik ve
Bonapart tərəfdan idi. Adını qocalmış əsgərlər üçün ianə verənlərin siyahısına
yazdırmışdı. Kənddə danışardılar ki, o bir zamanlar keşiş olmağa hazırlaşırmış.
Amma bizim fılcrimizcə, o olsa-olsa, meyxanaçı olmaq üçün hazır- laşırmış.
Qanşıq cinslı bu alçaq adam çox ehtimal ki, Flandriyada Lıll təreflərmdə
yaşayan bir flamand, Parisdə - fransız, Brüsseldə - bir belçıkalı kimi özünü
qelemə verer və sərhedin o tayında da, bu taymda da Özünü yerli kimi hiss
edərdi. Onun Vaterlooda göstərdiyi qəhrə- manhq bize məlumdur. Oxucunun
gördüyü kimi, o bu qehrəmanhğına yalnız bir az bəzek-düzek vermişdir. Heyatı
müvəffəqiyyət və məğ- lubiyyətlərdən, hiylegərliklərden, təhlükəli işlərdən
ibarət idi. Natəmiz vicdan hər zaman nizamsız bir yaşayışa sebeb olar. Belə
ehtimal etmək olar ki, Tenardye 1815-ci il 18 iyun kimi flrtınah bir vaxtda
yuxanda söylədıyimiz və hər yeri dolaşaraq, bəzilerine mai satan, bəzİlərini
qarət edən, həmişə bir iy duyaraqerli, arvadlı, uşaqlı, bütün ailə ilə axsaq yabılı
bir arabaya minib, qalib ordunun irelileyen hissələrinin dalmca sürünən alverçi
soyğunçular cinsindən idi. Müha- ribe sefərinı qurtardıqdan və dediyi kimi, bir
azca var qazandıqdan sonra, Tenardye Monfermeyldə yerləşmiş və burada bir
meyxana açnıışdı.
Bu “var” dediyi şey cenazelerlə dolu düzlərdən “biçin” zamanı yığılmış pul
kisələrinden, saatlardan, qızıl üzüklərdən, gümüş xaçlar- dan ibarət idi, lakin
bunlar o qeder böyük bir sərvət deyildi ki, mey- xanaçıya çevrilmiş bu əsgər
saqisinin heyatmı uzun zaman tomin edə bilsin.
Tenardyenin hərəkətlərində soyüş söydüyü zaman - esger qış- lasını, xaç
çevirdiyi zaman isə ruhani məktəbini xatırladan bir şey vardı. O, ağzıgöyçək bir
adam idi və özünü alim kimi göstererdi. Lakin mekteb müellimi onun
danışığında “nöqsan” olduğunu görmüşdü. Müsafırlerin haqq-hesabmı çox
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gözəl düzəldərdi, ancaq usta adam bozən bunlarda da imla xetalanna rast gelə
bilərdi. Tenardye sirr verməyen, heris, tenbel ve hiylegər bir adam idi. O,
xidmətçi qızlara əl atardı, odur ki, arvadı xidmətçi saxlamazdı. Nəhəng qadın
qısqanc İdİ. Elə bilirdi ki, bu anq, sarı adamcığaz bütün qadınlarm xoşuna gelir.
Bundan başqa xain, özünü idarə etmeyi bacaran Tenardye dələ- duzlann
ehtiyatkan idi. Bu cins - ən murdar bir cinsdir, çünki onda riyakarlıq var.
Bu o demək deyil ki, yeri düşəndə, Tenardye arvadı kimi hiddet- Ienə bilmirdi,
iakin belo hallar nadir hallardan idi. Bir de, Tenardye bütün insan nəslinə kin
bəslədiyindən, üreyinde daim ən dehşetli bir kin və nifirət qaynadığından, daim
intiqam almaqla məşğul olan adam- lardan olduğundan, başma gelen fəlakət və
müvəffəqiyyətsizliklerdə ətrafdakılann müqəssir olduğunu düşündüyündən, öz
acılannı qanum zənn edərək, öz məyusiyyetlerini, ıflaslarmı, felakətlərini her
zaman
ilk qarşıya çıxan adamın üzərinə yıxmağa hazır olduğundan, bəzən bütön bu
hisslər onun qəlbində coşar, ağzı köpukləner, gözlerini hid- det tutar, o dəhşət
saçardı. Vay o keslerin halına kı, bu anda onun qabağını kəsmiş ola!
Bütün başqa xasiyyetlərlə beraber, Tenardye müşahidəçi ve tez başa düşən bir
adam idi, yexinə görə çox danışar, ya da sükut edərdi ve hemişə olduqca zirak
idi. Baxışı durbinlə baxanda gözlərini qıymağa adet etmiş demzçinin baxışına
oxşaıd\. Tenardye bir dövlət adamı idi.
Meyxanaya gelən hər btr yeni qonaq, Tenardyenin arvadtna bax- dıqda: “Evin
əsl sahibi budur” deyə düşünerdi. Lakin bu düz deyildi! Tenardyenin arvadı ev
sahibəsi belə deyildi. Tenardye həm evin sahibi, həm de sahibesi idi. O hər şeyi
yaradar, arvadı isə emol edərdi. O sanki gözə çarpmayan, lakin daimı bir
maqnetik qüwenin tesiri sayə- sinde hər şeyi idare ederdi. Bu nehəngi ıtaətə
gətirmək üçün Tenardyenin yalnız bir sözü, bəzən bir işaresi belə kafi idi.
Tenard- yenin arvadı üçün bunu anlamasa da, öz əri xüsıısi, ali bir məxluq İdi.
Tenardyenin arvadma bu barəde haqq vermək lazım idi: o heç bir zaman, ən
xırda şeylerdə belə, cenab Tenardyeyə etiraz etməz ve heç bir zaman,
mübahisəyə səbeb olsa belə (bu qeyri-mümkün bir fərziyyədir), “özgelərmin
yanında’’ onunla mübahisə etməzdi. O heç bir zaman, qadmlann çox vaxt
buraxdığı, parlament dilindo “höku- mətin nüfuzunu pozmaq" adlanan bir səhvo
yol verməzdi. Doğrudur, onlann bu sazişi həmişe pıslik məqsedilə olmuşdur,
lakin madam Tenardyenin ərinə itaətkarlığında bir perestiş duyulurdu. Bu et
qayası, bu fırtına anq, cılız bir müstebidin çeçole barmağmın işaresinə tabe
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olardı. Burada təhrif edilmiş və mezeli bir şəkilde olsa da, böyük, ümumi bir
qanun özünü göstərirdi; her zaman materiya ruh qarşısıtıda pərəstiş edər, bəzi
eybecərlikler hətta ebədi bir gözəlliyin dərinlik- lərində yaşamaqda haqlıdırlar.
Tenardyedə müemmalı bir şey vardı, bu kişinin bu qadın üzərində hakimimütləq olmast da bundan iroli ge- lirdi. Bəzən Tenardye arvadının nezərinde bır
yanan çırağa benzə- yirdi, bəzən ise o, ərinin yalnız caynaqlarını hiss edirdi.
Bu qadın dəhşətli bir mexluq idi. O yalnız öz uşaqlannı sevər və yalnız ərindən
qorxardı. Anahğına səbeb meməlilər cınsina mənsub olması idi. Lakin onun
analıq hissi də ancaq qızlarma aid idi ve aşağıda gorəcəyimiz kimi, o oğlanlan
sevmirdi. Ərinə gəlinco, onun varlan- maqdan başqa heç bir arzusu yox idi.
Lakin o buna müvəffəq ola bibnirdi. Bu qədər istedadlı bir adam üçün münasib
bir meydan yox idi. Əger adi bir sıfir üçün iflas etmək mümkünsə, Tenardye
Monfermeyldə iflas edirdı. Bu lüt, tsveçrodə, yaxud Pireney dağlarında olsaydı,
milyoner olardı. Lakin meyxanaçı harada olursa-olsun, özünü dolandırmalıdır.
Əlbəttə, bu “meyxanaçı” sözünü biz burada dar mənada işledirik və heç
şübhəsiz ki, o ümumiyyətlə, meyxanaçılar sılkinə aid deyildir.
1823-cü ildə Tenardyenin min beş yüz franka qədər təxirəsalın- maz borcu vardı
və bu onu çox təşvişə salırdı.
Taleyin ona qarşı daim merhəmətsiz olmasına baxmayaraq, Te- nardye vehşilerdə xeyir əməl, mədəni xalqlarda ise ticarət mənbəyi olan şeyin, yeni
qonaqpərestliyin ən dərin və bugünkü mənasını çox gözəl başa düşen
adamlardan idi. Bundan başqa o, mahir bir ovçu idi, özgə meşələrinde səırast
güllə ilə ov vurmaqda meşhur idi. Bəzən sakit və soyuq bir gülüşü vardı; onun
bu gülüşü xüsusən qorxulu idi.
Bəzən bir işıq panltısı kimi anun ağzından etiqad etdiyi mey- xanaçıhq
nəzeriyyəleri çıxardı, onun öz sənətinə məxsus qaydalan vardı ki, bunları
arvadının beynine yeritmeye çalışardı. Bir defe hiddetli bir pıçıltı ilə arvadına
bu sözləri haşa salmışdı: “Meyxanaçınm borcu hər yolçuya yemək, yataq, işıq,
isti, kirli melefə, xidmətçi qız, bire, təbessüm satmağı, yolçulan dayandırmağı,
nazik pul kisələrini boşaltmağı, qalın kisələri namuslu sürətdə
yüngülləşdirməyi; səyahet edən bir aileye hörmətla yer təklif etməyi, kişinin
dərisini soymağı, arvadın tükünü yoimağı, uşağın qabığını çıxarmağı
bacarmaqdu1; o pəncəranin açıq ve bağlı olmağmı, ocağın yaxınlığındakı
bucağı, kres- İonu, stulu, kürsünü, skamyam, tük döşeyi, yun döşəyi, bir qucaq
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küləşi, bir sözlə hər bir şeyİ hesaba yazmalıdır. O, güzgünün qonaqlartn surətini ne dərəcə əyri gösterdiyini biiməli, bunun üçün də onlardan pul almalıdır,
nəhayət, nə olursa-olsun, hər bir vasitə ilə yolçudan hər bir şey üçün, hətta itinin
udduğu milçəklər üçün bele pul qoparmalıdır!”.
Bu kişi və bu qadın izdİvac bağlan ilə bir-birine bağlanan hiyle- gərlik və kin
demək idi - bu, iyrenc və dəhşetli bir ittifaq idi.
Əri düşünüb mülahizə etdiyi zaman, arvadı uzaqda olan borclulan heç
xatırlamadan, nə dünənki, nə de sabahkı günün fıkrini çəkmeden yalnız
hariscesine hazırkı dəqiqe ile yaşayırdı.
Bu iki məxluq belə idi. Kozetta ər ve arvadın arasında ikiqat zülm ve əziyyət
çəkirdi; onu sanki dəyirman daşlan ilə üyüdüb, kəlbetinlə
ətini qopanrdılar. Ər və arvad hərə öz bildiyi kirai onu incidirdi: arvad
Kozettam ölüncəyə qedər döyərdi, kişi ise onun qışda ayaqyalın gəzmosində
müqəssir idi.
Kozetta pilləkəniə gah yuxarı, gah da aşağı qaçar, yuyar, temizlər, sürtər,
yüyürər, taqətdən düşər, ağır şeyləri daşımaqdan təngnəfəs olar və cansız
olmasına baxmayaraq, çox ağır işlər görerdi. Ona bir damcı rəhm etmezdiler!
Arvad vəhşi, kişi zaltm! Tenardye meyxanası qalın bir hörümçek tonı kimi idt.
Kozetta da bu torun içınde çapalayırdt. Bu bədbext balaca xidmətçi sanki
köləliyin mücessemesi idi. O, hörüm- çəklərə qulluq edən bir milçeye
bənzəyirdi.
Zavallı uşaq her şeyə dözür, səsini bele çıxarmırdı.
Allah dərgahından yenicə aynlaraq ömürlerinin ilk çağlartndan bu cür insaniar
arasmda yalqız, kimsesiz, aciz qalmış bu qəlblərdə göresən nələr olur?
ÜÇÜNCÜ FƏSİL İnsanlara şarab, atlara su
Meyxanaya dörd nəfər yeni yolçu gəldi.
Kozetta dərin düşüncəlere datmışdı, səkkiz yaşı olmasına baxma- yaraq, ba^ına
o qədər müsibet gətmişdi ki, əlemli diişüncəlorə daldtğı zaman bataca bir qanya
benzəyirdi.
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Bir gözünün qapağı madam Tenardyenın vurmuş otduğu bir yum- ruqdan
qapqara qaralmışdı. Arvad ara-sıra bunu gördükdə: “Gözünün altındakı təkəyə
bax, bu qız nə yaman eybecər imiş!” deyirdi.
Demek, Kozetta düşünürdü ki, gece olmuşdur, həm de qaranlıq bir gecədir.
Tərslikden o yeni gələn müsafirlərin otaqlanndakı bütün bardaqlan və qrafınleri
bir az bundan əwəl təzə su ile doldurmuşdur və boçkada su qalmaınışdır. Yalnız
bir şey ona təskinlik verirdi, Te- nardyenin meyxanasında nadir halda su
içirdilər. Burada susuzlayan adam az deyildi, lakin onlar öz yanğıJarmı su ile
deyil, şərabla sön- dürürdülər. Bir stəkan şərab ovezinə bir stəkan su isteyən bir
qonaq tapılsa idı, hamı onu vəhşi hesab edərdi. Lakin bir an oldu ki, qtzctğaz
tir-tir titrədi: Tenardye qan ocağm üzərinde qaynayan qazanlardan birinin
qapağını açdı, sonra isə bir stəkan götürüb, sürətle su boç- kasının yanına gətdi,
kram açdı. Uşaq başını qaldınb onun hərəket- lerini izləyirdi. Krandan nazıkcə
su axdı. Stəkan ancaq yanya qəder doldu.
Tenardye qan:
Lənət şeytana! - dedi. - Su yoxmuş ki! ~ və bir dəqiqəliyə susdu. Qız
nofəsini gizletdi.
Tenardye qarı yanya qədər dolmuş stəkana baxaraq:
-

He! - dedi, - keçib, elə bu da çatar.

Kozetta yenə işine davam etdi, lakin həle on beş dəqiqə sinəsində bir yumaq
kimi sıxılmış ürəyinin necə bərk döyündüyünü duydu.
O, ötən dəqiqələri bir-bir sayaraq, səherin tez açılmasını şiddetlə arzulayırdı.
Ara-sıra müsafırlərdən biri küçeyə baxaraq:
“No yaman qaratıiıqdır! ” və ya: “Bu qaranlıqda həyətdə ancaq pişiklər gəza
bilər!” deyirdi. Bu sözləri eşitdikcə Kozetta qorxudan tir-tir əsirdi.
Birdən, meyxanada müsafir qalan seyyar alverçilorden biri içəri girdi ve kobud
bir səslə bağırdı.
-

Nö üçün mənim atıma su verilməyib?

Tenardye qan:
-

Neco verilməyib? Onu sulayıblar, - deyə cavab verdi. Alverçi
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yenə:
Madam, men isə size deyirem ki, verilməyib! - deyə etiraz etdi.
Kozetta stolun altından çıxdı.
Ağa, - dedi. - Vallah, sizin atınıza su verilmişdir, o, bir vedra su ıçdi, lap
dolu bir vedrə, mən özüm ona su verdim, hele onunla söhbet do eledim.
Bu düz deyildi. Kozetta yalan danışırdı.
Bir buna bax, boyu bir qanşdır, amma dağ boyda yalan danışır! - deyə
alverçi səsləndi. - Senə deyirəm ki, at su içməmişdir, yaramaz! Mənim atım su
istəyəndə o, bir cür fınxınr, mən onun xasiyyətinə bələdem!
Kozetta yene öz dediyində durmuşdu, kedorli bir təşvişdən xınl- dayan səsle
yavaşca təkrar edirdi:
-

İçmişdir, lap doyunca ıçmişdir.

Alverçi qezeblenerək:
Bəsdir! - dedi, - At bir damcı da su içməmişdir. Bu saat ona su verin,
vəssalam.
Kozetta yenə stolun altında gizİəndi.
Meyxanaçı qadın:
-

Düz sözə nə var ki, - dedi, - heyvan su içməmişsə, onu sulamaq lazımdır.

O, etrafma boylandı.
-

Bes bu biri heyvan hanı?

Stolun altına baxıb Kozettanı gördü. Zavallı qız stolun o biri başında qonaqlann
lap ayaqları altmda büzüşərek oturmuşdu.
Qan:
-

Di çıx görüm! - deyə bağırdı.

Kozetta sığmdığı yerdən çıxmağa məcbur oldu.
-

Vay səni, küçük! Get ata su ver!

Kozetta qorxa-qorxa etiraz etmek istedi:
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-

Xanım, axı suyumuz qurtanb.

Tenardye qan küçə qapısını taybatay açaraq:
Qurtanb get gətir. Cəld ol! - deyə bağırdı. Kozetta başmı aşağı saldı ve
ocağın küncündəki boş vedrəni götürmek üçün getdi.
Vedrə qızın özündən böyük idi, qız onun içındə lap rahatca yerloşə bilerdi.
Meyxanaçı qadın yenə ocağa yaxınlaşdı, taxta qaşığı qazanda qaynayan xörəyin
içinə salıb dadına baxdı ve öz-özünə:
Bulaqda su çoxdur, - deyə donquldandı. - Buna bax, həle bir danışır da.
Amma nahaq yero soğanı süzmədim,
Sonra istiot və sanmsaqla bir yerdə xırda pul saxladığı qutunu eşələyib:
Məne bax, ilan balası! - dedi. - Ala bu pulu, geriyə qayıdanda, çörəkçiden
bir böyük çörək de alarsan. Budur al, on beş su.
Kozettamn döşlüyünde balaca bir yan cibİ vardı, o dinməz-söy- ləməz p<ulu
alıb cibinə qoydu.
O, elində vedrə, açıq qapmın qarşısmda herəketsiz dayandı, sanki kiminso
köməyə gəleceyini gözləyirdi.
Meyxanaçj qan:
-

Di celd ol! - deyə bağırdı.

Kozetta çıxdı. Qapı örtüldü.
Kukla akvalatı
Oxucunun xatırladığı kimi, açıq havada tikilmiş taxta dükanlar, kilsədən
başlayaraq Tenardyenin meyxartasına qədər uzanırdı. Dükanlann hamısı gecə
duasma gedən ziyarətçilerin yolunda olduğu üçün kağız qıflar içinde yanan
şamlarla işıqlandınlmışdı və axşam, Tenardyenin meyxanasmda oturmuş olan
mekteb müelliminin dediyi kimi, bu “füsunkar bir mənzero” idi. Lakin göydə
bir ulduz belə görünmürdü.
Meyxananın qapısı ilə üzbeüz olan dükanda oyuncaq satırdılar. Burada teldən,
şüşəden, tənəkden qaynlmış bir çox gözəl şeylər vardı. Vitrinin ön sırasında, en
görkəmii bir yerdə, ağ dəsmaüar üzərində, texminən iki fut hündürlüyünde
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böyük bir kukla qoyulmuşdu. Kukla- nın eyninə çəhrayı rəngli krepdən tikilmiş
zerif bir paltar geyin- dirilmişdi. Başında qızıl sünbülləri, həqiqi saçları, minalı
gözləri vardı. Bu qəribe oyuncaq bütün günü vitrində duraraq on yaşına qədər
yolçulann heyrətine səbəb olmuşdu. Lakin bütün Monfermeylde bu kuklanı öz
uşağı üçün almağa iqtidan olan varlı, yaxud israfçı bir ana tapılmadı. Eponina
ilə Azelma saatlarla bu kuklaya tamaşa edirdilər. Kozetta belə, gizlinçe olsa da,
bu kuklaya baxmağa cəsarət edirdi.
Kozetta əlində vedre, qəmli və perişan bir halda evdən çıxdığı zaman belə,
“xanım” adlandırdığı bu gözel kuklaya baxmaqdan özünü saxlaya bilmədi.
Yazıq qız mat-mat baxırdı. O hələ bu kuklam yaxmdan görməmişdi. Bu dükan
ona bir saray, kııkla ise - əfsanəvi bir xəyal kimi görünürdü. Səfalət, yoxsulluq,
ehtiyac içində sürünən bu balaca zavalh uşağıtı gözləri qarşısından nur içində
qərq olan bir serab kimi heyrət, ehtişam, servət və səadet lövhələri keçdi.
Kozetta, uşaqlara mexsus sadədil və həzin bir fəhmlə, onu da böyük kukladan
nə qeder dərin bir uçurum ayırdığmı duyurdu. O öz-özünə deyirdi ki, bela bır
“şeylə” oynamaq üçün ya bir kraliça, ya da heç olmasa, bir şahzadə ohnaq
lazımdır. O bu qeşəng çəhrayı paltan, bu gözəl saçları məftuniyyətlə seyr edir və
fikirleşirdi: “Ah, bu kukla nə qədər xoşbəxtdir!". Qızcığaz gözlərini bu sehrkar
dükandan ayıra bilmirdi. Oyuncaqlara baxdıqca, daha çox heyrət edirdi. Elə
bilirdi ki, behişti görür. Böyük kuklanın dalında ondan kiçik kuklalar vardı.
Bunlar Kozettanın gözlorinə periler, mələklər kimi görünürdü. Dükanm
içərisinde gezinməkdə olan alverçi ise onun gözlərində az qala Allaha
bənzeyirdi.
Qızcığaz o qedər heyranlıqla tamaşa edirdi ki, hər şeyi, hətta nə üçün
göndərildiyini belə unutmuşdu. Bırdən Tenardye qanntn sərt səsi onu sanki
yuxudan oyatdı:
Necə! Sarsaq qız, sen hələ buradasan? Dayan bir, gör sənə nə edecoyəm!
De görüm, burada ne qayınrsan? Bu saat get, deyirəm sənə!
O, tesadüfən küçəyo baxdıqda, Kozettanın dükan qabağmda heyran-heyran
durub baxdığmı görərek özündən çıxmışdı.
Kozetta vedrəni götürüb qaça-qaça su dalınca yüyürdü.
BEŞİNCİ FƏSİL Balaca qtz tək-tənka
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Tenardyenin meyxanası kəndin kilsə olan terəfmdə idi; odur ki, Kozetta su üçün
Şel tərəfindəki meşəde olan bulağa getməli idı.
O artıq dükanlann vitrinlərinə baxmırdı. Çörəkçilər küçesi ilə vo kilsənin
yaxınlığından getdiyi müddetdə, o helə işıqlı dükanlar yanın- dan keçirdi, lakin
bir az sonra son dükanla son işıq da söndü. Zavallı qız qaranlıqda qaldı vo
qaranlığa batdı. Üreyini bir qorxu basırdı, buna görə o yeriyo-yeriyə var qüvvəsi
ilə vedrəni yellədirdi. Vedrə səs- ləndikcə, balaca qız da bir az ürəklənirdi.
Qız yol getdikcə, qaranhq daha da artırdı. KiiçəJor kimsəsiz idi. Lakin yenə də
yolda bir qadma rast geldi. Qadın ona çatdıqda dayandı və öz-özünə mızıldandı:
“Bu balaca quzu haraya gedir? Cindir, şeytandır, nədir?”. Sonra, dİqqət etdikdə,
Kozettanı tanıdı. “Buna bax,
-

dedi. - Bu ki, bizim Torağaydır!”.

Beleliklo, Kozetta Monfenrıeyl kəndinin Şel tərəfindəki kənann- dan eyri-üyrü,
dolaşıq, kimsesiz küçələrdən keçdi. Nə qədor ki, yolu evlar və hətta hasariar
arasmdarı keçirdi o, xeyli cəsaretlə addım- layırdı. Ara-sıra pəncərə qapaqlanmn
deşikləri arasuıdan şam işığı görünürdü, - burada işıq, həyat vardı, burada
insanlar yaşayırdı. Bunu düşündükcə, Kozetta sakitləşirdi. Lakin o irəlilədikcə
şüursuz bir halda addımlannı saxlayırdı. Sonuncu evin tinini döndükdə, Kozetta
dayandı. Sonuncu dükanı keçəndən soma yola davam etmək çətin idi;
son evdən o yana yol getmək ise ona qeyri-mümkün görünürdü. Ved- rəni yere
qoyaraq, əlini saçlanna uzatdı ve yavaş-yavaş başını qaşı- mağa başladı;
qorxmuş ve cəsaretsiz uşaqlar adetən, belə edirlər. Kozetta Monfermeylin lap
kənannda dayanmışdı, bundan sonra tar- latar baştayırdı. Kozettanın qarşısında
qaranlıq və izsız bir çöl uzamrdı. Qız qorxu ile bu qaranlığa baxırdı; burada
insanlar yox idi, burada vəhşi beyvanlar ola bilərdı, kim bilir, bəlkə de kabuslar
dolaşırdı. Kozetta getdikce daha artıq diqqetle qaranhğa baxırdı, budur, otlann
arasında heyvanlann ayaq səsini eşitdi, ağaclar arasında teıpenən ka- busları
gördü. O zaman Kozetta tez vedreni götürdü, qorxu ona cesarət verdi. Öz-özünə
dedi: “No olsun! Ona deyerəm ki, bulaqda su yox- dur!”. Bu qərarla o,
Monfermeylə qayıtdı.
Lakin yüz addım belə atmamış Kozetta dayandı və yenə başını qaştmağa
başladı. İndi gözlerino Tenardye qarı göründü, bu monfur ve dəhşetli qan kaftar
kimi ağzını ayırmışdı, gözləri hiddətdən parıl- dayırdı. Qızcığaz aciz bir halda
ətrafına boylandı. Nə etsin? Haraya getsin? Qabaqda Tenardye qannın kabusu,
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arxada isə - qaranlığın ve meşələrin bütün cinləri dururdu. Lakin Tenardye qan
daha qorxunc idi, Kozetta onun qabağında geri çekildi. Qızcığaz yene bulağa
doğru yüyürməyə başladı, Qaça-qaça kendden çıxdı, qaça-qaça meşeyə girdı, o
artıq heç bir şeyə baxxnır, artıq heç bir şeyə qulaq asmırdı. Yalnız nəfesinin
daraldığmı hiss etdiyi zaman bir az ayaq saxladt, lakin yene də dayanmadı. O,
ümidsizlik içorisinde yoluna davam edirdi. O, ağlamağını güclə saxlayaraq,
yüyürürdü. Meşenin gecə səsleri onu hor terafden bürüdü. O artıq heç bir şey
düşünmür, heç bir şey görmürdü. Bu balaca məxluq gecənin nəhayətsizliyi ile
üz-üzə gəlmişdi. Bir tərəfde dünyanı bürümüş zülmət, o biri tərəfdə ise - bir heç,
bir zerrə.
Meşənin kenarından bulağa qedər yeddi-səkkiz dəqiqəlik yol vardı. Kozetta
gündüzler dəfolerlə su üçün buraya geldiyindən yolu yaxşı tamyırdı. Qəribə
işdir, o yolu azmadı. Təbii bir hiss dumanlı bir şekildə onun hereketlorini idarə
edirdi. Ağacların budaqlan arasında, yaxud kolluqlar içinde dəhşətli bir şey
görecəyİndən qorxaraq, o nə sağına, nə soluna baxmadan yeriyirdi. Nehayət,
bulağa çatdı.
Burada tebii bir bulaq vardı; torpağm içindən qaynayan su iki fiıt derinliyinde
bir yalaq açmışdı, Bulağın kenarlannı yosun ve hündür otlar bürümüşdü,
ətrafında isə bir neçə iri daş düzülmüşdü, bulağm içindən sakit bir şırıltı ilə su
axırdı.
Kozetta nəfəs almağı belə düşünmədi. Çox qaranlıq idi, lakin o bu bulağa su
daiınca gelməyo adət etmişdi, Qaranlıqda sol əli ile bulağın üstürıə doğru eyilən
cavan pahd ağacını axtanb tapdı. Bu ağac onun üçün, adətən, bir istinad nöqtəsi
idi; o, əli ilə axtanb bir budaq tapdı, budaqdan yapışdı, bulağa tərəf əyildi və
vedrəni suyun içine saldt, həyecandan qüwəti üçqat artmışdı. Suya doğru
əyilərkən o, döş- lüyiinün cibindəki pulun bulağın içine düşdüyünü görmədi və
sesini də eşitmədi. Pul suya batdı. Qız dolu vedrəni çekib, otun üstünə qoydu.
Ancaq indi o, yorulduğunu və taqətdən dü$diiyiraü hıss etdi. O çox istəyirdı ki,
tez geriyə dönsün, lakin vedrəni doldurmaq üçün serf et- diyi qüwət həddindən
aıtıq olduğundan, o bir addım belə ata bilmödi. İstər-istəməz istirahat etməli idi.
Otun üstündə çömbelib oturdu vo yerindəcə donub qaldı.
Kozetta gözlerini yumdu, lakin sonra yeno açdı; o bunu nə üçün etdiyini
bilmirdi. Lakio başqa cür etməye də qadir deyildi. Yanında vedrenin içində, su
dairəlerle yayıiaraq, tenəkdən qaynlmış ilanlar kimi panldayırdı.
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Başının üstündə tüstü pərdəlerine bənzəyen ağır, qara buludlarla dolu göy
qarahrdı. Sanki gecenin qorxnnc qaranlığj hər tərəfdən uşa- ğm üzerine
çökürdü.
GÖyün ucsuz-bucaqsız dərinliklərindB Yupiter üfüqe doğru enirdi. Kozetta
çaşqın bir nezərle bu tanımadığı VÖ qorxulu boyük ulduza baxırdı. Bu zaman
planet heqiqəten sıx dumanlıqlan yararaq, üfüqün yaxınlığmda gorünürdü. Qalın
dtıman qatı ona dəhşətli qara-qırmızı rang verirdi. Məşum qurnızı duman
pianetin həcmıni böyüdürdü. O, qızaran bir yaraya benzəyirdi.
Düzdən soyuq külək əsirdi. Meşə zülmət içində, yarpaqlar herə- kətsiz idi, yaya
mexsus gizli və canlı bir panJtı yox idi, qurumuş iri budaqlar hədəleyıci tərzdə
uzamrdı. ÇokekJerdə sısqa eybecər kollar xışıldayırdı. Hündür otlar şimal
küləyi altında əyilərək ilan balığı kimi qıvnlırdı. Göyem agacınm budaqları,
ovunu elə keçirməye çalışan qorxunc caynaqlı uzun eller kimi uzanmışdı.
Küləyin apardığı quru süpürgə koliarı sürətle qızrn yanından ötürdü, onlar sanki
böyük bir dəhşətle öz canlannı düşmənden xilas etmək üçün qaçırdılar. Uzaqda
qəmli çöllər uzanırdı.
Qaranlıqdan baş gicəllənir. İnsana işıq lazımdır, qaranlığa dalanlar ürəklərinin
necə dayandığını hiss edirler. İnsanm gözləri qarşısmda qaranhq olanda, şüuru
da qaralır. Gecənin gözgörmez qaranhğında ən cəsur insan üçün belə dəhşətli
bir şey var. Gecə vaxtı heç kəs meşədətL qorxusuz keçə bilməz. Kölgələr və
ağaclar qaranlığın tehlükəli mü- cəssəmeleridir. Gözgörməz qaranlıqda xəyallar,
kabuslar, cinlər do- ğar. Bir neçə addımlıqda belə kabus kimi ağıl irmez şeylər
görünməyə başlayır. Fəzada- öz beynində - mürgüləyən çiçəklərin xeyalları
kimi gizli və dumanlı şeyler üzdüyünü görürsen. Üfuqlərdə qorxunc köl- gələr
doğur. BÖyük qara bir boşluğun buxarlan nəfəsinə dolur. Qor- xursan da, dönüb
baxmaq da istəyirsen. Gecənin qaranlığmda dəhşət saçan uçurumlar, kölgeler,
yaxmlaşdığm zaman yox olan səssiz hey- kəllər, tərpənen ağaclar, qaranlıqda
elemin inikası olan qurğuşun rəngli gölməçələr, mezar kimi dərin bir sükut, hər
növ məchul mexluqlar, budaqlarm əsrarengiz yırğalanması, ağaclann qorxunc
gövdeləri, xışıldayan otlann uzun telləri - bütün bunlarm qarşısmda özünü aciz
hiss edirsen, elə bir qorxmaz insan yoxdur ki, bu dəhşetlerden sar- sılmasın,
teşvişe düşməsin. Bu ele iyrənc bir hissdir ki, guya ruhun qaranlığa qovuşur. Bu
qaranlıqda əriyib yox olmaq uşaq üçün tss- viredilməz dərecəde dehşetlidir.
Meşələr sirler və dəhşətlerle doludur və uşaq qəlbinin ince qanad- larının
titrayişi meşenin dehşətli qübbəsi altında can verən insanın ahına benzər.
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Kozetta öz duyğulanm özü bele anlaya bilməyərək, tebiətin bu nehayətsİz
qaranlığmın onu bürüdüyünü hiss edirdi. Qorxu deyil, ondan daha dəhşətli bir
şey onu bürüdü. O, başdan ayağa kimi titrə- yirdi. Qəlbini buz kİmi donduran
bu titrəyişdə ele xariqüladə bir şey vardı ki, bunu sözle təsvir etmek mümkün
deyildir. Onun gözlerində vəhşi bir şey göründü. Ona elə gəlirdi ki, sabah hemin
vaxtda yene buraya qayıtmaq arzusundan özünü saxlaya bilməyəcəkdir.
O zaman, sanki bir sövq-tobii İlə, anlamadığı, lakin qorxduğu bu qerıbə
vəziyyətdən xilas olmaq üçün o ucadan “bir, iki, üç, dörd” deye saymağa
başladı. Ona qəder saydıqdan sonra yenidən başladı. Bunun sayəsində o, varlığı
yenə düzgün dərk etdi. O, bulaqdan su götürerkən islanan əllərinin keyidiyini
hiss etdi. Ayağa durdu. Yene onu qorxu bürüdü, təbii və yenilmez bir qorxu.
Fikrinden yalnız bir şey keçirdi: qaçmaq, geriyə baxmadan qaçmaq, bu
meşedən, bu düzdən evlere doğru, işıqlı pencərələre doğru qaçmaq... Gözləri
yanmdakı vedrəyə sataşdı. Tenardye qarının qorxusu o qeder böyük idi ki, su
vedrəsini götürmədən qaçmağa cəsarət etmədi, İki əJi ilə vedrenitı qulpundan
yapışdı ve çetinliklə qaldırdı.
Dolu vedrəni aparmaq onun üçün çox çetin idi. O, iki addım getdikdən sonra
dayanıb vedroni yere qoymağa məcbur oldu. Nəfesini dərdi, yenə vedrenin
qulpundan yapışıb yerimeyə başladı. Bu dəfe bir qədər artıq yol getdi, lakin
yenə dayanmağa məcbur oldu. Bir neçə saniye istirahət etdikdən sonra yoluna
davatn etdı. Kozetta bir qoca qan kimi əyilerək və başını sallayaraq yeriyirdi.
Vedrənin ağırhğı nazik qollannı dartır, kəskmlöşdirirdi: vedrenin dəmir qulpu
keyimiş barmaqlannı üşüdürdü. Ara-sıra Kozetta dayanır və hər dəfə dayandıqca, soyuq su vedrenin kənarmdan tökülərək onun yalm ayaqJannı isladırdı.
Bu hadisə meşənin ortasında, qış gecesində, insan nəzər- lərindən uzaq bir yerde
baş verirdi, qızcığazm ancaq səkkiz yaşı vardı. Bu ürək parçalayan mənzərəni
yalnız tann görürdü.
Əfsus ki, bunu, elbəttö, anası da görürdü!
Çünki dünyada elə şeyler olur ki, ölüləri belə öz məzarlanndan ayağa qaldınr.
Kozetta xəste bir xınltı ile nefes alır, hıçqınqlar onu boğurdu, lakin Tenardye
qandan o qədər qorxurdu ki, ondan uzaqda belə ağlamağa cəsaret etmirdi.
Kozetta bu qadmın hər zaman və her yerdə öz yamnda olduğunu duymağa adet
etmişdi.
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O, çox yavaş yeridiyindən az yol getmişdi. Nə qedər az dayanmağa və çox
yeriməyə çalışırdısa, yene də yol azalmırdı. Monfermeylə qe- dər bir saatdan
artıq yol getməli olduğunu və evə qayıtdıqda Tenardye qarrnın onu yenə
döyocəyini düşündükcə, bodeni əsirdi. Bu qorxu, meşədə geco vaxtı yapyalqız
qalmaqdan hıss etdiyi dəhşəti daha da şiddətlondirirdi. Tanıdığı qoca bir şabalıd
ağacına çatdıqda Kozetta yorğunluğunu daha yaxşı almaq üçün son dəfe olaraq
dayandı və sonra var qüwesini toplayaraq, vedreni qaldırdı və cəsaretlə yola
düşdü. Bununla belə, zavallı qtzcığaz derin bir meyusluqla: “Aman Allah, aman
AUah!” deyo inləmekdən özünü saxlaya bilmedi.
Bu anda o, vedrənin nədənse yüngüllaşdiyini hiss etdi. Onun gözlerinə boyük
görünen bir əl vedrənin qulpundan yapışdı və asan- Iıqla yuxan qaldırdı.
Kozetta başını qaldırdı. Qaranlıqda uca boylu və qara bir kölgenin onunla
yanaşı yeridiyini gördü. Bu, Kozettanın
dalmca gəlen kişi idi. Qızcığaz onun addımlannı bele duymamışdı və
yanaşdığını görməmişdi. Bu adam dinmez-söyləməz vedreni onun elindən aldı.
Həyatm bütün lıadisəl&nnde insan təbii bir hissin xeberdaredici səsini eşidir.
Uşaq qorxmadı.
ALTINCI FƏStL
Bu fəsildş Bulatruelin balkə də axmaq olmadığt təsdiq olunur
Həmin o gün, yeni 1823-cü ilin Milad bayramı axşammda günor- tadan sonra,
Parisde Xəstəxana bulvanmn ən tenha bir yerinde bir adam xeyli vaxt olardı ki,
gəzinməkde idi. Bu, özü üçün mənzil axta- ran bir adama bənzəyirdi ve
görimür, Sen-Marso məhelləsinin xaraba kənarlanndakı en sadə, kiçik evləri
üstün tuturdu.
Bu adamın, doğrudan da, bu uzaq məhəllədə otaq tutduğtınu aşa- ğıda
görecəyik.
Bu adam istər paltan və istərse ümumi görünüşü ilə nəcib dilençi adlana bilecek
yoxsullara benzəyirdi. Çox yoxsul olmaqla bəraber, olduqca təmiz geyinmişdi.
Bu - çox az tesadüf edilən bir haldır ki, bəssas ürəklərdə bu qədər yoxsul və bu
qeder ləyaqətli bir adama qarşı ikiqat hörmet oyadır. Başında çox köhnə olsa da,
tərtəmiz bir şlyapa, əynində tünd san rəngli qaba bir mahuddan tikilmiş - bu
rəng o zamanlar çox da qeribe görünmürdü - sürtülüb köhnəlmiş bir redinqot,
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köhnə modalı, cibli ve qapalı bir jilet, dizlərinin rangi qaçmış qara pantalon,
qara yun corab ve mis toqqalı sadə, kobud çekmələri vardı. O, keçmişdə bir
zadegan ailesində mürəbbilik edən bir müha- cirə benzəyırdi. Ağappaq saçlan,
elimn qjnşları, solğun dodaqlan, üzündeki eləm və yorğunluq yaştnın altmışı
keçmiş olduğunu göstərirdi. Aheste, lakin möhkem yerişİ, hər bir hərəketində
gözə çarpan böyük bir qüwət isə olsa-olsa əllİ yaşlı bır qocanın təsirini
bağışlayırdı. Alnmın qmşlannda elə bir necabət görünürdü ki, onun üzünə
baxanlar ona hüsn-rəğbət bəsləmeye bilmezdı. İlk baxışda sərt görünən qapalı
dodaqlarmda eyni zamanda mezlumluq hiss olıınurdu. Dərin baxışlannda ne ise
hezin bir sakitlik vardı. Sol əlinde cib yayhğına sanJı balaca bır bağlı, sağ əlində
ise çəpərdən çıxanldığı hiss olunan bir ağac vardı. Bu ağac çox diqqetle
yonulmuşdu və o qəder də kobud görünmürdü; şaxlan kəsihnişdi, başında isə
qırmırı surğucdan qaynhnış və mərcana bənzəyən iri bir başlığı vardı. Bu,
dəyənek idi, lakin əsaya bənzəyirdi.
Xəstəxana bulvannda, xüsusilə qış günlərində, gediş-gəliş çox az idi. Bu adam
isə büruzə vermədən, buna çox da teəssiif etmir, sanki adamlara rast gelmekdən
artıq, onlardan çəkinməye çalışırdı.
O zamanlar kral XVIII Lüdovik her gün Şuazi-le-Ruaya gedərdi. Bu onun en
çox sevdiyi gəzintüərdən idi, hər gün teqribən saat ıkidə, kral ekipajı və
məiyyətinin çapa-çapa Xəstəxana bulvanmn yanından keçdiyini görmek olardı.
Məhellədə yaşayan yoxsullar üçün kralın bulvardan keçməsi həm divar, həm də
cib saatını əvəz edirdi. Onlar deyərdilər. “Artıq saat ikidir - odur, kral Tüilriye
qayıdır”.
Bezileri onun qabağına çıxar, bəzileri ise kənara çəkilərdi, çünki hər defə kralın
görünməsi qanşıqhğa səbəb olurdu. XVIII Lüdovikin Paris küçələrində
görünməsi və yox olması müəyyen bir təsir belə bağışlayırdı. Bu keçid ani olsa
tia, ezemətli idi. Bu şikast kral yoldan süreüə keçməyi severdi: yerimək
iqtidannda olmadığından, o çapa- çapa keçmək istoyirdi; bu axsaq kral,
mümkün olsaydı, ildınmı cilov- lardı. O, mühafizəlerin yalın qılınclan arasında
sakitanə və sert bir tövrlo keçerdi. Qapılan üzərində böyük zanbaq budaqlan
təsvir edil- miş ağır, yalqızlı kareta gurultu ilə küçəden keçərdi. Adamlar karetanın içini ancaq ötori görerdilər. Karetanın ıçində, sağ küncündə ağ ipək
yastıqlar üzərində geniş, al yanaqiı, möhkəmcə bir üz, kəkilii və tozəcə
pudralantruş saçlar, tekəbbürlü, qəddar və hiyleger bir baxış, incə bir təbessüm,
mülki paltan üzərine sallanan qızıl saçaqlı iki iri epolet, Qızıl yun ordeni,
Müqoddəs Lüdovik xaçı, Fəxri legion nişam, gümüş Müqəddəs ruh ulduzu,
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yeke bir qann və geniş mavı bir orden lentası görünərdi; bu, kral idi. Şəherdən
çıxandan sonra o, ağ plümajh şlyapasını uzun ingilis ketrləri sarınmış dizlərinin
üstündə tutardt. Şehəre girdiyi zaman şlyapastnt başma qoyar, bezən yolçulann
salam- lanna cavab verordi. Kral xaiqa soyuq baxdığı kimi, xalq da ona qarşı
soyuq rəftar edərdi. Kral birinci dəfə Sen-Marso məhəlləsində gö- rünərkən,
onun qazana bildiyi bütün müveffəqiyyət bir ustanm yol- daşına söylediyi
sözlərlə öz ifadəsini tapmışdı. “Bax, bu yoğun adam hökumətdir”.
Beləliklə, kralın bu mehəllodə eyni saatda görünməsi her giin Xəstəxana bulvan
əhalisi üçün bir hadisə idi.
GÖriinür, san redinqotlu adam bu məhelle əhalisinden deyildi. Hətta Paris
ehalisindən də deyildi. Çüııki bu hadisəden xəbəri yox idi. Saat ikidə, bir
eskadron gümüş baftalı qvardiyaçüarla əhatə olnnmuş kral karetası Salpetrieri
keçərek, bulvara çatdtğı zaman, san redinqotlu adam heyrət etmiş və hətta
qorxmuşdu. Yan tərəfdəki xiyabanda ondan başqa kimsə yox idi. O derhal
hasarm dalında gizləndise də, hersoq d’Avre onu gördii. Hemin gün hersoq
d’Avre növbətçi qvardiya zabiti ol- duğundan karetada kralla üzbəüz
oturmuşdu, hersoq krala xitabən: "Bu çox şübheli adama oxşayır!” dedi. Kralın
yolunu diqqətle nəzərdən keçiren polislər de bu adamı gördüler ve onlardan
birinə yolçunu izle- mək ətnri verildi. Lakin san redınqotlu adam məhəllənin
tenha küçə- lərinə daldığuıdan ve həmçinin artıq qaranlıq çökmeye
başladığından, polis nəferi onu gözdən itirdi. Hemin axşam daxili işler naziri və
polis prefekti qraf Anqleso verilen raportda bu xüsusda məlumat verilirdi.
Polis nefərini azdırandan sonra sarı redinqotlu adam addunlannı süretləndirdi,
lakin dalmca heç kesin gelmədiyini müəyyən etmek üçün dəfəlerle dönüb geri
baxırdı. Saat beşə on beş dəqiqə işlediyi zaman, yeni artıq qaranlıqlaşandan
sonra bu adam Port-Sen-Marten teatnmn yanjndan keçirdi. O gecə burada “tki
katorqalı” tamaşasını veriıdilər. Teatr fenərləri ilə işıqlandınlmış afişa, görünür,
onu heyrət- ləndirmişdi. Teləsik getse də, afışam oxumaq üçün ayaq saxladı. Bır
an sonra bu adam dar Planşet dalanına çatdı, o zaman Laniyə gedən dilican
kontorunun yerləşdiyi “Qalay boşqab” mehmanxanasına daxil oldu. Dilican saat
beşin yansmda yola düşürdü. Atlar qoşulmuşdu, arabaçının çağırdığı semişinlər
köhnə yol arabasının uca dəmir pİlləkənini telesik dtrmaşrrdılar.
Yolçu soruşdu:
-

Boş yeriniz varmı?
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Yalnız bircə yer vax, o da mənim yanımda, qozlada, - deyə ara- baçı
cavab verdi.
-

Mən o yeri götürürem.

-

Əyləşin.

Lakin arabaçı yerinden torpənmezdən əwel semişinin sadə palta- rını, boğçasını
nezerdən keçirib, pulu qabaqcadan istedi,
-

Siz Laniyə qədər gedəcəksiniz? - deye soruşdu.

Yolçu:
-

Bəli, - dedi ve Laniye qədər yol pulunu verdi.

Yola düşdüler. Qarovulxananı keçendən sonra arabaçı yolçu ilə söhbəte
girişmək istedi. lakin yolçu könülsüz cavab verirdi. Arabaçı fit çalmağa və atlan
söyməyə başladı.
Bir az sonra arabaçı bürünceyinə sarındı. Hava soyuq idi. Lakin yDİçu heç bir
şeyə əhəmiyyət vermir kimi görünürdü. Beleliklə, Qume ve Nel’i-sür-Marieni
keçdilər.
Axşam saat altıya yaxın Şelə çatdılar. Atları dincəltmək üçün arabaçı karetanı
kral abbatlığının köhnə bınasındakı meyxananın qabağında saxladı.
Yolçu:
-

Mən burada düşəcoyəm, - dedi.

O, boğçası ilə ağacını götürüb dilicandan aşağı tullandı. Bir dəqiqə sonra
gözdən yox oldu.
O, meyxanaya girmedi.
Bir qədər sonra dilican yenə Laniye doğru yola düşdükdə, bu adama Şelin baş
küçesində də rast gəlmedilər.
Arabaçı, dilıcanın içində oturan yolçulara tərəf dönerek:
Bu adam bııralı deyildir, - dedi, - mən onu tamrmram. Zahiren pulsuz
adama oxşayır, amma pula heç hayıfi gəlmir. Laniyə qəder yol pulunu verdiyi
halda, ancaq Şele qədər gəldi. Gecedir, hər kəs evinde, qapılann hamısı bağlıdır,
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amma o, meyxanaya girmədi, yolda da gö- rünmür. Elə bil, yer yarıldı, yerə
batdı.
Yolçu ise yerə-zada batmamışdı, o, qaranlıqda sürətlə Şelin baş küçosinden
keçirdi, sonra kilsəyə çatmadan sola tərəf dötıdü, Mon- fermeyle gedən torpaq
yola çıxdı, satıki bu kəndin otlaqlannı yaxşı tanıyırdı və dəfələrle burada
olmuşdu.
O, sürətlə Monfermeyl yolu ile getnıəyə başladı. Bu yolun Qani- dən Laniyə
gedon ətrafı ağach köhne şoseyə çıxdığı yerində ayaq səsləri eşitdi. Teləsik
özünü bir xəndəyə verdi, yolçuların gəlib keç- meyini gözlədi. Söylediyimiz
kimi, dekabr ayının soyuq və qaranlıq gecelərindən biri olduğu üçün, bıı ehtiyat
artıq idi. Göydə ancaq iki ya üç ulduz parlayırdı.
Elə həmin bu yerdə yoxuş başlayırdı. Lakin yolçu Monfermeyl yolu ilə düz
getmədi. O, sağa döndü, tarlalardan keçib meşeyə girdi.
Meşədə yavaş-yavaş yeriməyə başladı. Diqqətlə hər bir ağaea baxır, addımaddım ırelileyir, sanki bir şey axtarır və yalnız özünün bildiyi gizli bır yolla
gedirdi. Birdən yolunu azmış kimi mütəreddid bir halda dayandı. Ehmal-ehma)
yeriyərək, nehayet, qaranlıqda ağaran bir yığın daşın yamna çatdı. Tələsik bu
daşlara yanaşdı, gecənin dumanlı olmasına baxmayaraq, diqqətiə bu daşlan
gözden keçirdi. Bu daş yığınmdan bir neçə addım o tayda, qocalıq əlameti
olaraq düyünlərle dolu iri bir ağac vardı. Yolçu ağaca yanaşıb, əlini ağacın
gövdəsinə sürtdii, sanki ağacın qabığmdakı düyünləri yoxlamaq ve saymaq istəyirdi.
Bu, göyrüş ağacı ıdi. Onun qarşısmda bir şabalıd agacı daha vardı. Ağaca
xostəlik diişdüyündən, qabığı soyulurdu. Üstüne sarğı evəzinə bir sink parçası
mıxlanmışdı. Yolçu pencəsi üste qalxaraq, bu sink parçasına toxundu.
Sonra o, ağacla daş yığını arasmdakı yeri bir neçə dəfe dolaşdı, sanki bu yerin
qazılıb-qazılmadığını yoxlamaq istəyirdi.
Bunu edəndən sonra etrafına baxdı, yenə meşə i!e yoluna davam etdi.
Bu, bir az bundan ewel Kozettaya rast gələn adam idi.
Monfermeylə doğru gedərək, ağaclann arasından keçərken, inüdəyə-inildoyə
yeriyən balaca bir kölgəyə rast geldi. Bu kölgə gah dayanıb yükünü yerə qoyur,
gah da yenə götürüb, yoluna davam edirdi. Yolçu yaxınlaşdıqda bu kölgənin
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böyük bir su vedrəsi aparan balaca bir qız olduğunu gördü. O, derhal qızcığaza
yanaşaraq, dinməz- söyləməz vedrənin qulpundan yapışdı.
YEDDİNCİ F0SİL Kozetta qaranltqda namalum adamla yol gedir
Dediyİmız kimı, Kozetta qorxmadı.
Yolçu onunla danışmağa başladı. Səsi sakit və ciddi idi.
-

Bala, bu yük sənin üçün çox ağırdır.

Kozetta başını qaldıraraq cavab verdi:
-

Bəli, cenab.

O:
-

Ver, mən götürüm, - dedi.

Kozetta vedrənin qulpunu buraxdı. Yolçu onunla yan-yana yeri- məyə başladı.
Öz-özünə:
-

Doğrudan da, bu çox ağırdır, - deyə mızıldandı. Sonra qızdan soruşdu:

-

Balaca, sənin neçə yaşın var?

-

Səkkiz yaşmdayam, cenab.

-

Haradan gelirsən?

-

Meşədəki bulaqdan.

-

Yolun çox uzaqdır?

-

Hələ on beş dəqiqəUk yolum var.

Yolçu bir az sükut etdikdən sonra, birden soruşdu:
-

Demək, sənin anan yoxdur?

Bilmirem, - deye uşaq cavab verdi və yolçu holə ona söz söyle- meyə
macal tapmadan, əlavə etdi:
Məne elə gəlir ki, ananı yoxdur, Hamınm anası var, amma me- nim anam
yoxdur.
Bir az susduqdan sonra, yenə davam etdi:
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-

Yəqin mənim heç vaxt anam olmamışdır.

Yolçu dayandı. Vedreni yerə qoydu, uşağa tərəf eyilib çiyınlə- rindən tutdu,
diqqətlə üzünə baxdı. Qaranlıqda sanki onu tanımaq isteyirdi.
Kozettanın anq və zavallı üzü göyün ağımtıl boz işığmda tutqun bir şəkilda
görünürdü.
-

Sənin adm nedir?

-

Kozetta.

Yolçxı, elektrik vurmuş kimi diksindi. O yenə uşağm üzünə baxdı, əllerini
Kozettamn çiyinlərinden götüremk, vedreni qaldırdı vo ad- dımladı.
Bir az sonra o soruşdu:
-

Balaca, bəs san harada olursan?

-

Monfermeyldo. Bilirsinizmi haradadır?

-

Bu saat biz oramı gedirik?

-

Beli, cənab.

Bir az da keçdi. Yolçu yenə soruşdu:
-

Bəs seni bu geco vaxtında su üçün meşəyə kim göndərmişdir?

-

Madam Tenardye.

Yolçu soyuqqanlxlıqla danışmağa çalışırdısa da, səsində nədonsə qəribə bir
titreyiş vardı.
-

Bu madam Tenardye nə ile məşğuldur?

-

O mənim xanımımdır, - deyə uşaq cavab verdi. - Karvansara saxlayır.

Karvansara? - deyə yolçu təkrar soruşdu. - Yaxşı oldu, bu gecəni mon də
oraya gedərem, - dedi.
Qız:
-

Biz indi oraya gedirik, - dedi.

Yolçu xeyli süretlə yeriyirdi, lakin Kozetta da ondan geri qalmırdı. Qızcığaz
artıq yorğunluq hiss etmirdi. Ara-sıra sakit-sakit və nə isə sonsuz bir etimadla
441

yolçuya baxırdı, Heç kəs ona dua etməyi öyrət- məmişdi. Lakin o, göylərə
çevrilmiş ümid ve sevinc hissinə benzəyen bir şey hiss edirdi.
Bir neçə dəqiqə keçdi. Yolçu yene dilləndi:
-

Məgər madam Tenardyenin qulluqçusu yoxdur?

-

Yox, cənab.

-

Elə tək sənsən?

-

Bəli, cənab.

Yenə susdular, Sonra Kozetta dedi:
-

Onun iki balaca qızı daha var.

-

Hansı balaca qızlar?

-

Polina və Zelma.

Meyxanaçıya bu qedər xoş gəlen bu romantik adlan Kozetta bu cür
sadələşdirirdi.
-

Bəs bu Polina ilə Zelma kimdir?

-

Bunlar madam Tenardyenin qızlandır.

-

Bəs bu qızlar nə qayınr?

Ah! - deyə Kozetta səsləndi. - Onlann gözət kuklaları var, cür- bəcür
panldayan oyuncaqlan var. Onlar oynayır, əylənirlər...
-

Ele bütun günü?

-

Bəli, cenab.

-

Bes sən?

-

Mon işleyirem.

-

Bütün günümü?

Qız iri gözlərini qaldırdı, yolçuya baxdı, gözlerində yaş vardl, lakin gecənin
qaranlığında göriinmürdü. Acizane bir seslə cavab verdi;
-

Bəli, cənab.
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Bir az susduqdan sonra Kozetta əlavə etdi:
-- Hərdonbır, işimi qurtaranda icazə versələr, mən də oynayıram.
-

Bəs sen nece oynayırsan?

Elə bildiyim kimi. Bir söz demirlər. Ancaq mənim oyuncağım azdır.
Polina ile Zelma istemirler ki, mən onlarrn kuklalan ilə oyna- yım. Mənim
ancaq bir balaca qaiay qılmcım var, bax bu boyda.
Qız çeçelə barmağını göstərdi.
-

Qılıncın bir şey kəsirmi?

Beli, cənab, - deye qız cavab verdi. - Qılmcım salat kəsir, bir də milçək
başı kesir...
Kendə çatdılar. Kozetta yolçunu küçelərle apardı. Onlar çörəkxa- nanın
yamndan keçdilər, lakin Kozettamn çörək almalı olduğu yadına düşmədi. Yolçu
artıq ondan bir şey soruşmurdu. O, kedərli bir sükuta dalmışdı. Kilsəni
keçəndən sonra, yolçu açıq havada qurulmuş olan dükanlan görüb, sonışdu:
-

Burada bazaımı açılmışdır?

-

Xeyr, cenab, Milad bayramıdır.

Mchmanxanaya bir neçe addım qaldıqda, Kozetta qorxa-qorxa yolçunun elinə
toxundu:
-

Cənab! - dedi.

-

Ne var, bala?

-

İndi lap evo çatmışıq.

-

Nə olsun ki?

-

İndi mən vedrəni sizdən ala bilərəmmi?

-

Nə üçün?

-

Xanım görse ki, vedrənı getirənde məne kömək edibler, meni döyər.

Yolçu vedreni Kozettaya verdi. Bir dəqiqə sonra artıq onlar mey- xananm
qapısında idilər.
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SƏKKİZtNCİ FƏSİL Varh ola hihcok bir yoxsulu qəhul eiməyin pis cəhatləri
Kozetta oyuncaq dükanımn pəncəresində hələ de görünəıı böyük kuklaya oğnjnoğrun baxmaqdan özünü saxlaya bilmədi, sonra qapını döydü. Qapı açıldı.
Meyxanaçı qan elində şam qapının ağzında göründü.
Sənsən, avara? Axrr ki, gelib çıxdın! Harada itib batmışdın? Haralan
gəzirdin, utanmaz!
Kozetta qorxusundan titrəyerek:
-

Xanım, - dedi, - bu cənab gecəni sizdə qalmaq isteyir.

Tenardye qannın üzündəki kobudluq birden silindi, o, ildfatla irişməye başladı - bir anda dəyişmək meyxanaçılara xas olan bir şeydir. O,
acgözlüklə yolçunu nezərdən keçirirdi.
-

Sizsinizmi, cenab? - dedı.

-

Beli, xanım, - deyə yolçu cavab verdi ve əlini şlyapasma toxun- durdu.

Varlı seyyahlar bu qədər nəzakətli olmurlar. Səyyahm bu həre- kəti, gözdən
keçirilmiş paltan və boğçası Tenardye qantu məyus etdi. Nəvazişli irişme
üzündən yox oldu. Üzündə yenə kobud bir ifadə gö- ründü. Quru bir seslə:
-

Buyurun, - dedi.

Yolçu içəri girdi. Tenardye qan bir daha ona baxdı, xeyli sürtülmüş redinqotuna,
bir qəder ezilmiş şlyapasına xüsusi diqqət etdi, sonra başı ilə ona tərəf işarə
edorek üzünü turşutdu və hələ də arabaçılarla içki içən ərinə göz vurub sualedici
nəzeıiə ona baxdı.
Əri buna cavab olaraq, baş barmağını yavaşca oynatdı, dodaqlarmı büzdü, bu
ise: “Lütün birisidir!” demək idi. Bundan sonra Tenardye qarı:
-

Vay, ~ dedi, - nə pis oldu, bizim heç boş otağımız yoxdur.

Yolçu:
Məni istədiyiniz yerdə yerleşdirə bilərsiniz, - dedi, - istəyirsiniz çardaqda,
istəyirsiniz tövlədə, mənim üçün fərqi yoxdur. Mən yene ayrıca otağın pulunu
verə bilərəm.
-

Qırx su.
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-

Qırx su? Razıyam.

-

Yaxşı.

Arabaçılardan biri Tenardye qanya xelvətcə pıçıldayaraq:
-

Necə yeni qırx su7 - dedi. - Otağm qiyməti ancaq iyirmi su de- yilmi?

Tenardyc qan yavaşcadan cavab verdı:
Bəli, ancaq bunun üçün otağın qiyməti qırx sudur. Yoxsullara bundan
ucuz otaq vermirəm.
Bu halda eri mülayim bir seslə dedi:
Doğru deyir, bele adamları gecəleməyə buraxmaq karvansaranın
nüfuzunu aşağı sala biler.
Bu halda yolçu boğçası ilə ağacını skamyanın üstünə qoyub, stolun yanında
eyləşdi. Kozetta dərhal stolun üstünə bir şüşə şerab və bir stəkan qoydu. Atı
üçün su tələb edən alverçi, atını özü sulamağa getdi. Kozetta yenə mətbex
stolunun altuıdakı yerində oturub, corab hör- məyo başladı.
Yolçu özünə şərab tökdü və bir qurtutn içib, qeribe bir diqqetlə uşağı nəzərdən
keçirməyə başladı.
Kozetta gözəl deyildi, Lakin o xoşbext olsaydı, bəlkə də sevimli olardı. Onun
kiçik ələmli simasını size artıq ümumi şekilde təsvir etmişdik. Kozetta arıq vo
solğun bənizli bir qız idi. Səkkiz yaşı vardı, lakin ona altı yaşdan artıq vennek
olmazdı. Qara dairə ilə əhate olun- muş iri gözleri daim ağlamaqdan sönük
görünürdü. Bu ifadə ölümə məhkum edılənlərdə və ümidsiz xestəlerde olur.
ƏHərinin derisi, anasının hiss etdiyi kimi, “soyuqdan çat-çat” olmuşdu. Alovun
şöləsi Kozettanm üzüne düşerek son dərəcə anq vücudunu daha da aydrn
göstərirdi. Onun sümüklərini bir-bir saymaq olardı. Daim soyuqdan titrədiyi
üçün dizlərini bir-birine sıxmağı verdiş elomişdi. Paltan cır- cındırdan ibaret idi,
bu paltaı yayda mərhəmət, qışda isə dəhşət oya- dırdı. Əynində bir parça yun
şey yox idi, cındırlannm hamısı ketandan idi. Yırtıqlar arasından bədeni
görünürdü; bu açıq yerlərdə göy, ya qara lekələr göze çarpırdı ki, bu da
Tenardye qarının şapalaq izləri İdi. Nazik, yalm ayaqlan soyuqdan qıpqırmızı
olmuşdu. Batıq sinəsini gördükdə, adamrn ona ağlamağı goliıdi. Buuşağın bütün
siması: yerişi, herəkətleri, səsi, qmq-qınq danışması, baxışı, sükutu, hər
birhərəkəti yalmz bir şeyi ifade edir ve bünızD verirdi ki, bu da qorxu hissi idi.
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Qorxu Kozettamn bütün vücuduna yayılmışdı, sanki onun bütün varlığını qorxu
bürümüşdü. Qorxu onu dirseklerini yanına sıxmağa, ayaqlannı tumamnm
altında gizlətməye, mümkün qedər az yer tutmağa vadar edırdi, o, nəfəs almağa
belə qorxurdu. Qorxu, demok olar ki, onun bədeni üçün bir vərdiş olmuşdu, o
yalnız arta bilirdi. Gözlərinin dərirüiyində iso dehşət gizlenmişdi.
Bu qorxu o qedər böyük idi ki, üstü, başı islanmış bir halda evə qayıtdıqdan
sonra bele, Kozetta cmdırlannı qurutmaq üçün ocağrn yanma yanaşmağa cəsarət
etmədi, yavaşca oturub işləməye başladı.
Bu səkkiz yaşlı qızın nezərleri o qədər elamli, hətta o qedər faciəli idi ki, bezən
onu ağh zəifləməye, yaxud deli olmağa başlayan bir adama bənzetmek olardı.
Söylediyimiz kimi, Kozetta dua nə olduğunu heç bilmirdi, öm- ründə bir dəfə
bele kilsəye ayaq basmamışdı. Tenardye qan: “Bunun üçün vaxtım haradadn?”
deyerdi.
San redinqotlu adam Kozettadan gözlərini ayırmndı. Birdən mey- xanaçı qan
səslendi:
-

Yaxşı, bes çörək nece oldu?

Kozetta xammının səsini eşidince, adeti üzrə, dərhal stolun altm- dan çıxdı.
O, çörəyi lap yaddan çıxarmışdı. O, gözii qorxmuş uşaqlann adoti olan bir
hiyləyə əl atdı, yalan danışdı:
-

Xanım, çörəkxana bağlı idi.

-

Qapını döyəydin.

-

Döydüm, xanım.

-

Bes nə oldu?

-

Qapını açmadılar.

Tenardye qan:
-

Men sabah soruşaram, görüm sen doğru deyirsən, yoxsa yatan,

dedi. - Yalan danışmış olsan, görərsen səne nə divan tutacağam. İndi isə
on beş sunu beri ver.
Kozetta əlini doşlüyünün cibinə saldı. Ölü kimi saraldı. Pul cibınde deyildi.
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Tenardye qan hiddətlə bağırdı:
-

Eşİtmİrsen, səno nə deyirəm? Karsan?

Kozetta cibini tərsinə çevirdi. Cibi boş idi. Pul nece ola bilərdi? Zavallı qızcığaz
nə edəcəyini bilmirdi, donub qalmışdı.
Tenardye qan xınltılı bir səsle:
Demek, pulu itirmisən? Tam on beş su? Belkə sən bu pulu mən- dən
oğurlamaq istoyirsən?
Qan əlini derhal ocağm üstündən asılmış qamçıya uzatdı.
Bu qorxunc həreket Kozettanın dılini açdı, ondan bir nalə qopdu: “Bağışlaym,
bağıştayın! Mən birdə belə şey etmeyəcəyəm!”.
Tenardye qan qamçını olinə aldı.
Bu halda san redinqotlu adam xəlvetcə jilet cibini eşeləməyə baş- ladı.
Seyyahlar içməkie məşğul olduqlan üçün, heç bir şeyo əhemiy- yet vermirdilər.
Kozetta dəhşət ıçərisinde ocağın dalında bir künco büzüşüb, yançıl- paq yazıq
vücudunu gizletməyə çalışırdı. Meyxanaçı qan elini qaldırdı.
Birdən yolçu:
Bağışlayın, xanım, - dedi, - mən bu saat bu balacanm döşlüyü- nün
cibindən bir şey düşüb yuvarlandığmı gördüm. Belkə axtardığımz pul odur?
Yolçu tez əyilib döşemənin üstunde guya bir şey axtannağa baş- ladı. Sonra:
Elədir kı var, alın, - dedi və belini diizəldib giimüş pulu Tenard- ye qanya
uzatdı.
Tenardye qarı sevinclə:
-

Həmin puldur! - deye sesləndi.

Əlbette, bu “həmin pul” deyildi, yolçu ona iyirmı suluq gümüş bir pul vermişdi,
lakin bu, Tenardye qarı üçün mənfeatli olduğuna görə etiraz etnıədi. Pulu cibina
qoydu və acıqlı bir nezərlə uşağa baxaraq: “Bax, axınncı dəfə olsun!” dedi.
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lCozetta yenə, Tenardye qanmn dediyi kimi, öz “yuvasına” girdı. Qızm yolçuya
baxan iri gözleri yavaş-yavaş tamamilə qəribə bir ifadə aiırdı. Hələlik bu sadə
bir heyrət idi, lakin ona biixtiyar bir etimad qarışmışdı.
Tenardye qan yolçudan soruşdu:
-

Siz yemək isteyirsinizmi?

Yolçu cavab vermədi. O sanki dərin fikrə dalmışdı.
Tenardye qarı öz-özüne mınldanaraq;
Bu adam görəsən kimdir? - dedi. - Əminem ki, yeməye pulu bele yoxdur.
Heç oknasa yataq pulunu verə idi, Hələ yaxşı ki, mənim baxtımdan, yerdən
tapdığı pulu oğurlamadı.
Bu halda qapı açıldı, Eponina ilə Azebna içəri girdilər.
Bunlar ikisi de qeşəng, çox sevimli qızlardı, kendli qızından artıq, şəherli
qızlanna bənzəyirdilər. Birinin şabalıdı rəngli parlaq hörükləri, o birinin isə
belinə qedər tökülən uzun qara saçlan vardı. İkİsı de şen, tertemiz, gümrah ve
sağlam görünürdü. Onlara baxdiqda adamın könlü açılırdı. Onlar qalm
geyinmişdiler, lakin analarunn ustalığı sayesindo parçamn qalmlığı paltarın
qeşengliyini azaltmırdı. Paltarları qışa uyğun olsa da, zərifliyi ilə yaz paltan
tesirini bağışlayırdı. Bu iki uşaq nur saçırdı. Bundan başqa, onlar bu yerin
hökmdarı idilər. Geyimlerinde, şenliklərinde, ses-küylorində öz ali
hakimiyyətlərini derk etdikleri hiss olunurcju. İçən girdikleri zaman, Tenardye
qarı onlan: “Nəhayət, siz de buyurdunuz!” sözleri ilə qarşılamışdı. Bu söz- lor
bir az mezemmətie söylenilmiş olsa da, məhebbət və pərəstişlə dolu idi.
O, qızlann ikisini də qucağına aldt, saçiannı növbe ile hamarladı, letıtlerini
düzeltdi, bir ana məhəbbəti ilə oxşayıb yerə qoydu və dedi:
-

Qəşəngdirler, buna söz ola bilmez!

Qızlar bucaqda, ocağın yamnda oturdular. Əllərinde bir kukla vardı, kuklam gah
o, gah da bu özünə terəf dartır, dizlərinə alıb şən- şən gülüşürdülər. Ara-sıra
Kozetta işindən aynlaraq, başını qaldınr və kədərli nəzerlerlə oynaşan qızlara
baxırdı.
Eponina ile Azelma Kozettaya heç fıkir vermirdilər, Kozetta onlann nəzərində
küçük kimi bir şey idi. Bu üç uşağın birlikdə ancaq iyirmi dörd yaşı olardı, onlar
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ise artıq insan cəmiyyətıni təmsil edirdi: bir tərəfdə həsed, o biri tərəfda isə
sayğısızlıq vardı.Tenardye bacı- lannın kuklası solub saralmış lap köhne, qınqsökük bir şey idi, lakin butıunla belə o, Kozettanın gözİBrinde cazibedar
görünürdü, - axı onun bütün ömrü boyu kuklası, bütün uşaqlann anlaya biləcəyi
bir dille söyləyəcək olursaq, əsl kuklası olmamışdı.
Birdən otaqda oyan-buyana gəzinen Tenardye qan Kozettanm əylendiyini və
işləmək Bvəzine oynaşan uşaqlara baxdığını gördü.
Bu nədir? - deyə o bağırdı. - Lap yerinde tutmuşam. Sen belemi
işləyirsən? Dayan, qamçını getirim, onda bilersen bekar durmaq nece olar!
Yolçu stuldan qabtmayaraq, Tenardye qanya teref döndü ve bir az cəsaretlə
gülümseyerek:
-

Xanım, - dedi, - nə olar ki, qoyun oynasın!

Bu qonaq bir parça qızartma ət yemiş və iki şüşe şsrab içmiş olsaydı ve bu
qədBr yoxsul təsiri bağışlamasaydı, bu arzu Tenardye qan üçün bir əmre
bərabər olardı. Lakin köhnə şlyapalı bir adamxn cürət edib bir şey arzu
etmesİne, bu qedər köhne bir redinqotu olan bir adamın Öz iradəsini
bildirmesinə Tenardye qan yol verə bilmezdi. O, kəskin cavab verdi:
Qız mənim çörəyimi yeyir, ona görə de işleməlidir. Mən ona avara-avara
gəzmek üçün çörek vermirəm.
Yolçu, dilençi paltan və geniş hambal çiyni ile qeribe bir tezad teşkil edən
yumşaq bir səsle:
-

O nə qayınr ki? - deyə soruşdu.

Tenardye qan ona cavab vermeye tenəzzül etdi:
Ne qayırdığım bilməkmi ıstəyirsiniz? Corab toxuyur. Menim qızlarım
üçün corab toxuyur. Köhnələri az qala yırtılmışdır. Bir az sonra uşaqlar
büsbütün ayaqyalm qala biler.
Yolçu Kozettanın qızarmış, yalın ayaqlanna baxdı və sözünə davam edərək.
-

Bəs bu corablan o ne zaman toxuyub qurtaracaq?

-

Bunun kimi tənbəllər ən azı üç-dörd günə toxuya bilər.

-

Bəs bu corablar hazır olandan sonra nə qəder qiyməti olacaq?
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Meyxanaçı qadın onu həqarətlə süzdü:
-

Ən azı otuz su.

Siz bu corabları mənə beş fratıka sata bilersinizmi? - deye yolçu yenə
soruşdu.
Bu söhbəti eşidən bir arabaçı kobud bir qəhqəhə ile gülərək ba- ğırdı:
Lənət şeytana! Beş frank? Belə də şey olar? Əlbet ki, beş dene gümüş
pul!
Tenardye söhbetə qanşmağı lazun bildi.
Yaxşı, cenab. Əgər belə arzunuz varsa, bu corablan sİzə beş franka sata
bilerlər. Biz qonaqlanmızın heç bir aızusunu rədd etmirik.
Tenardye qan qəti ve kəskin bir seslə:
-

Ancaq pulu nəqd verəceksiniz! -- dedi,

Yolçu cibindən beş frankhq bir pul çıxarıb, stolun üstünə qoydu:
-

Mən bu corablan alıram, - dedi. - Bu da onun pulu.

Sonra iso Kozettaya tərəf dönerok:
-

İndi sənin görəceyin iş menimdir, - dedi, - Get, bala, oyna!

Arabaçt bu beş frankı gördükdə, o qəder mütəəssir olmuşdu ki,
şərabdan əl çəkib, pula baxmaq üçün yerindan sıçradı.
Lap gerçəkmiş! - deye bağırdı. - Doğrudan da, beş frankltq gümüş pul!
Qəlp de deyil!
Tenardye yaxmlaşaraq, dinməz-söyləmez pulu götürüb jiletinin cibinə qoydu.
Tenardye qannın deyəcək bir sözü qalmamışdı. O, dodaqlannı gemirirdi, üzündə
ktn əlaməti vardı.
Kozetta titreyirdi, Lakin yenə de sual vermeyə cəsarət etdi:
-

Xamm, bu doğrudıır? Mən oynaya büərəm?

Tenardye qan hiddetlə cavab verdi:
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-

Oyna!

Kozetta:
-

Sağ ol> xanım! - dedi.

Lakin dodaqlan xanımına təşəkkür söylədiyi halda, onun balaca qəlbi yolçuya
təşəkkür edirdi.
Tenardye yenə içməyə başladı. Arvadı ona yaxınlaşıb qulağına ptçıldadı:
-

Bu san adam kim ola bilor?

Tenardye əzemetli bir tövrlə:
-

Men ele bu cür redinqotlar geyinən milyonerlere rast gəlmişəm,

-

dedi.

Kozetta artıq corab toxumurdu, lakin yene de yerinden durma- mışdı. O həmişə
çox az hərəket etmeye çalışırdı. Dal terefində duran qutudan bir neçə köhnə
parça qınğı va qalay qılıncmı çıxartdı.
Eponina ilə Azelma ətrafda nə olduğuna fikir vermirdilər. Onlar indicə olduqca
məsul bir işi başa çatdıımış - pişiyi tutmuşdular. Yaşca daha böyük olan
Eponina kuklanı yerə ataraq pişiyin miyoldamasına və gərgin hərəkətlərinə
baxmadan onu göy ve qırmızı əskiyə bələ- məklə meşğul idi. Bu ciddi və çətin
işə başı qarışan Eponina bacısı ilə nazlı ve cazibedar bir uşaq diiində söhbot
edirdi. Kəpənək qanadlanna əl vuranda gözelliyini itirdiyi kimi, uşaq söhbətini
də təsvir etmək isteyənde fıisunkarlığı yox olur.
Bilirsenmı, bacıcan, bax bu kukla o birisinden daha gülməhdir. Bax, gör
necə tərpenir, civildeyir, özü de lap istidir. Bacıcan, bilirsen- mi nə var, gəl
onunla oynayaq. O menim qızım olsun. Men de xanım olum. Mən sənə qonaq
gələrəm, son de ona baxarsan. Sonra sen yavaş-yavaş onun bığlannı görarsən,
təəccüblənersen. Sotıra da qu- laqlarmı sənə gösterərem, lap çox
təəccüblenersən. Sen məne deyərsən: “Aman Allah!”. Mən də sənə deyəcəyəm:
“Beli, xanım, bu menim balaca qızımdır. İndİ balaca qızlarm hamısı belədir”.
Azelma heyran-heyran Eponinanın sözlərine qulaq asırdı.
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Sərxoşlar ise bu halda biədəb bir mahnı oxumağa başladılar. Bərkdən ele
gülürdüler ki, divarlar bele titrəyirdi. Tenardye də onları qızışdmr ve heveslə
onlara ses verirdi.
Quşcuğazlar hər şeydən yuva tikdikləri kimi, uşaqlar da hər şeydən gəlin
qayınrlar. Azelma ile Eponina pişiyi beledikleri zaman, Kozetta da öz qılmcun
bələyirdi. Qılıncı beleyib qurtardıqdan sonra qoiları üstünə aldı ve yavaş səslə
layla deməyə başladı.
Kukla qızlar üçün ən zəruri ehtiyaclardan biri, həm də qızlarda en gözel qadın
hisslerinin mücəsseməsidir. Oxşamaq, bəzemək, geyin- dirmək, soyundunnaq,
öyüd-nəsihət veımek, bir az danlamaq, yatız- dırmaq, sığallamaq, yırğalamaq,
bir şeyin bir kes olduğunu təsəwür et- mək - qadının bütün gələceyi bundan
ibarət deyilmidir? Arzu edendə, danjşa-danışa, gəlin cehizi və uşaq əskisi
hazırlaya-hazırlaya, paltar, lif- çik, xırdaca kofta tikə-tike, körpə uşaq balaca
qıza, balaca qız böyük qıza, böyük qtz isə qadma çevrilir. Birinci uşaq sonuncu kukla deməkdir.
Kukiasız balaca qızcığaz uşaqsız qadrn kimi təsewür edilə bilmə- yəcek
dərəcədə bədbəxt bir insandır.
Kozetta da qıhncdan özünə kukla qayumışdı.
Bu halda Tenardye qan san redinqotlu adama yaxınlaşdı. “Ərim haqlıdır, - deyə
o, qərar verdi, - bəlke bu elə cənab Lafıtin özüdür. Dünyada axı varlı sarsaqlar
da olur”.
O, stola dirseklendi.
-

Cenab... -dedi.

“Cənab” sözünü eşiden yolçu başını çevirdi. Bu vaxta qedər Tenardye qan ona
“ezizim” deye müraciət edirdi.
Meyxanaçı qadın əwəlki kobudluğundan daha mənfiır görünən şit bir nezaketle
sözünə davam edərək:
Cenab, - dedi, - bilirsinizmi, men bu uşağm oynamağına heç etiraz
etmirəm, özüm də ele istəyirəm ki, o oynasın, lakin bu ancaq bir defə yaxşı ola
bilər. Siz alicənab adamsınız. Lakİn bilirsinizmi? Bu, yetim bir qızdır. O,
işləmelidir.
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Yolçu:
-

Demek, bu sizin uşağımz deyildir? - deye soruşdu.

Yox, cənab, Allah eleməsin! Bu bir yoxsul qizdır, yazığımız gəldi
saxladıq. Bir az sersem kimidir. Yeqin ki, başmda su var. Görürsünüz, başı necə
iridir. Əlimizdən gələni onun üçün edirik, lakin özümüz də varh deyilik. Budur,
altı aydn ki, vetənine hey mektub yazınq, heç bir cavab vermirler. Görünür,
anası ölmüşdür.
Yolçu;
-

Bele! - dedi və yene fikrə daldı.

Meyxanaçı qan isə elavə etdi:
-

Gömnür, çox yaxşı ana imiş ki, öz uşağını atıb gedib.

Bütnn bu söhbət müddətinde Kozetta onun haqqında söhbət get- diyini
anlayırmış kimi, gözlərini Tenardye qarrnın üzünden ayırmırdı.
Lakin fikri dağımq olduğundan, onu diqqətle dinləmirdı, qulağına yal- nız aynayn sözler çatırdı.
Qonaqlar isə sərxoş otduqlarmdan, öz biədəb nəqeratlannı ikiqat həveslə təkrar
edırdiler. Bu, son dərəcə ədəbsiz bir şey idi, hezret Məryemi və balaca İsanı
bele buraya qatmışdılar. Meyxanaçı qan ümumi şənlikdə iştirak etmek
meqsədile onlann yanına getdi. Kozetta stolun altında oturub, hərekətsiz
gözlərində əks edən ocağa baxırdı. Özü üçün bir bəbe qayırdığı ve bələdiyi
qılıncı qucağmda yurğalayır və layla deyərək oxuyurdu: “Mənim anam
ölmüşdür! Mənim anam öl- müşdür!.. Menim anam ölmüşdür!”
Meyxanaçı qannın bir çox yeni təkidlerinden sonra, “milyoner” sayılan san
redinqotlu adam, nəhayət, şam etmeyə razı oldu.
-

Nə buyurursunuz?

Bir az çörek ve pendir verin, - deyə o cavab verdi. “Bu adam, yeqin
dilənçidir” deye Tenardye qan qərar verdi. Serxoşlar öz mah- nılannı, Kozetta
da stol altmda öz mahnısını oxuyurdu.
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Bİrden Kozetta sesini kesdi, dönüb döşəmenin üstünde Tenardye qızlannın
unutmuş olduqlan kuklanı gördü; qızcığazlann başı pişiyə qanşdığmdan,
kuklalannı mətbex stolunun yanrna atmışdılar.
Kozetta belekli qılmcım yerə qoydu: bu oyuncaq onu qane etmirdi. Sonra
yavaşcadan otağa göz gəzdirdi. Tenardye qan əri ile pıçıldaşır və pullan sayırdı.
Eponina ile Azeima pişik balası ilə oynayırdılar. Qonaqlardan kimi yeyir, kimi
içir, kimi ise mahm oxuyurdu - ona fıkir verən yox idi. Bir deqiqeni belə fovte
vermek olmazdı Kozetta iməkləyərək, stolun altından çıxdı, bir daha baxıb heç
kəsin onu görmediyini yeqin etdıkden sonra, tez dizi üste kuklaya tərəf süründü
və onu götürdü- Bir an sonra o yenə Öz yerinde idi ve qucağmda tut- duğu
kukla, görünmesin deye, dalmı işığa doğru çevirerek oturmuşdu. Kukla ile
oynamaq qız üçün ele nadir bir seadet idi ki, başı tamamiiə bu işe qanşmışdı.
öz pendir-çöreyini yavaş-yavaş yemekdə olan yolçudan başqa heç kəs bunu
görmedi.
Bu saadət on beş dəqiqəyə qeder davam etdi.
Lakin Kozetta ne qedər ehtiyatlı olsa da, kuklanm bir ayağınm açıqda qalıb,
üstüne ocağm işığı düşdüyünü görmemişdi. Qaranhqda görünən bu parlaq
çehrayı ayaq birdən-bire Azelmanın gözlərine sataşdı. Azelma Eponinaya dedi:
“Bacı, bir bax, bir bax!”.
Qızlar çaşıb qaldılar. Kozetta onlantı kuklasım götürməyə cəsarət etmişdi!
Eponina ayağa durdu, pişjyi əlindən buraxmayaraq, anasmın ya- nına gəldi və
tumamnı dartmağa başladı.
Anası:
-

Ə1 çək məndən, qoy rahat otunım, - dedi. - Yenə nə istəyirsən?

Qız:
Ana, - dedi, - bir bax! - və barmağı ile Kozettanı gösterdi. Ko- zetta isə o
qədər xoşbəxt idi ki, heç bir şey göımür, heç bir şey eşit- mirdi. Tenaxdye
qannın üziində, həyatda ən xırda bir səbəbden qızışan və “ifritə” adı ilə şöhrət
qazaııan qadınlann üzündə olan bir ifado göründü.
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Bu dəfə qüruruna toxunulmuş olduğundan, həddindən artıq qə- zəblenmişdi:
Kozetta artıq hər bir həddi aşmışdı. Kozetta “xanım qız- iann” oyuncağmı
götürməyə cəsarət etmişdi!
Rus çariçası görsə idi ki, sadə bir kəndli onun şahzadə oğlunun göy orden
lentini döşüne taxır, bu qəder hiddətlənməzdi.
Qəzebindən xmldayan bir seslə o:
-

Kozetta! - deyə bağırdı.

Kozettanuı ele bil ayaqları altından yer tərpendi. O diksinərek səsə tərəf döndü.
Meyxanaçı qadm təkrar bağıraraq;
-

Kozetta! - dedi.

Kozetta ümidsiz bir perəstişlə kuklanı götürdü və böyük bir ehtiyatla onu yerinə
qoydu. Sonra, gözlərini kukladan ayırmadan, əlle- rini sıxaraq qoynuna qoydu.
Səkkiz yaşmda bir uşağın əllərini qoynuna qoyması dəhşətli bir menzərə İdi.
Bütün bir gün ərzində başına gələn şeylerin heç bİri: ne meşəyə səyahəti, nə
dolu vedrenin ağırlığı, nə pulun itməsi, nə qamçmm acısı, ne de Tenardye
qannın söylədiyi ve öz qulağı ilə eşitdiyi ələmli sözlər - heç bir şey onu ağlada
bilməmişdi, lakin burada Kozetta artıq özünü saxlaya bilmədi. O, hönkürhötıkür ağlamağa başladı.
Yolçu ayağa durdu.
-

Nə oimuşdur? - deyə soruşdu.

Meyxanaçı qadm Kozettanm ayaqlan yanındakı kuklanı bir cinayət sübutu kimi
göstərərek:
-

Nə olacaq? - dedi. - Göriirsünüzmü?

Yolçu yenə soruşdu:
-

Nə olsun ki?

Bu murdar qız, - deye Tenardye qan cavab verdi, - menin qızla- nmın
kuklasına toxunmağa cürət etmişdir!
Yolçu heyrətlə:
-

Elə bu? - dedi. - O bu kukla ilə oynasa nə olar ki?
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Meyxanaçı arvad yene sözünə davam edərək:
-

Axı kirli əlləri ilə bu kuklaya toxunmuşdur! tyrənc elleri ile!

Bu sözləri eşidən Kozetta daha şiddətle ağlamağa başladı.
Tenardye qan bağıraraq:
-

Səsini kəsəcəksən, ya yox? - dedi.

Yolçu qapıya tərəf yönəldi, qapını açdı, küçəye çıxdı.
Meyxanaçı qadm derhal qonağın getmesinden istifadə edərək, stolun altmda
Kozettaya ele bır təpik ilişdirdi ki, biçarə qız ucadan çığırdı.
Qapı açıldı, yene yolçu göründü. Əlində bir az yuxanda bəhs etdiyİmiz və bütün
günü kend uşaqlanmn məftuniyyətlə seyr etdiyi hemin gözel kuklanı tutmuşdu.
Kuklanı Kozettanm qabağına qoyaraq:
-

Al, - dedi, - bu sənindir.

Yeqin ki, meyxanada keçirdiyi bir saata qedər vaxt ərzinde dərin fikrə daldığı
zaman, buradan dumanlı bir şekildə oyuncaq dükamm görmüşdü, dükan balaca
çıraqlar və şamlarla parlaq bir surətde işıq- lanmışdı və meyxananın
pencərəsİndən bəzəkli bir çıraqbana benzə- yirdi.
Kozetta başını qaldırdt. Əlində kukla ona teref gelen adam ona bir güneş kimi
göründü. ömründe eşitmədiyi “Bu senindir” sözləri şüu- runa çatdı. Kozetta bir
yolçunun üzünə baxdı, bir kuklaya baxdı, sonra yavaşca geri çəkilib stolun
altına, lap divann yanına soxuldu.
Kozetta artıq ağlamndı, çığıxmırdı, o sanki nəfes almağa belə cəsaret etmirdi.
Tenardye qan, Eponina və Azelma büt kimi donub qalmışdılar. Sərxoşlar belə
sakit oldular. Meyxanada birden-birə təntəneli bir sükut omələ gelmişdı.
Tenardye qan, heyretindən daşa donmüş ve dili tutulmuş bir halda, öz-özünə
düşünürdü: “Görəsen, bu qoca kim ola biler? Yoxsulmudur, milyonermidir?
Bəlke de her ikisindəndir, yəni oğrudur”.
Tenardyenin sifətində, hər defe hakim bir hissin heyvani bir qüv- vətle büruze
çıxaraq, insanm xasiyyetini göstəren bir ifade göründü. Meyxanaçı gah kuklaya,
gah da yolçuya baxırdı; o bu adamı qızıl torbasını yoxlayan kimi yoxlayırdı.
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Lakin bu yalnız bir an davam etdi. Tenardye arvadma yaxınlaşaraq pıçıldadı:
“Bu kuklanın qiyməti en azı otuz frankdır. Sarsaqlama! Bu adamın qabağmda
eyil!
Qaba tebiətli insanJar sadedil insanlar kimidir: onlar bir hissdən başqa bir hissə
tədıicən keçməyi bacartnazlar.
Tenardye qan nevazişkar olmağa çalışan arvadlar kimi yanşirin, yanacı bir
səslə:
-

Kozetta, öz kuklanı nə üçün götürmürsən? - dedi.

Yalnız bu zaman Kozetta yuvasından çıxmağa cəsarət etdi.
Tenardye tələsik mehribancasma dedi:
-

Kozetta can, cənab səne kukla bağışlayır. Götür. Sənindir.

Kozetta bir dehşəthissi ilə bu sehrli kuklaya baxırdı. Üzündəki göz
yaşlan həle qurumamışdı, lakin gözləri səhər səması kimi getdikcə aydınlaşndı.
Bu gözlərdə biı səadət güneşi parlayn-dı. Əgər bu zaman ona: “Bala, sən Fransa
kraliçasısan!” demiş olsaydılar, o yenə de bu ləhzede duyduğu seadəti
duymazdı.
Ona ele gelirdi ki, kukJaya toxunsa, göy gurlayacaq, ildınm çaxa- caqdır.
Bu, bir dərəceyə qədər doğru idi, çünki o, Tenardye qanmn onu söyübdöyecəyine şübhə etmirdi.
Lakin cazibe çox böyuk idi. Kozetta, nehayet, kuklaya yaxınlaşdı və meyxanaçı
qadına təref dönerəlt, itaetkar bir səsle:
-

Xanım, olarmı? - deye pıçıldadı.

Qızuı sesini heç bir şeylə ifade etmək olmaz: bu sesde həm mə- yusluq, hem
qorxu, hem de sevinc vardı.
Əlbettə olar! - deyə meyxanaçı qadın ona cavab verdi. - Kukla sənindir.
Qnu sənə cenab bağışlamışdn.
Doğrudanmı, cenab? - deyə Kozetta yene soruşdu. - Lap ger- çəkdən? Bu,
xanım, mənimkidir?
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Yolçunun gözJeri yaşla dolmuşdu. Qnun keçirdiyi həyəcan o dərə- ceyə
çatmışdı ki, insan zar-zar ağlamamaq üçün susur. O, başı ile Ko- zettaya razılıq
işaresi etdi və “xanım”ın əlini onun nazik eline qoydu.
Kozetta, “xanım”ın əli onun əlim yandırmış kimi; birden-bire elini çəkdi, başını
aşağı saldı. Bunu qeyd etmeliyik ki, bu halda onun dili heddindən artıq bayıra
çıxmışdı.
Birdən o dönüb hoyəcanla kukladan yapışdı.
-

Onun adını Katerina qoyacağam, - dedi.

Bu, qəribə bir səhnə idi. Kozettamn cuıdırlan kuklanın lentlərinə, parlaq,
çəhrayı rəngli incə ipek paltanna toxundu, onlara qanşdı.
Kozetta soruşdu;
-

Xamm, kuklanı stulun üstünə qoymaq olarmı?

Meyxanaçı qadrn:
-

Bəli, bala, olar, - dedi.

Indi Eponina ilə Azelma Kozettaya hesədlə baxırdılar.
Kozetta Katerinanı stulun üstündə əyləşdirdi, özü də onun qarşı- smda
döşəmenin üstündə oturdu. Sakit, dilsiz halda kuklanın tama- şasına daldı.
Yolçudedi:
-

Kozetta, niyə oynamusan?

-

Ah, metı oynayıram! - deye uşaq cavab verdi.

Bu yolçu, bu naməlum, bu yad adam Kozetta üçün bir səadət olduğu halda,
Tenardye qan üçün bu dəqiqe onun yer üzündə ən çox nifret etdiyi bir adam idi.
Bununla bele o, hissiyyatım gizlətmeye nıecbur idi. Brinin hər bir hərəkətini
teqlid ederək, öz hisslərini giz- letməye adət etmiş olsa da, həyəcarom
gizlətməkdə çətinlik çekirdi. Qızlanm tez yatmağa göndərdi, Kozettanı da
yatmağa göndərmək üçün san adamdan “izn” istədi. Meyxanaçı qaduı bir ana
qayğısı ilə: “Bu gün o çox yorulmuşdur” dedi. Kozetta yatmağa getdi,
Katerinasmı qucağında apardı.
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Ara-sıra Tenardye qarı, özü dediyi kimi, “üreyini boşaltmaq” üçün zalın o
başuıa, əri oturduğu yere gedir, ona bir neçe söz deyirdi. Yavaş dnnışmağa
məcbur olduğundan sözü daha qezebli çıxırdı.
Qoca kaftar! Göresen ona nə olub? Lap ovqatımızı təlx eledi. Bu balaca
eybəcər gerek oynaya imış! Helə ona bir kukla da bağışlayır! Bu it küçüyünə
qırx fratıklıq bir kukla! Özü heç əlli-ayaqlı qırx suya dəyməz! Az qalıb
hersoginya de Berri kimi ona da “elahəzret” desin! Bəlkə heç ağlı başında
deyıl? Belke bu anlaşılmaz qoca deli olub!
Ne üçün dəli olub? Burada aydm olmayan nə var ki? - deyə Tenardye
etiraz etdi. - Belkə bu onun xoşuna gelir? - Sənə qızın işleməyi xoş gəlir, ona da
oynamağı. Onun buna haqqı var. Səyyah pul verirse, istədiyini ede biler. Bu
qoca bir insanpervərsə, səne ne dəxli var? Əgər axmaqsa, bunun da sənə dexli
yoxdur. Onun pulu olduğunu gördükdən sonra sən ne üçün özünü araya
soxursan?
O, evin sahibi və meyxanaçı idi, bunlann heç biri etiraza yol vermirdi.
Yolçu stola dirsəklenib yenə fifcra daldı. Bütün başqa müşterilər, alverçilər və
arabaçılar yavaş-yavaş kenara çəkilib oxumağı kəsdilər. Onlar qeribə bir
ehtiram və qorxu ilə yolçuya baxırdılar. Cibindən beş franklıqlan bu qeder
saymazyana çıxaran ve taxta başmaqlı çirkin qıza sexavətlə böyük kukla
bağışlayan bu yoxsul geyimli qeribe adam, şübhesiz, qəribe, lakin (əhlükəli bir
adamdt.
Bir neçe saat keçdi. Kilsədə gecə duası icra olunmuş, Milad axşa- tmnm şam
yeməyi qurtarmışdı. Serxoşlar dağıldılar, meyxana bağ- landı, aşağı otaq
boşaldı, ocağın odu söndü, lakin yolçu yenə də eyni yerde, eyni vəziyyetdə
oturmuşdu. Ara-sıra, stolun üstündo söykən- diyi əlini dəyişı’rdi, ancaq
Kozettanm yatağa getdiyi vaxtdan beri o, bir kelmə danışmamışdı.
Tenardyelər hem maraqlandıqlan, həm də nəzaket göstərdikləri üçün zaldan
çıxmadılar, Tenardye qarı: “O, bütün geceni bele keçiı- mək istəyir nedir?” deye
donquldanırdı. Saat ikıni vurduqda Tenardye qarı artıq dözə bilmeyərek erine
dedi: Mən yatmağa gedirəm, onunla özün bilərsən, ne istəyirsen elə!”.
Meyxanaçı stolun yanmda, bir bucaqda eyleşdi, şamı yandırdı ve “Fransa
exban”m oxumağabaşladı.
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Bir saat da keçdi. Meyxanaçı böyük bir səbirlə “Fransa əxban”nı üç dəfe
nezərden keçirdi, üç defə qezeti tarixindən tutmuş naşirin imzasma qəder oxudu.
Yolçu yerinden terpənmirdi.
Nəhayet, Tenardye hərəkət etdi, öskürdü, tüpürdü, bumunu sildi, stulu terpətdi,
Yolçu yenə hərəkət göstərmədi. Tenardye: “Bəlkə yatıb?” deye düşündü. Yolçu
yatmamışdı, lakin heç bir qüwə onu bu dalğınlıqdan oyada bilməzdi.
Bir az da keçdi. Tenardye qalpağını başından çıxanb, ehtiyatla ona yanaşdı və
cəsarət edərək:
-

Cənab, - dedi, - istirahet etmək istemirsinizmi?

“Yatmağa getmək” sözləri Tenardyenin nəzerində kobud və saymazlıq kimi
görünürdü. Amma “istirahət etmək” sözlerində nə isə bir dəbdebə və ehtiram
hiss olunurdu. Bu sözlərin o birisi gün haqq- hesabı xeyli şişirtmək qabiliyyəti
kimi esrarəngiz və gözəl bir xüsu- siyyeti vardır. Yatmaq otağının qiymeti
iyirmi sudur; “istirahət" otağı- nın qiyməti isə iyirmi frankdır.
Yolçu:
-

Beli, - dedi, - siz haqhsınız, Tövleniz haradadır?

Tenardye irişərək:
-

Cənab, - dedi, - buyurun, cənabmızı ötürüm!

O şamdanı, yolçu ise boğçası ilo ağacmı götürdü.
Tenardye onu birinci mertəbəyə apardı, debdəbə ilə döşənmiş bir otağa girdilər:
mebelin hamısı qjrmızı ağacdan idi, otaqda gemi şək- lində çarpayı qoyulmuş,
qırmızı kolenkordan pərdəler asılmışdı. Yolçu:
-

Bu nədir? - deyə soruşdu.

Meyxanaçı:
Bu bizım yataq otağımızdır, - dedi. - tndi mən arvadımla başqa otaqda
yatınq. Buraya ildə ancaq iki-uç defə girən alur.
Yolçu keskin bir seslə:
-

Mənim üçün tövlə daha xoşdur, - dedi.
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Tenardye yolçunun bu nəzaketsiz sözünü eşitmemezliyə saldı. tçinde güclü bir
od yanan buxannın üstündaki təptəzə mum şamlan yandırdı.
Buxarmın üstünde şüşe bir qalpaq altında gümüş məftildən ve nannc
çiçəklərindən ibaret bir qadm baş bezəyi görünürdü. Yolçu soruşdu:
-

Bes bu nədir?

Cenab, - deyə Tenardye cavab verdi, - bu mənim arvadımın gelinlik
bəzəyidir.
Yolçu bu gəlin bezəyinə qeribə bir nəzor saldı, sanki o: “Bu ifritə də bir
zamanlar məsum qız imiş!” demək istəyirdi.
Lakin Tenardye yalan deyirdi. O, bu xaraba evi meyxana açmaq üçün icarə
etdiyi zaman bu otaq elə İndiki veziyyətdə idi: Tenardye mebeli də, nannc
çiçeklərini də, onun zövcəsine incə bir şöhrət yarada bilacəyini və meyxanaya
ingüislərin “respektabel”' dedikləri bir ruh verə biləcəyini nəzərə alaraq satm
almışdı.
Səyyah başmı çevirdikdə, ev sahıbi artıq getmişdi. Tenardye sehər tezden cöke
ağacınm qabığım soyan kimi soymaq istədiyi bir adama təhqirane bir
səmimiyyət göstərmək istədiyi üçün “Gecəniz xeyrə qalsm!” deməyə cesarət
etməyərak, xəlvetcə getmişdi.
Meyxanaçı öz otağına girdi. Arvadı yataqda uzanmışdı, ancaq hələ yatmamışdı.
Ərinin ayaq seslerini eşidib ona tərəf döndii ve:
-

Bilirsenmi nə var, - dedi, - mən sabah Kozettanı qovacağam.

Tenardye soyuq bir seslə:
-

Yaman zirəksən, - dedi.

Başqa bir söz danışmadılar. Bir az sonra şamlan sondü.
Seyyah isə meyxanaçı gedən kimi, ağacım ve boğçasını bir küncə qoydu,
kresloya əyleşərək bir neça dəqiqə fikre daldı. Sonra ayaq- qabılanm çıxartdı,
şanrnı birini əlinə alıb o birini keçirtdi, qapını itə- ledi və etrafma baxa-baxa
bayıra çıxdt. 0 sanki kimi isə axtanrdı. Koridordan keçib pilləkəne çatdı. Burada
qulağına uşaq nəfesinə ox- şayan yavaş bir səs gəldi. O bu səsə tərəf yeridı,
pilləkenin altmdakı üçbucaqh bir deşiyə yaxınJaşdı. Bu deşik pilləkenin altı idi.
Köhnə səbətləıin, qınq qab-qaçağın, tozun, höriimçəyin arasında bir yataq
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görünürdü. Bunu heç yataq da adlandımıaq olmazdı. Ora samam çıx- mış crnq
bir döşək sərilmişdi, yorğan ise o qədər cınq idi ki, arasından döşək görünürdü.
Yatağın mələfəsi yox idi. Bütün bu şeylər quru daş döşəmənin üzerinə atılmışdı.
Kozetta bu yatağm üstündə yatırdı.
Yolçu yaxına gəlib, qızın üzünə baxmağa başladı.
Kozetta dərin bir yuxuya dalmışdı, paltarını belə soyunmamışdı. Qış
gecələrində üşüməsin deyə o, paltanm soyunmazdı.
Açıq iri gözleri qaranlıqda panldayan lcuklanı bağnna basmışdı. Kozetta
ayılmaq istəyirmiş kimi hərdenbir ah çəkir və bəric-berk kuk- lanı qucaqlayırdı.
Taxta başmaqlannın yalnız bir tayı yatağının yamnda idi.
Kozettanın daxması ile yanaşı, açıq qapıdan xeyli geniş, qaranlıq bir otaq
görünürdü. Yolçu bu otağa girdi. Otağın dərinliyində şüşə qa- pıdan ağappaq iki
baJaca çarpayı görünürdü. Bu, Eponina ilə Azel- manın çarpayıları idi. Bu
çarpayılann dalmda hörülmüş bir beşik vardı, beşiyin üstü açıq idi, içinde balaca
bir oğlan uşağı yatırdı, bu, bütün axşamı çığıran uşaq idi. Yolçu bu otağm
Tenardyelərin otağı ilə qonşu olduğunu anladı. O artıq getmek istəyirdi ki,
birdən gözlerine buxarı sataşdı. Bu, iri meyxana buxanst idi. Bunlar qalandığı
zaman çox pis yanır, istilik əvezinə onlardan həmişə soyuq gəlir. Buxan
yanmırdı, onda heç kül bele yox idi, Jakin buxanda olan bir şey yolçunun diqqetini cəlb etdi. Bu, zerif tikilmiş və eyni ölçüdə olan iki uşaq başmağı ıdi.
Gözəl, qedim bir adətə görə Milad bayramı axşamı uşaqlar öz
başmaqlannm bir tayını buxanya qoyardılar ki, gecə vaxtı raərhəmetli pərilər
onlann içinə qəşeng bir hədiyyə qoysunlar. Bu adət yolçunun yadına diişdü.
Eponina ile Azelma belə bir fiirsəti fovtə verməmiş və Öz başmaqlannın bir
tayını buxannm içinə qoymuşdular.
Yolçu eyildi.
Pəri, yeni qızlann anası artıq buraya gəlmiş ve her ayaqqabınm ıçinə on suluq
parlaq bir pul qoyub getmişdi.
Yolçu belini düzeltdi və getmeyə hazırlaşırdı ki, birdetı kənarda ocağın en
qaranlıq bir küncündə bir şey gördü. O, diqqet ederek bu taxta ayaqqabmı
tanıdı. Bu, palçığı qurumuş, külə batmış, smıq, sökük, dəhşetli bir kəndli
başmağı, Kozettamn taxta başmağı idi. Kozetta heç bir zaman ümidini
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qırmayan, daim məyusluqlara dözməyə hazır olan və yalnız uşaqlara məxsus
derin bir etimadla öz ayaqqabısını da buraya qoymuşdu.
Dərddən başqa heç bir şey bilməyan bir uşağın qəlbindəki bu ümid ne qədər
ilahi ve təsirli olarmış! Bu ayaqqabmın içinde heç bir şey yox idi.
Yolçu çibini eşeledi, əyilib Kozettanın ayaqqabısma bir iuidor qoydu.
Sonra ehmalca yeriyərək, öz otağrna qayttdı.
DOQQUZUNCU FƏStL Tenardye işa girişir
Ertəsi gün, dan yerinin ağarmasından azı iki saat əwel Tenardye meyxananm
aşağı zalında, stolun dalında oturmuşdu. Stolun üstünde şam yanırdı. Tenardye
əlinde qələm oturub san redmqotlu yolçu üçün hesab çəkirdi.
Arvadı bir azca əyilərak, onun başı üstündə dayanmışdı və ərinin yazdıqlanna
baxırdı. Onlar bir kəlmə belə danışmırdılar. Tenardye dərin fikrə dalmış, arvadı
isə insan zəkasımn gözəl bir məhsulunun nece inkişaf etdiyini seyr edən bir
adam kimi, Tenardyenin işinə dərin bir pərestişkarhqla tamaşa edirdi. Evde
xışıltı eşidilirdi, bu, Torağay idi, pilləkeni süpürürdü.
Düz on beş dəqiqe keçdikden və bezi teshihlər etdikden sonra Tenardye belə bir
xarüqə yaratmışdır

Cəmi: 23 frank
Xidmət sözü “xitmət” şəklində yazılmışdı.
Aıvadı bir az şübhə ile qanşıq bir heyretle;
-

İyirmi üç frank! - deye səsləndi.

Lakin Tenardye, bühin böyük artistlər kimi, özündən narazı idi.
-

Puf, - deyə o pufuldadı.
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Tenardyenin bu nidası eynilə Fransanın verəceyi təzminat haq- qında Vyana
konqresində hesab tərtib eden Kastlrmin nidası idi.
Meyxanaçının arvadı qızlannın yanmda Kozettaya bağışlanan kuklanı yadına
salaraq;
Sən haqlısan, cənab Tenardye - deye mızıldandı, - o bize, doğ- rudan da,
bu qədər borcludur. Bu ədalətlidir, lakin bir az çoxdur. O, bu qəder pulu
verməz.
Tenardye özünəməxsus soyuq bir gülüşle gülerek:
-

Verər! - dedi.

Bu gülüş böyük bir emniyyet və üstünlük ifade edirdi. Bu tövr söylenilən şey ise
yerinə yetməyə bilmezdi. Arvadı etiraz etmədi. Stollann üstünü sahmana
salmağa başladı. Əri otaqda oyan-buyana gəzinirdi. Bir az sonra o:
-

Menim axı min beş yüz frank borcum var! - deyə elavə etdi.

O, buxannın yanında oturdu, ayaqlanm isti külün üstünə qoydu ve
fikre getdi.
Arvadı yene sözə başladı:
He, - dedi, - senin yadından çıxmayıb ki, men bu gütt Kozettam bayıra
atmaq fikrindeyem? İlan balası! Onun kuklast menə rahathq vermir. On
səkkizinci Lüdovikə əre getmek mənim üçün bu ilam bir gün aıtıq evinde
saxtamaqdan asandır.
Tenardye çubuğunu yandırdı ve bir qullab vurandan sonra:
-

Bu hesabı qonağa verersen, - dedi.

Sonra otaqdan çıxdı.
Tenardye otaqdan çıxar-çıxmaz, yolçu içəri girdi.
Onun dalınca Tenardye göründü. O, açıq qapıda dayandı. Yolçu- nun arxa
tərəfındə durduğu üçün onu ancaq arvadı görürdü.
San redinqotlu adam elində əsasını və boğçasını tutmuşdu.
Meyxanaçı qadın:
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Ne tez oyanmısmız? - deyə səsləndi. - Yoxsa bizi terk edirsiniz, cənab? Bunu deyerək o, çaşqın halda hesab kağızını ellərində əzib bükür, dımağmı
kağızm büküşüne çekirdi. Kobud üzündə ona məxsus olmayan bir pertlik və
tərəddüd hiss olunurdu.
“Lap dilənçiye” bənzəyən bu adama bu cür hesabı təqdim etmek ona qeyrimünasib görünürdü.
Yolçu fıkirli ve dalğm idi.
-

Bəli, xanım, - deye o cavab verdi. - Gedirəm.

-

Demək, cənab, sizin Monfemıeylde heç bir işiniz yox idi?

Yox, yolüstü buradan keçirdim. Başqa heç bir işim yoxdur. Men size ne
qedər borcluyam, xanım?
Tenardye qan dinmez-söyləməz bükülmüş kağızı ona uzatdı.
Yolçu kağızı açıb baxdı, lakin tamamilə başqa şeyler düşündüyü görünürdü.
Xanım, - deyə o soruşdu, - burada Monfermeyldə işleriniz yax- şımı
gediı?
Meyxanaçt qadm hesabın yolçuda biddət oyatmadığma təəccüb ederek:
Biıtəhər dolanınq, cənab, - deye cavab verdi, sonra ağlamsı- naraq yazıqyazıq davam etdi: - Ah, cənab! Zəmane çox ağırdır. Yaxmlığımızda varlı
adamlar çox azdır! Özünüz görürsünüz, xırda- mırda adamlardır, Bizə ancaq
hərdenbir sizin kimi sexavetli ve varlı qonaqlar düşür, cənab. O qadər vergİ
veririk ki... Hələ bu balaca qızm özü bizə çox baha oturur!
-

Hansı balaca qızı deyirsiniz?

Bizim qızı da, yadınızdan çıxıb? Kozettanı deyirem! Kenddə ona Torağay
deyirlər.
Yolçu dedi:
-

He-ə!

Tenardye qan isə sözüne davam etdi:
Bu kendlilərin də çox axmaq adlan var! Bu qız torağaya deyil, yarasaya
daha çox oxşayır. Bilirsinizmi, cənab, biz dilənçi deyilik, se- deqə üçün əl

465

uzatmanq, ancaq başqalanna sədəqə verməye də halımız yoxdur. Qazancımız
çox az, verəcəyimiz həddindən artıq çoxdur. Pa- tent, vergiler, qapı və pencəre
vergisi, əlavə vergilər o qəderdir kı! özünüz də bilirsiniz, cenab! Hökumət bizim
]ap dəritnizi soyur, biz- dən yaman pullar qınr! Bir də axı mənim öz qızlanm da
var! Özge uşağmı saxlamaq mənim nəyimə gərəkdir!
O zaman yolçu səsində gizli bir heyecan duyulsa da, mümkün olduqca laqeyd
danışmağa çahşaraq soruşdu:
-

Sizi ondan xilas eden olsaydı, nə deyərdiniz?

-

Kimdən? Kozettadannu?

-

Bəli.

Meyxanaçı qanmn qınnızı ve vehşi üzünde iyrənc bir tebəssüm göründü.
Ah, cənab, apann onu, qoy sizin olsun, özünüzlə bərabər apann, başma
şəker-qənd tökirn, yeralması ilə besleyin, yedirin, içirin, ne istəyirsiniz edin,
cənab, həzrət Məryem, bütün övliyalar sizin köme- yiniz olsun!
-

Yaxşı.

-

Doğrumu deyirsiniz? Siz onu aparmaq istəyirsiniz?

-

Bəli, aparacağam.

-

Bu saatmı?

-

Bu saat. Uşağı çağınn gəlsin.

Tenardye qan:
-

Kozetta! - deyə çığırdı.

Yolçu isə sözünə davam ederek:
Heləlik isə mən hesab üzrə borcumu verim, - dedi. - Men nə qəder
vermeliyəm?
O baxdıqda heyrətini gizledə bilmeyerək dedi:
-

İyirmi üç frank!

Sonra meyxanaçı qadına baxdı ve yenə təkrar etdi:
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-

lyirmi üç frank?

Bu ıiç sözü ikinci dəfə demesindən, nida ilə sual arasındakı fərqi asanlıqla
anlamaq olardı.
Tenardye qarmın zərbəyə hazırlaşmaq üçün kifayet qədər vaxtı vardı, o
möhkəm səslə cavab verdi: - Beli, bəli, cenab! İyirmi üç frank.
Yolçu stolun üstünə beş denə beş franklıq pul qoydu.
-

Qızı gətirin! - dedi.

Bu halda Tenardye özii otağın ortasına doğru gələrək:
-

Bu cənab ancaq iyirmi altı su borchıdur, - dedi.

Arvadx heyretle:
-

Nece yeni iyirmi altı su? - deye çığırdı.

Teıuırdye soyuq bir səslə cavab verdi:
lyirmi su otaq üçüa, altı su da yemək üçün. Qaldı ki, uşaq məse* ləsi, bu
barəde cenabla mən özüm bir qeder dawşmalıyam. Bizi tək burax, arvad.
Tenardye qan böyük bir istedadm bırden-bire tezabür etmesindən heyran qalan
adamın hiss etdıyi bir şey duydu, böyük bir aktyorun sehnəyə çıxaraq öz rolunu
oynamağa başladığmı hiss etdi və heç bır söz demədən çıxıb getdi.
İki kişi otaqda yalqız qaldıqdan sonra, Tenardye yolçuya stul təklif etdi. Yolçu
oturdu, Tenardye ayaq üstə qaldı və üzü qeyri-adi bir xe- yiıxahlıq ve sadəlik
ifadəsi aldı.
Cenab, - deyə Tenardye söze başladı. - Menə qulaq asın, men sözü açıq
demeliyem: mən bu uşağı çox sevirem.
Yolçu diqqətle onun üzüne baxdı:
-

Hansı uşağı?

Tenardye davam ederək:
Lap gülmelidir! - dedi. - Amma ne edəsen? Adamm ürəyi uşağa bağlıdır.
Bütüfl bu pullar menim neyimə gerekdir? Bu yüz suluq pulla- rınızı geri götürə
bİlərsiniz. Mən bu uşağa pərəstiş edirem.
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-

Axı hansı uşağa? - deye yolçu yenə soruşdu.

Hansı uşaq olacaq? Bizim balaca Kozettaya. Deyəsən, axı siz onu bizden
ayınb aparmaq isteyirsiniz? Men de sizə düzünü deyim, siz namuslu adamsmız,
bu bir həqiqətdir, lakin bu da həqiqətdir ki, men uşaqdan aynlmağa razı ola
bilmerəm. Men buna razılıq vera bilme- rəm. Bir zaman bu qız məni məzəmmət
edə biler. Mən onu ilk defe görənde, lap körpə idi. Doğrudur, o bizə baha
oturmuşdur; doğrudur, qızm nöqsanian da var, biz varlı deyilik; doğrudur, o,
birce dəfe xəstə oİduğu zaman mən yalnız dermana dörd yüz firankdan artıq
sərf etmi- şəm! Lakin Allah rizası üçün də bir şey etmək lazımdır axı!
Zavalluun ne atası var, ne de anası; onu mən böyütmüşəm, her halda çörəyim
ona da çatar, özüme de. Bir sözlə, men bu uşağa çox öyreşmişem. Bilir- sinizmi,
uşaq ele bir şeydir ki, alışdjqdan sonra əl çəke bilmirsən,
arvadım bir az açıqlansa da, bu qızı sevir. Bilirsinizmi, bu qız bizim üçün lap
doğma uşağımız kimidir. Onun sesini evdə eşitmeyə adət et- mişem.
Yolçu Tenardyenin üzünə diqqetlə baxırdı.
Məni bağışlayın, cənab, - deyə Tenardye davam etdi, - adam öz uşağını
ele-belə, hər yoldan Ötənə vermaz axı. Məger mən haqlı de- yiləm? Əlbettə, söz
yox ki, siz varlı adamsımz, özü de abırlı adama oxşayırsmız. Ola bilsin ki, bu,
qıza xoşbextlik gətirər... Lakin rnən bil- məliyəm. Başa düşürsünüzmü? Tutaq
ki, mən onu buraxdım ve özümü fəda etdim, ancaq men bilmek istərdım ki, o
hara gedəcek, mən onu gözdən qoymaq istəməzdim. Mən istəyirəm bilim ki, o
kimin yanmda olacaq, bəlke hərdenbir onu görmeye gəldim, o hiss etməlidir ki,
ata- Iığı yaxındadır, onun keşiyıni çəkir. Bir sözle, ele şeylər var ki, onlar bizim
qüwemiz xaricindedir. Men heç sizin adınızı da bilmirəm. Siz onu
aparacaqsımz, mən de öz-özümə deyəcəyem: “Bəs bizim Tora- ğay hanı? O
hara uçub getdi?” Mən heç olmazsa, bir parça kağız, heç olmazsa pasportun bir
ucunu görmeliyem, elə deyilmi?
Yolçu Tenardyenin vicdanımn ta derinliklərinə qedər nüfuz edan bir nezərlə
müttesil ona baxaraq qəti ve ciddi bir səslə cavab verdi:
Cenab Tenardye, Parisden beş lyöliik bir yola çıxan adam özü ile pasport
götürməz. Mən Kozettanı aparacağamsa, lıeç bir izahat verme- den aparacağam,
ancaq bu qədər! Siz ne menim adımı bileceksmiz, nə də harada yaşadığunı.
Qızm harada olacağını bilmeyəcəksiniz, mənim meqsedim ele budur ki, o sizi
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bir daha ömründə görməsin. Mən onıra bu eviə əlaqesini tamam üzürəm, o, artıq
yox olur. Buna razısımzmı? hə, ya yox?
İblislər və dahilər müeyyən elamətləre görə ali bir varhğı duya bildikleri kimi,
Tenardye de olduqca qüvvətli bir adama rast gəldiyini anlamışdı. O, bunu
intuisiya ilə bir an içində, ona məxsus olan zirəklik ve derrake ilə anlamışdı.
Arabaçılarla şərab içərkən, çubuq çekərken və nəğmə oxuyarkən belə, Tenardye
bütün axşamı bu yad yolçunu gözləri ile izləyir, pişik kİmi pusur, riyaziyyatçı
kimi öyrenirdi, O bu adamı şexsi menafeyi üçün, hezz almaq üçün, bir sövqtebii ilə izlə- yirdi, eyni zamanda mükafat alacaq bir casus kimi onun her bir
herə- kətini pusurdu. San redinqotlu adamın heç bir herekəti onun nezerin- den
qaçmvrdı. Tenardye helə yolçu Kozetta ilə maraqlandığım büruze vetməzdən
ewəl onun bele edeceyini başa düşmüşdü. O, qocamn daim uşağa doğru çevrilən
dalğın nəzerlerini görmüşdü. Lakin o, ne üçün bu uşaqla maraqlana bilerdi? Bu
adam kım ıdi? Ne üçün bu qoca cibi dolu olduğu halda, bu qəder yoxsul
geyinmişdi? Tenardye ozünə verdiyi bu suallara cavab tapa bilmədiyinden
əsebileşirdı. O, bütün geceni bunu düşiinmüşdü. Yad adam hər halda Kozettanın
atası oia bilmezdi. Bəlkə o, Kozettanm babasıdrr? Elə isə nə üçün özünü birdenbırə tamtdmnadı? Əgər sənin haqqm qanuni isə, niyə gizle- dirsen? Görünür, bu
adamın Kozettaya heç bir ixtiyarı yox idi. Bəs elə isə o kimdir? Tenardyenin
ağlma cürbecür fikirlər gəlirdi, O, bir çox şeylər ferz edir, lakin heç bir şey
bilmirdi. Hər halda, bu adamla söh- betə girişdikdən sonra və burada bir sirr
olduğuna emın olduğundan, yolçunun tanmmaq istemədiyini anladığmdan,
Tenardye özünü qüv- vətli hiss etdi. Lakin yolçvmun aydın ve möhkem
cavablanm eşitdik- dən sonra, meyxanaçı bu müərmnah adamın müemmalı
olmaqia bera- ber, sadə olduğunu anladığı zaman, öz zəifliyini hiss etdi.
Tenardye qetiyyən belə bir şey gözlemirdi. Onun bütün fərziyeleri puça çıxdı.
O, bir saniyedə fikrini topladı, bütün bunlan ötçüb biçdi. Tenardye bir an içinde
öz veziyyətini aydınlaşdırmağı bacaran adamlardan idi. Artıq düzüne və celd
hereket etmek vaxtı çatdığını qet edərək, o da böyük sərkerdelərin qeti deqiqede
hereket etdiyi kimi etdi. Tenardye birden- biıə bütün fikirlerini açaraq:
-

Cənab - dedi, ~ mene min beş yüz frank iazımdır.

Yoiçu yan çibindən qara deridən köhnə bir pul kisesi çıxartdı, açdı, içinden üç
bank bileti çıxartdı, stolun üstünə qoydu. Sonra yoğun baş barmağını bu
biletlərin üstünə qoyaraq dedi:
-

Kozettanı gətirin!
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Bes bu zaman Kozetta ne edirdi?
Kozetta oyuncaq başmağını qoyduğu yerə yüyürdü. Başmağın içinden bir qızıl
pul tapdı. Bu pul napoleondor deyildi. Restavrasiya dövrünün pullanndan idi,
iyirmi frankltq, təptəzə bir pul idi, üç terə- fındə dəfiıə çelenginin yerine bir
prus quyruğu çəkilmışdi. Kozetta mat və heyran qaldı. Artıq taleyi onu sərmest
etmeyə başlayırdı. O, qızıl pul ne ölduğunu bilmirdi, ömründə bir dəfe de olsun
qızıl pui görməmişdi. O, pulu götürdü, oğurlayıbmış kimi celd önlüyünün cibinde gizletdi. Bununla belə, Kozetta bu qızıl pulun onunku olduğunu duyurdu,
o, bu hədİyyəni verenin də kim olduğunu anlayrr, lakin qel- binde hem sevinc,
həm də qorxu hiss edirdi. Kozetta mönrnun idi.
Hetta heyran qalmışdı. Bu qədər zetıgin, bu qedər gözəl olan bu bədiyyələri o,
sanki yuxuda görürdü, bu, həqiqet ola bilmezdi. Kukla da, qızıl pul da onda
qorxu oyadırdı. O, bu dəbdəbə qarşısında şüursuz olaraq titreyirdi. O, yalnız yad
adamdan qorxmurdu. Əksinə, onu dü- şünməye başladıqda, dərhal sakit olurdu.
O, helə dünənki axşamdan bəri, bütün sarsıntılardan yuxudan sonra öz balaca
uşaq zekası ilə, bu qədər qoca, zavallı ve kedərli goriinən, heqiqətdə isə bu
qedər varlı və merhəmetli olan bu adam haqqında düşünürdü. Meşədə bu
qocaya rast gəldiyi dəqiqedən bəri onun üçün her bir şey sanki dəyişmişdi. Ən
balaca bir quşcuğazdan da az səadət görmüş olan Kozetta ana qanadı altında
yaşamaq ne olduğunu bilmirdi. Beş yaşmdan, yəni özünü xatır- ladığı zamandan
beri, bu zavallı köıpe həmişə qorxudan ve soyuqdan titremişdi. O həmişə
fəlakətin dondurucu küləyi qaışısında çıl-çılpaq dayanmışdı, indi isə ona elə
gelırdi ki, bedəni isti bir şeylə örtülmüşdü. Əwellər qəlbində soyuqdan başqa bir
şey hiss etmədiyi halda indi bütün bedeninə həraret yayılırdı. O, artıq
Tenardyedən belə əwelkı kimi qorxmurdu. O, artıq tək deyildi, yanmda kimsə
dayanmışdı.
Kozetta cəld her günkü səher meşğeləsinə başladı. Bir gün əwəl içinden on beş
suluq pul düşen cibindeki luidor onun başmı qanşdı- nrdı. Qızıla toxunmağa
cəsaret etməse de, her defiə beş dəqiqe daya- mb ona tamaşa edirdi, hetta dilini
bele çıxardırdı. Kozetta pilləkeni süpürerken birdən dayanır, bir yerde donub
qalır, terpenir, süpürgeni, yer üzündə her bir şeyi bele unudub, cibinin ıçinde
parlayan bu uldu' zun tamaşasına dalırdı.
Tenardye qan bele bir deqiqəde onun başınm üstünü almışdı.
Ərinin emri ilə o, qızm dalınca getdi. Ağlagəlməz bir hadisə idit Tenardye qarı
ona yumruq bele vurmadl, bir söyüş belə soymədi!
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O, mülayim bir seslə:
-

Kozetta, - dedi, - tez buraya gəl.

Bir dəqiqe sonra Kozetta artıq aşağı mertəbədeki salonda idi. Yol- çu gətirdiyi
boğçanı açdı. Boğçanın içində yundan uşaq paltan, döşlük, tuman, leçək, yun
corab, bir cüt çəkmə - bir sözle yeddi yaşlı bir qız uşağı üçün nə lazımsa, her
şey vardı. Şeylərin hamısı qara idi.
Yolçu:
-

Bala, - dedi, - bunlan götür, get tez geyin.

Səher yenice açılırdı. Oyanaraq qapılanm açan adamlar Paris kü- çəsi ile yoxsul
paltarlı bir qocanın elində çəhrayı bir kukla olan qara geyimli balaca bir qızrn
qolundan tutaraq getdiyini gördülər. Onlar Livriyə doğru gedirdiler,
Bu, bizim yad Yolçu ilə Kozetta idi.
Bu adamı kimsə tanmıırdı, Kozettanı da kimsə tarumadı, çünki o, cındır paltannı
atıb başqa bir paltar geyinmişdi.
Kozetta bu yerlərdan gedirdi. Kiminle? Haraya? O, heç bir şey bilmirdi. O,
yalnız Tenardye meyxanasını qoyub getdiyini anlayırdı. Aynlarkon kimsə
onunla “vidalaşmadı”, o da kimsə ilə salamatlaş- madı. Bu evdə o, hamıya nifret
edirdi ve hamı da ona nifrət edirdı.
Müsibetden başqa qəlbi bu vaxta qeder heç bir şey duymayan zavalh, yazjq
uşaq!
Kozetta aramla, iri gozlərini açıb, göylere baxa-baxa gedirdi. Qızıl pulunu o
yeni döşlüyünün cibinə qoymuşdu. Arabir eyilib pula baxır, sonra isə qocaya
nezər salırdı. Ona elə gəlirdi ki, guya yanınca yol gedən Allah-taala özüdür.
ONÜNCU FƏSİL Artıq tamah başyarar
Tenardye- qan adəti üzre erinin işinə qanşmırdı. O, böyük hadi- seler olacağmı
gözleyirdi. Yolçu ile Kozetta getdikdən sonra Tenardye təqriben on beş dəqiqə
gözləyib, arvadım çağırdı və min beş yüz frankı ona göstərdi.
-

Ele bucığaz? - deye qadm təeccüb etdi.

Bütün aile heyatlan boyu birinci defe idi ki, Tenardye qan öz hökmdannın
herəketini tənqid etməyə cesaret edirdı.
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Zərbə hədəfə dəymişdi, Tenardye:
Əlbettə, sən haqhsan, - dedi. - Men lap axmağammış! Şlyapamı buraya
ver, görüm!
Bank biletlərini qatlayıb cibine soxdu, cəld otaqdan çıxdı, lakin ev- velce
yanılıb sağa doğru getdi. Qonşulardan yolçu ilə uşağm haraya doğ- ru getdiyini
öyrəndi, gedənlərin izinə düşdü. Torağayla yolçunun Livriyə doğru getdiklerini
görmüşdülər. O, süretlə yola doğru addımiadı.
öz-Özüne düşünərək süretle yeriyirdi. “Bu adam, yəqin ki, san pencək geyinmiş
bir milyonçudur, mən ise Iap sarsağam. O, əwelcə iyirmi su, sonra beş frank,
sonra isə elli frank, lap sotıra da min beş yüz firank verdi, özü də lap asanlıqla
verdi. O menə on beş min fVank da verə bilərdi. Lakin men. ona çatacağam,
Bundan başqa, qız üçün ev- vəlcəden hazırlanmış olan paltar boğçası çox qəribə
bir şey idi, burada mütləq bir sirr var. Lakin keşf edilən bir sirri asanhqla əldən
burax- mazlar. Varlılann sirləri qızılla dolu sünger kimi bir şeydir, yalmz bu
süngeri sıxmağı bacarmaq lazımdır. Bu kimi fikirler Tenardyenin ba- şında
dolaşırdı. “Mən lap axmağammış” deyə o təkrar edirdi.
Monfermeylden çıxıb, Livriyə doğru gedən yolun döndüyü yerə çatdıqda, bu
yolun platodan keçdiyini ta uzaqlaıdan görmək olur. Tenardye bu yere
çatdıqdan sonra, qoca ilə qızı görə biləcəyini zenn edirdi. O, göz işledıkce
uzaqlara baxdı, Iakin heç kəsi göre bilmədi. O, yene yolçulardan soraq eleməye
başladı, Vaxt ise keçirdi. Rast gəldiyi adamlar onun soruşduğu uşaqla qocanrn
Qani terəfden meşəye doğru yönəldiklerini söyledilər. Tenardye cəld bu tərəfə
getdi.
Doğrudur, Tenardyeni qabaqlamışdılar, lakin uşaq axı yavaş yeri- yir, Tenardye
ise sürətlə gedirdi. Həm də Tenardye bu yerlərə yaxşı bəled idı.
Biıdən Tenardye dayandı ve ən mühüm bir şeyi unutmuş və geriye dönməyə
hazır bir adam kimi əlini a!nma vurdu. Mızıldanaıaq:
-

Çərək özümlə tüfeng götüreydim, - dedi.

Tenardye bəzən aramızda görünən ve tale onlan yalnız bir terəf- den göstərdiyi
üçün anlaşılmamış qalan iki cür təbietli adamlardan idi. Bir çox insanlarm taleyi
beledir: onlar özlərini yalnız yanya qədər göstərə bilirlər. Tenardye sakit və
müvazinətü bir həyat sürendə, həı halda namuslu “olmasa” da, necə deyerlər,
namuslu adı qazanacaq bir alverçi, yararh bır vətendaş olmaq üçün hər şeye
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malik idi. Eyni za- manda başqa şeraitde, onun gizlı instinktlərini oyadan bezi
sarsmtılar baş verdikdə, Tenardye en alçaq bir adama çevrilirdi. Bu, hem
dükançı, həm de bir ejdaha ıdi. Kim biliı, belke iblisin özü belə Tenardyenin
yaşadığı xarabamn bir küncünde çömbəlib oturaraq, insan alçaqlığmın bu
mükəmmel nümunesi qarşısvnda derin fikiriərə dalırdı.
Bir anlıq tərəddüdden sonra Tenardye bu qərara geldi ki, qayıtmaq olmaz, yoxsa
onlar gözden ite bilərier!
Tenardye kəklik sürüsünün izine düşmüş bir tülkü kimi, səh.v etmədən, sürətli
ve inamh addımlarla yohjna davam etdi.
Doğrudan da göUəri keçdikdən sonra, Beivuye gedən meşə yolu- nun sağ
təıəfinde olan böyük bir talanı çəpinə keçib, qədim Şol abbatIığının su kemerinin üstündeki təpənı ehatə eden ot basmış xiyabana çatdıqda,
Tenardye kollann üzərində bir şlyapa gördü. Bu, Tenard- yenin xoyahnda bir
çox fərziyələre səbəb olan hemin şlyapa idi. Bu, yad adamın şlyapası idi. Kollar
hündür deyildi, Tenardye yolçu ile Kozettanm yorğunluq almaq üçün kolların
altında oturduqlannı anladı. Qızın boyu balaca olduğundan görünmürdü, lakin
kuklanın başı görn- nürdü.
Teoardye yamlmamışdı. Yolçu Kozettanın bir az dincini alması üçün
oturmuşdu. Meyxanaçı kolluğun o tərəfınə keçib, birdən axtar- dıqlan ilə üz-üzə
geldİ.
O tövşüyorək:
Bağışlaym, cənab, - dedi, - budur sizin min beş yüz frankmız, geri götüre
bilersiniz!
Bu sözlərle Tenardye bank biletlərini yolçuya uzatdı. Yolçu omın üzünə baxdı.
-

Bu nə deməkdir?

Tenardye ehtiramla cavab verərək:
-

Cənab, - dedi, - bu o demekdir ki, mən Kozettanı geri götü- rürem,

Kozetta titrəyerək qocaya sığındı.
Qoca diqqəttə Tenardyeyə baxaraq her bir hecanı ayıra-ayna:
-

Siz Kozettanı geri götürürsünüz!
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Belı, cenab, mən onu geriyə aparacağam. Bu saat mən ne üçün bele
etdiyimi size arüadaram. Mən fikrimi dəyişdim. Doğrusu, uşağı sizə verməye
menim haqqım yoxdur. Bilirsiniz ki, men namuslu bir adamam. Bu uşaq mənim
deyil, onun öz anası var. Anası onu mənə etibar etmişdir, mən də onu ancaq
anasına qaytara bilərəm. Siz mənə cavab vere bİlərsiniz ki: “Axı onun anası
ölmüşdür!” Tutaq ki beledir. ELə isə mən uşağı anası terəfmdən qızın verilməsi
üçün kağız getırən adama verə bilerəm. Aydındır, deyilmi?
Yolçu cavab vermədən əlini cibinə salıb araşdırdı və Tenardye yene içi bank
biletləri ilə dolu pul kisəsini gördü.
Meyxanaçı sevincden titrədi.
“Çox gözəl! - deyə o düşündü. - Möhkem dayan, Tenardye! O mənə rüşvət
vermek istəyir! ”
Yolçu pul kisesini açmazdan əwəl, ətrafina baxdı. Tamamilə boş ve kimsəsiz bir
yer idi. Ne meşədə, ne dərədə heç kəs görünmürdü.
Yolçu pul kisəsini açdı ve içindən Tenardyenin gözlədiyi kirni bank biletləri
deyil, adi bir kağız parçası çıxartdı, kağızı açıb meyxanaçıya vererek:
-

Siz haqlısımz, - dedi - oxuya bilərsiniz.

Tenardye kağızı alıb oxudu:
“Moareyl-siir-Mer, 25 mart 1823-cü il.
Cenab Tenardye!
Kozettam bu kağızı gatireno verersiniz. Bütün xırda xercləriniz ödanilwokdir.
Hörmetlarimi qöbul edin
Fantina”.
Yolçu dedi:
-

Bu imza size tanışdır.

Bu, doğrudan da Fantinanm imzası idi. Tenardye onu derhal tamdı.
Deyecək bir şey qalmırdı. Tenardye çox bərk, hem de ikİqat acıq- lanmışdı: o
hem almaq niyyətində olduğu puldan el çəkməlİ idi, hem de meğlub edilmişdi.
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Yolçudedi:
-

Bu mektubu bir beraetnamə kimi saxlaya bilersiniz.

Tenardye tam qayda i\ə geriye çekilməye məcbur oldu. Dişleri
arasından mızıldanaraq:
-

İmzanı pis oxşatmamışlar, - dedi. - Yaxşı, eybi yoxdur.

Sonra son ümidsiz bir teşəbbüs daha etdi.
Qoy siz deyən olsun, cənab. Tutaq ki, ele siz doğnıdan da hemin
adamsınız. O halda siz “bütün xırda xərcleri” ödəməlisiniz, Borc isə çox
böyükdür.
Yolçu ayağa durdu və qolunun tozunu çırtığı ilə silərek:
Cənab Tenardye, - dedi. - Yanvar ayında qızın anası ele hesab edirdi ki,
size yüz iyirmi frank borcludur, lakin fevralda siz ona beş yüz franldıq bir hesab
göndərmişdiniz; fevralın axırında sİz üç yüz frank, martın əwelində isə yene Qç
yüz frank almısınız, o zamandan doqquz ay keçmişdir; şərtə göre siz her ay on
beş frank almalısmız, bu ise cəmisi yüz otuz beş frank edir. Siz yüz frank artıq
almısmız. Demek, otuz beş frank borcu qalır. Men isə indicə size min beş yüz
frank ver- mişəm.
Tenardye tələnin polad dişleri arasına düşən bir canavarın çək- diyini çəkirdi.
“Bu nə şeytan adammış!” deyə o düşündü.
Teteyə düşmüş canavar nə edərsə, Tenardye də omı etdi: dartıhb quıtulmaq
istədi. Bir dəfə bu həyasızlıq onu xilas etmamişdimi...
Bütün nəzaketlerini bir tərəfə ataraq, bu dəfə qəti bir sesle:
A-dı-nı - bil-mə-di-yim - cə-nab, - dedı. - Ya men Kozettam aparacağam,
ya da siz məne min ekü verəcəksiniz.
Yolçu sakitcə Kozettaya dedi:
-

Gedək, Kozetta!

O, sol əlini Kozettaya verdi, sağ elİni isə uzadıb yerdəki ağacuıı götürdü.
Tenardye dəyənəyin yoğunluğunu və yerin kimsəsizliyini öz-özünə qeyd etdı.
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Yolçu qızla bərabər meşəyə girdi, meyxanaçı isə çaşqın halda herəkətsiz qaldı.
Yolçu ilə qız uzaqlaşdıqca Tenardye yolçunun bir az əyilmiş, geniş çiyinlərinə
və irice yumruqlanna baxırdı.
Sonra özünə, zəif anq ellerine nəzər saldı. “Görünür, men doğrudan da lap
axmağammış, - deye düşündü. - Adam da ova tüfəngsiz çıxar?!”
Bununla belə o yene teslim olmaq istemədi.
Men onun haraya getdiyini bilmolıyəm, - deyə mızıldandı ve onlan
uzaqdan təqib etdi. Əlinde yalnız iki şey qalırdı: biri - ”Fantına” imzası İle bir
parça kağızdan ibaret olan bir istehza, o biri isə - min beş yüz frankdan ibarət
bir teselli.
Yolçu Kozettanı Livriyə və Bondiye doğru apanrdı. O, başı aşağı, dalğın və
kəderli halda yavaş-yavaş gedirdi. Qış ağaclann yarpaqlannı tökmüşdü, buna
gönə Tenardye onlardan xeylı uzaq bir mesafedə yerise də, gözden itire
bilməzdİ. Ara-sıra yolçu geriyə baxır ve daünca adam gəlib-gəlmediyini
yoxlayırdı. Birden o, Tenardyeni gördü. Dərhal Ko- zetta ilə birlikdə qalın
ağaclığa girdi, burada asanlıqla gizlanmek olardı.
Tenardye:
-

Vay səni şeytan! - deyə seslendi ve süretlə yerimeyə başiadı.

Meşenin sıxlığı Tenardyeni onlara yaxmlaşmağa məcbur etdi.
Yolçu qalın ağaclığa girdikdən sonra, dönüb geriye baxdı. Tenardye kol-kos
arasında gizlənmok istedise de, qocanm gözlerinden qaça bil- medi, Qoca ona
teşvişli bir nəzər saldı ve yoluna davam etdi. Meyxa- naçı yenə onlan təqib
etməyə başladı. Bu süretlə iki yüz-üç yüz addım yeridilər. Bırdən yolçu yenə
dönüb baxdı və yenə Tenardye onun gözlərinə sataşdı. Bu dəfə yolçunun
Tenardyeyə saldığı nəzar o qədər qorxunc idi ki, meyxanaçı artıq onlan təqib
etxnəyin “menasız” oldu- ğunu anladı. Tenardye geriye döndü, evinə qayıtdı.
ON BİRİNCİ FƏSİL
9430-cu ttömra yenə meydana çıxır va Kozetta bu nömrani lotereyada udur
Jan Valjan ölməmişdi.
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Dənizə düşəndə, daha doğrusu özünü denizə atanda, ayağında kandal yox idi.
Suyun altı ilə üzə-üze, lovber salmış gəmjyə çatdı, ona bağlanmış qayığa çıxdı.
Burada gizlenerek, axşama qedər gözlədi. Gecə yenə üzməye başlayaraq, Bren
bumunun yaxınlığmdakı sahilə çatdı. Kifayət qədər pulu olduğundan, burada
özü üçün paltar aldı. Balaqye etrafinda o zamanlar bir meyxana vardı, qaçqm
katorqalılar burada öz paltarlannı dəyişerdiler, meyxanaçı da bundan yaxşı pul
qazanardı. Sonra Jart Valjan, qanunun sayıqlığını aldatmağa və cəmİy- yetin
onlar üçün təyin etdiyi ve acı talelərindən qurtulmağa çalışan bütün bu zavallı
qaçqınlar kimi, dolaşıq ve qorxulu yollardan getməye başladı. Birinci defə
Bosse yaxınlığmda Pradoda gecələdi. Sonra yu- xan Alp dağlannda Brianson
yaxmlığındakı Qran-Vilara doğru getdi. O daim qorxu içinde, gözübağh qaçırdi,
bu qaçmaq yeraltı yollan heç kime məlum olmayan bir köstəbek qaçmağma
bənzeyirdi. Sonralar onun izləri Oivrie vilayətindən En qəsəbəsində, Pireney
dağlannda Qranj-de-Dumek deyilən bir yerde yerleşən Akonda, Şapel-Qonake
kantonunda Şavayl adh bir kəndin yaxınlığında və Brünidə Perike otrafında
tapıkmşdı. Nəhayet, Jan Valjan gəlib Parisə çatdı. Bir az əwəl biz onu
Monfermeylde gördük.
Parise gəldikdə birinci fikri yeddi-səkkiz yaşlı qız üçün yas paltan almaq ve
mənzil tapmaq idi. Bunu etdikdən sonra o, Monfermeyle yola düşdü.
Ehtimal ki, oxucunun yadındadır: Jan Valjan son qaçışından ewəl Monfermeylə,
yaxud onxm ətraflanna gizli bir seyahət etmişdi ki, bu baredə də polis idarəsinin
bir qəder məlumatı vardı.
Lakin indi hamı onu ölmüş hesab etdiyındən, onun etrafmdakı qaranlıq bir qat
daha artmışdı. Parisdə əlinə bir qəzet keçdi. Bu qezet də onun öldüyünü təsdiq
edirdi. Artıq o sakitləşmişdi, qelbi yumşal- mışdı, sanki doğrudan da ölmiişdü.
Jan Valjan Kozettanı Tenardyenin pəncəsindən qurtardığı günün axşamı, hava
qaralan zaman, Monso qarovulxanası terəfdən uşaqla birlikde Parisə daxil oldu.
Burada bir kabrioletə minərək Rəsədxana meydanına qədər getdi. Orada
kabrioietden düşüb, sürücünün haqqını verdikdən sonra Kozettanın əlindən
tutdu ve her ikisi gecənin qaranlığmda, Ursin və Qlaser tərəflərindeki kimsəsiz
küçəlorle Xostəxana bulvanna tərəf getmeye başladı.
Kozetta bütün günü həyəcan ve toəssürat içərisində keçirmişdi. Yolda xelvət bir
meyxanadan bir qedər çörək ve pendir alaraq bir hasar altmda oturub yedilər.
Tez-tez bir ekipajdan düşüb, o birine minirdilər, yolun bir hissəsini isə pıyada
getmişdiler. Kozetta şikayet etmese də, çox yorğun idi. Jan Valjan qızm
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yorulduğunu göriib onu dalına aldı. Kozetta Katerinanı əlinden buraxmayaraq
başım Jan Val- janın çiyninə qoydu ve yuxuya getdi.
Dördüncu kitab

QORBONUN KOMASI
BİRİNCİFƏSİL Sahibkar Qorbo
Bundan qırx il əwəl, tenha bir yolçu Parisin lap kənarmda olan Salpetrier
tərəfdə gezinerek, bulvar boyunca italyan qarovulxanasına qədər qalxmış
olsaydı, burada Parisin demek olar ki, yox olduğumı görərdi. Demek olmaz ki,
buralar tam mənada izsiz İdi - burada yolçulara rast gəlmek olardı, buraya kend
də demek olmaz, çünki her halda kiçik şehər evlerinə ve dar küçələrə tesadüf
edilirdi. Lakin bu yerləri şeher de hesab etmək olmaz - küçelərdə böyuk
yollarda olduğu kimi dərin təkər izleri görünür, ot bitiıdi; bu, böyük kənd də
deyildi, çünki evlər kend evlerinə nisbetən çox hündür idi. Ele isə hem məskun, həm de izsiz, həm boş, həm də adam yaşayan bu yerləre nə ad qoymaq
olardı? Bu, böyük bir şəherin bulvan, Parisİn bir küçəsi idi, geceler meşəlerden
qoramc, gündüzlər ise qebiristanlıqdan daha eləmli bir yer idi.
Bu, At meydanuıın köhnə bir məhəllesi idi. Əgər yolçu At meydanmm dörd
xaraba divanndan o yana keçməye cesarət edib kiçik Bankir küçesine çatsaydı,
sağ tərəfmde uca bir divarla hasarlanmış balaca bir çətənə zemisi, sonra neheng
qunduzlann yuvalanna bənzəyen bir çox palıd qabığı ovuntusu təpələri ile örtülü
bir düz, daha sonra isə hasarla dövrəye aluımış və içərisi taxta-şalban, taxta
kepəyi, talaşa və kötük yığmlan İ1B dolu bir yer görərdi, bu yığınlann üstünde
bir it hürür və qarovul çəkirdi. Bundan sonra yolçu uçmuş ve alçaq, uzun bir
divar daha görərdi kı, bu divann yaz günlərinde başdan-başa çiçəkle örtülen
manıır basmış, qara, kirli balaca bir qapısı da vardı.
Daha sortra məhəllənm ən tənha bir yerinde murdar, uçuq bir bina vardı ki,
divarlan üzərinde baş herflərlə bu sözlər yazılmışdı: “Elan asmaq qadağandır”
həmin bu yerdə cəsarətli yolçu çox az tanınan Vin-Sen-Marsel küçəsinin axınna
çatmış olardı. Orada, zavodun ya- xınlığında bağlan əhatə edən iki çəpərin
arasmda o zamanlar ilk görü- nüşdə balaca daxmaya bənzeyen köhnə bir ev
vardı. Heqiqətdə isə bu ev kilsə böyüklüyündə idi. Evin küçəyə baxan terefi
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ensiz olduğu üçün, kənardan baxana bu ev balaca görünürdü. Demək olar ki,
bütün ev yerin altında gizlənmişdi. Yalnız qapısı ilə bir pencərəsi görünürdü. Bu
koma ikimərtebeli idi.
Komaya diqqetlə baxan adam hər şeyden əwel qəribe bir şey gö- rərdi: evin
qaptsı yalnız balaca bir anbar qapısı ola bilərdi, halbuki qapı yumşaq daşdan
deyii, bərfc daşdan açılmış olsaydı, bir kaşanəni bəzəye bilərdi.
Bu qapı yonulmamış kötüye oxşayan köndelən dirəklərle birləş- dirilmiş bir
neçe köhnə ve qurd yemiş taxtadan ibaret idi. Qapı hündür pilleli, kirli, tozlu,
dik bir pillekənə açılırdı; suvağı tökulen pillelərin eni də qapı enində İdi.
Küçeden bu pİlləkənin nərdivan kimi iki diva- nn arasına girdiyi və qaranlıqda
yox olduğu görünürdü. Kobud qapı oyuğunun üst tərəfi ensiz bir taxta ile
qapanmışdı ki, bunun da orta- smda olan üçbucaqlı bir deşık, həm pencərə, hem
də qapı bağlı olduğu zaman bir baca yerini görürdü. Qapınuı iç terəfmde
mürəkkebə batınl- mış iri bİr fırça ile “52” rəqəmi yazılmışdı, bayırda ise yenə
həmin fırça İle qapının üstündə “50” rəqəmi yazılmışdı. Bu sizi çaşdınr. Harada
olduğunuzu necə bilmək olar? Qapalı qapı buranın 50 nömreli ev olduğunu
gösterir, qapı açtq olduğu zaman isə 52 nömreli ev olduğu anlaşılır. Bu
üçbucaqlı pəncerədən pərdə əvezinə kirli cmdırlar asıl- mışdı.
Pencərə geniş ve hündür idi, şəbekeli taxtalan və iri şüşəieri vardı. Ancaq bu
şüşələr bir çox yerden sınmışdı, sınıq yerləre isə meharətlə kağızdan yamaq
qoyulduğundan, hem üstü örtülmüşdü, həm də dərhal gözə çarpırdı. Pəncərenin
taxtalan isə yanqopmuş və laxlamış oldu- ğundan daxmada yaşayanlar üçün bir
müdafiə olmaqdan artıq, yolçular üçün təhlüke teşkil edirdi. Pəncəıelerin
düşmüş köndələn pərvazlan yerinə boy uzunu taxtalar mıxlanmışdı. Bu surətle
pəncəre pərvazian pəncerə qanadlanna çevrilmişdi.
lyrənc göriinən bu qapı yamaqlı olsa da, ləyaqətli görünən bu pəncərə eyni evin
fonunda təsadüfen bir-birinə rast gələn iki dilənçini xatırladırdı: bunlar birbirinə rast gəlib yan-yana gedirdilər, lakin cm- dırlan bir olsa da, zahiren birbirinə bənzəmirdilər; birisi peşəkar bir dilənçi olduğu halda o birisi
yoxsullaşmış bir zadegana bənzəyirdi.
Pillekən yaşayış evinə çevrilmiş və anbara bənzəyən binanın geniş və əsas
hissəsinə çıxırdı. Bu binanın daxilında uzun bir koridor vardı ki, bunun da sol
və sağ tərəflərində müxtəlif böyüklükdə qəfəsələr yerləşmişdi. Ehtiyac böyük
olduqda yaşayış üçün istifadə edilən bu qəfosələr, daxmadan daha çox balaca
anbara bənzeyirdi. Pəncəreləri qonşuluqdakı boş sahəye açılırdı. Bütün bu
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qaranlıq, cansıxıcı, tutqun və həzin binaya damın, yaxud binalann deşikləri
arasmdan ya günəşin solğun işığı düşər, ya da buz kimi soyuq şimal küləyi
girərdi. Bu kimi evlərin xüsusiyyotlərindən birisi de iri hörumçeklərin
oimasıdır.
Bulvar terəfinə açılan qapının sonunda, adam boyu hündürlüyün- də, divann
içində qapalı bir baca vardı, dordbucaqh bir deşikdən ibarət olan bu baca
küçədön keçən uşaqlann atdıqlan daşlarla dolu idi.
Binanm bir hissesi bir az bundan əwəl uçüb dağılmışdı. tndiye kimi salamat
qalan hissəsinə baxdıqda ise bu binamn vaxtile necə bir şey olduğunu tesəwür
etmek olar. Bu bina, en uzağı yüz il bundan əwəl tikilmişdir. Yüz il kilsə üçün
cavanlıq, yaşayış evi üçün isə qocalıq deməkdir. İnsanlann ömrü puç və
müvəqqəti olduğu kimi, evlər də müveqqetidir, Allahın evi ise - Allahın
əbediyyeti demekdir.
Poçtalyonlar bu komaya 50-52 nömrali ev deyirdiler, lakin bütün məhəllədə bu
bina “Qorbonun evi” deyə məşhur idi.
Bu adın haradan doğulduğunu aydmlaşdırmalıyıq.
Xüsusi zövqləri üçün lətifə kolleksiyalan toplayan ve sancağa sancılmış cücülər
kimi ən xırda hadiseləri bele hafizələrində saxlayan xırda macera həvəskarları
keçen əsrdə, təxminən 1770-ci ildə, Şat- ledə iki prokuror olduğunu yaxşı
bilirdi. Prokurorlardan birinin adı Korbo, o birinin adı isə Renar' idi. Lafonten
bu adlann ikisini də qa- baqcadan duymuşdu, Bu hadisə olduqca maraqlı
olduğundan, məhkə- mə kargüzarlan bunu Iağlağı üçün bəhanə etmişdilər.
Ədalet sarayınm bütün qalereyalannda çox biçimsiz olsa bele, şeir şəklində
dərhal ya- yılaıt bir parodiya yazılmışdı:
1 Fransızca - le coıbean (korbo) qarğa, 1e renard (Tenar) isə - tülkii demekdir.
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Bir qarğa ağzında dustaq orderi İri qovluqlann üstünə düşdü,
Ac-susuz dolaşan günlerden bəri Tülküaün meşede btımu gicışdi - A.ğzı
sulanaraq çıxdı meşədəo.
Gelib dedi: “Qarğa, xoş gslmison sən!"
va i.a.
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Hörmetli qanunçular bu bayağı zarafatdan pərt olub, dallannca gələn qəhqehe
seslermdən özlərini tehqir edilmiş bilərək, öz fami- liyalanm deyişmək
məqsədilə krala müraciet edirler. Oüların ərz-halı XV Lüdovike təqdim edildiyi
zaman sağda papa nunsisi, sotda isə -kardinal Laroş Emon dindar bir tövrlə diz
çökerek, əlahezrətin hüzurunda öz yatağından qalxmaqda olan madam
Dubbarinin yalın ayaqlanna tufli geyindirirdilər. Bu iki yepiskopa baxaraq
qəhqəhə çeken kral, indi də ferəhlə prokurorların halına gülmeye başlamış və
merhemot əta edərək, həmin bu mehkəme siçovullarma öz adlaruu bir bataca
deyişməye icazə vermişdi. Məsələn, cənab Korboya krabn adından icaze
verilmişdi ki, familiyasuun baş hərfinə bir balaca quyruq əlave ederek, artıq
Qorbo adiansm; cenab Renann isə bəxti getirme- mişdi: ona ancaq R hərfinə P
hərfini elave etinək üçün icazə veril- mişdi; bu surətle Renar artıq Prenar'
adlanmağa baştadı, bu surətle yeni familiya da ona əwəlkindən az yaraşmırdı,
Demək, yerli rəvayətə görə, Xəstexana bulvarmdakı 50-52 nom- rəlİ evin sahibi
elə hemin bu Qorbo idi. Bu böyük pencəreni icad eden də bu Qorbo olmuşdur.
Elə bu səbəbə göre de bu koma Qorbonun evi adlanırdı.
50-52 nömrəli evin qabağında, bulvardakı başqa ağaclarla bərabər bir de yekə
bir qarağac yükselirdi. Bu qarağacm budaqlannuı çoxu qurumuşdu. Elə bu
ağacdan Qobelen qapısmtn küçesi başlayırdı, bu küçe o zamantar hələ daşla
döşenmemişdi. Küçə boyu sısqa ağaclar əkilmişdi, bu ağaclar ilin fəsillerindən
asıh olaraq gah yaşıl, gah da qonur reng alırdı. Parisi əhatə edən hasara çatarçatmaz bu ağaclar birdən-birə yox olurdu. Qonşuluqdakı fabrikin borulanndan
qalaq- qalaq yüksəlen tüstü bütün məhəliəyə göydaş iyi saçtrdı.
1

Fransızca prenard (prenar) rüşvetxor deməkdir.

Şəher qapılan yaxmlıqda idi. Parisi əhatə eden hasar 1823-cü ilde hələ vardı.
Bu şahər qapısı özü insaııda ələmli xəyallar oyadırdı. Bisetre gedən yol buradan
keçirdi. İmperiya və Restavrasiya dövriində ölümə məhkum edilənler edam
günü Parisə həmin bu qapıdan daxil olardılar. 1829-cu ildə baş vermiş və
“Fontsneblo qapısmdakı cinayət” adlanan gizli bir hadise həmin bu yerdə
ohnuşdu. Qanun bu cinayətin müqəs- sirlərini tapa bilmədi. Bu,
aydınlaşdınlmamış qalan qaranlıq bir mə- sələ, kəşf edilməmiş olan dəhşətli
müəmmadır. Bir neçə addım da qabağa getsəniz, faciəli Kurulbarb küçəsinə
çatacaqsınız, burada Ulbax, melodramda oynayan bır artist kimi göylər
guruldarkən, xəncərlə ıvrili bir çoban qızmı öldürmüşdü. Bir neçə addım daha
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atsanız, Sen-Jak qapılarmdakı təpələri kəsik murdar qarağaclarla,
insanpərvərlerin cşafotu gizlətmək meylindən doğan bu şeye, rəzil ve şerəfsiz
Qrev meydanma, ölüm cəzasmm mənzərəsinden dəhşəte gelən, lakin ne mərdmərdanə onu ləğv ede bilen, ne de öz nüfuzu ilə müdaflə edə bilen dükançılarm
ve meşşanlann əmeline çatmış olacaqsmız.
Otuz yeddi il bundan ewel, daim dəhşət saçmaq üçün yaranmış Sen-Jak
meydanı nəzəre alınmasa, bütün bu qorxunc bulvann en dəh- şətli yeri ola bilsin
ki, bizim zəmanemizdə belə heç də gözəl obnayan bu yer idi ki, 50-52 nömrəli
koma da burada yerleşirdi.
Yalnız iyrrmi beş il keçəndon sonra burada şəhərlilər ev tikməye başladılar.
Bura çox ürəkdartxdıran yer idi. Burada sizi qəmli fikirlər alır, siz uca günbezi
buradan yaxşıca görünən Salpetrierle hasan ya- xmda olan Bissetr arasında
olduğunu hiss edirdiniz; yeni siz özünüzü divane bir qadmla divanə kişi
arasmda hiss edirdiniz. Gözlərinizin əhate etdiyi bütün mesafedə yalnız
sallaqxanalar, dairə hasan və qış- lalara monastırlara bənzəyən tek-tük fabrik
fasadlan görünürdü. Hər yanda baraklar, tikinti zir-zibili, matəm örtüyü kimi
qara köhnə divar- lar, kefən kimi ağ yeni divarlar, hər yanda sıra ile əkilmiş
ağaclar, düz xətle uzanan tikintilər, bezeksiz fasadlann uzun və soyuq xetleri,
düz- bucaqlann qem-qüssə getiran yeknəsəqliyi. Nə yerde bir qınşıqlıq, kelekötürlük, nə tikintilerdə bir bəzək. Başdan-başa soyuq, yek- neseq, iyrenc bir
mənzəre. Heç bir şey simmetriya kimi insan qelbini ezmir. Çünki simmetriya ürek danxdırmaq demekdir, ürək danx- dırmaq ise qem ve hüznün mahiyyetidir.
Məyusluq her zaman esner. İnsanlann ezab və iztirab çekdiyi, cəhennəmdən de
dəhşetli bir yer
varsa, o da ancaq insanların ürəyi danxdığı bir cehənnəmdir. Doğ- rudan da belə
bir cəhəonəm olsaydı, Xəstəxana bulvannın bu hissesi həmin cehənneme gedən
bir xiyaban ola bilərdi.
Bununla bele, gecə yaxınlaşdıqca, günəş sönən dəqiqelerde, xüsu- silə qış
günlərində, qışın buz kimi soyuq nəfəsi qarağacların son qonur yaxpaqlannı
qoparan, qaranlıqda göz-gözü görməyən və göyde ulduzlar sönon zaman, yaxud
küləyin şiddətindən buludlarda ay üçün poncere açıldıqda, bulvar birdan-bire
dehşətli olur. Onun qara xətləri qaranlığa doğru gcdərək, nəhayətsiz
sonsuzluğun bir parçası kimi yox otub gedir.
Yolçu dar ağacı ilə əlaqədar olan saysız-hesabsız xatirələri, bu yerə aid
efsanoləri yadına salır. Bir çox cinayetlərin baş verdiyi bu məhellenin
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tənhalığmda qorxunc bir şey gizlenir, Adama elo gəlir ki, qaranlıqda her yerdə
tələlər qurulmuşdur, dumanlı kölgelər şübhə oyadır, ağaclar arasmdakı uzun
dördbucaqlı çuxurlar ise qebirə bon- zəyir. Gündüz bu şeylər çirkin görünür,
axşam eləmli bir tesir bağış- layır, geco ise meşum bir dəhşət saçındı.
Yay günlorinde axşamlar, qarağaclann altındakı köhne, sökük skamyalarda qoca
qanlar oturardı. Onlar sırtıqlıqla sedəqə dilerdilər.
Lakin qədimlikdən artıq köhnelik təsiıi bağışlayan bu məhollə, hele o zaman
dəyişməyə doğru meyl edirdi. Onu görmək istəyənlər tələsməli idiler. Her gün
ümumi mənzəreden bir şey yox olurdu. Hal- hazırda son iyirmi il ərzində
olduğu kimi bu köhnə məhəllə ile yanaşı yerləşmiş olan Orlean demir yolunun
vağzalı məhəüənin tez dəyişme- sine səbeb olur. Paytaxtın ucqarlannda
demiryol stansiyası yaranar- yaranmaz, derhal qəsobə məhv olur, şehər doğulur.
Sanki insan hərəkətlorinin bu böyük mərkəzləri ətrafında bu qüwetli maşınlarm
gurultusundan, bu əjdaha kimi kömürü həzm edib alov püsküren me- dəniyyət
atlannın nefesinden yeni cücərtilərlə dolu olan bu torpaq sarsılır, titreyir, insanın
qədim menzillorini udmaq və yenilərini doğur- maq üçün ağzını geniş-geniş
açır. Köhne evlər uçulur, yeni evlər ucalır.
Orlean dəmir yolu stansiyası Salpetrier mülkünə hücuma keçdiyi günden beri,
Sen-Viktor xəndəkləri ve Nebatat bağı ilə hemhüdud olan qedim və dar küçətər
saısıldı, günün müeyyen vaxtlannda üç- dörd dəfe axm sürəti ilə keçen
dılicanlar, fiakrlar və omnibuslar evleri sağa ve sola doğru çəkilməya məcbur
etdilər. İlk baxışda həqiqətden uzaq görünən bezi hadisələr var, bununla belo
onlar tamamilə həqi- qətə uyğundur: iri şəherlerde günəş üzü cənuba doğru
çevrilmiş evlər əmələ gəlməsine səbeb olduğu kimi, şübhə yoxdur kı,
küçələrdən sel kimi keçən ekipajlar da küçələnn genişlonməsino səbəb olur.
Yeni həyatın olamətleri göz qabağındadır. Bu qədim oyalat məhəllesınde, ən
tənha bucaqlarda belə, döşəmə yollar çekilir, hələ yolçuların keçmədiyi yerlərde
belə hər tərəfdə səkilər uzanmağa başlayır. Bir dafə, 1845-ci ilın unudulmaz
iyul səhərmde burada birdən-birə qara asfalt qazanları tüstüləndi; demek olar ki,
o gün modəniyyət Ursiya küçəsinə çatdı və Paris Sen-Marso qəsebəsinə qədəm
qoydu.
İKİNCİ FƏSİL Bayquş v? bälbül yuvası
Jan Valjan həmin bu Qorbonun koması qabağında dayandı. O, vəhşi quşlar kimi
özüno yuva tikmək üçün bu kimsesiz yeri seçmişdi.
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Əlini jiletinin cibinə salıb oradan açar kimi bir şey çıxartdı, qapım açıb içəri
girdi, sonra qapun möhkom bağladı və Kozetta qucağmda, pillekenlə yuxan
qalxdı.
PiIIəkonin başında cibindən başqa bir açar çıxartdı, ikinci qapını açdı. İçəri
girib dərhal qapını bağladığı otaq geniş bir çardağa bənze- yirdi. Avadanlığı
yerə sahnmış bir döşəkden, stoldan və bir neçe stul- dan ibarət idı. Küncdə bir
soba vardı. Soba qalanmışdı, içinde közor- miş od görünürdü. Bulvarda yanan
fəner bu miskin menzıli sönük işıqla işıqlandmrdt. Otağın dal tərəünde balaca
bir dəhlız vardı, bura- ya qatlama demir bir çarpayı qoyulmuşdu. Jan Valjan qızı
çarpaymın üstünə elo ehmalca qoydu ki, qız oyanmadı.
Kibrit çəkib şamı yandırdı, - bunlar ewəlcədən hazırlamb stolun üstüne
qoyulmuşdu. Sonra əvvəlki kimi heyran bir nezərlə Kozettaya baxmağa başladı.
Baxışında az qala divanəlik dərecəsinə çatan bir merhemət və riqqət görünürdü.
Bu qızcığaz yalmz böyük bir qüwə, yaxud böyük bir zeiflik elamətlerindən olan
sakit bir etimadla yatmışdı. Kiminlə harada olduğunu belə bilmodən rahat-rahat
yatırdı.
Jan Valjan əyilib bu uşağın elini öpdü.
Doqquz ay bundan əwel o, bu qızm anasımn əlini öpmüşdü. Anası da qızı kimi
yatmışdı, lakın ebədi olaraq yatmışdı.
Qəlbi yene o vaxtkı kimi acı, ağır, hozin bir hiss ve pərestişlə dolu
idi.
O, Kozettamn çarpayısı qarşısında diz çökdü.
Gün çıxmışdı, Kozetta ise holə yatırdı. Dekabr günəşinin solğun ziyası çardağm
pəncərəsindən girərek tavan üzərində uzun kölgələr və işıqlar cızırdı. Birdənbire, bulvar şosesi ilə keçən ağır daşla yüklənmiş bir araba göy guruldayırmış
kimi bir gurultu salaraq bütün komanı başdan-başa sarsıtdı və titrəməyə məcbur
etdi.
Kozetta bu gurultudan birdən-biro oyanaraq çığırd«:
-

Beli, xanım, bəli! Bu saat, bu saat gəlirəm!

Gözlərinin qapaqlan holo yuxudan açılmamış bir halda çarpayıdan sıçrayaraq
əllərini otağın küncünə doğru uzatdı.

484

Aman Allah! - deye bağırdı. - Bəs menim süpürgem hanı? Göz- lorini
geniş açdıqda Kozetta qarşısmda Jan Valjanm gülər üzünü gördü.
Qiz:
-

Ah, lap yadımdan çıxmışdı, - dedi. - Sabahımz xeyir olsıuı, cənab.

Uşaqlar öz təbiətləri etibarile sevinc vo səadəti təcəssüm etdiklərinden sevinc və səadətə tez ve semimiyyətlə alışırlar.
Kozetta yatağmm ayaq tərəfinde Katerinanı görərək derhal quca- ğuıa aldı. O,
kuklası ilə oynaya-oynaya Jan Valjana min cür sual ve- rirdi. O haradadır? Paris
çoxmu böyükdür? Madam Tenardye ondan çoxmu uzaqdadır? Dalımca gələ
bilməz ki? Birdən Kozetta çığtfdı:
-

Ah, bura nə gözeldir!

Bu? iyrənc bir daxma idı. lakin Kozetta burada Özünü azad hiss edirdi.
Nəhayət, yenə soruşdu;
-

Otağı süpürümmü?

Jan Valjan cavab verdi:
-Oyna.
Bütün gün belə keçdi. Heç bir şey anlamağa çalışmayaraq Kozetta öz kuklası ile
bu adamm yanmda özünü sonsuz derecə xoşbext hiss edirdi.
ÜÇÜNCÜ FƏSİL thi bädbzxtlik birhşanda... saadat əmələ galir
Enəsi gün seher tezdən Jan Valjan yenə də Kozettanın yatağı yanmda
durmuşdu. O, herekətsiz dayanıb Kozettaya baxaraq onun oyanmasını
gözləyirdi.
Qəlbinə yeni qəribe duyğuiar girirdi.
Jan Valjarı heç bir zaraan heç bir kəsi sevmomişdi. İyirmi beş il idi ki, o
tamamilə yalqız idi. O heç bir zaman ata, məşuq, ər, dost olma- mışdı.
Katorqada acıqlı, qaşqabaqlı, bakir, nadan və vəhşi bir adam idi. Bu köhnə
katorqalınm qəlbine helə heç bir şey toxunmamışdı, Bacısı və bacısının uşaqlan
dumanlı və uzaq bir xatirə kimi yadrna gəlirdi, lakin sonralar onlar da
xatiresindən tamamile silindi. Jan Valjan onları tapmaq üçün çox olləşdisə də,
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tapa bilmədi, unutdu, getdi. İnsan təbiə- tinin xasiyyəti belədir. Gancliyindo
başqa hisslər, meyllər olmuşsa, onlar da artıq yox olmuşdu.
O, Kozcttanı gördüyü, balaca qızı götürüb özü ile apardığı, azad etdiyi zaman
bütün qəlbinin sarsıldığını hiss etdi. Qəlbinin bütün ehti- raslan və mehribanlıq
hissləri birdən-birə oyanaraq bu uşağa doğru meyl etdi. Jan Valjan Kozettanın
yatdığı çarpayıya yaxınlaşarkən se- vincindon titrəyirdi. O, doğum ağrılarmı
hiss edən və bunun nə oldu- ğunu anlamayan gənc bir anaya bənzəyirdi. Bu ona
görədir ki, sev- məyo başlayan bir qəlbin böyük, əsrarəngiz herəkətində dumanlı
və şirin bir şey var.
Zavalh, qoca, bakir qəlb!
Lakin Jan Valjanm elli beş yaşı olduğu halda, Kozettanın səkkiz yaşı vardı, odur
ki, həyatında duya bilmeyecoyi bütün mehəbbət uşağa doğru yönələrək
anlaşılmaz bir nurla parladı.
Bu onun həyatında parlayan ikinci bir nurani xəyal idi. Yepiskop hoyatmın
üfuqlərində mərhəmet şəfəqlərini saçdı, Kozetta isə məhəbbət şəfəqini
alovlandırdı.
İlk günler böyük bir səadət içində keçdi.
Kozettaya golincə, o da özü belo hiss etmedən, dəyişmişdi. Zavallı körpo! Anası
onu qoyub getdiyi vaxt Kozetta o qodər balaca idi ki, yadma belə gəlmirdi.
Üzüm tonəyİnin zoğları kimi hər şeyə yapışaraq sarmaşmağa çahşan bütün
uşaqlar kimi, Kozetta da sevmək isteyirdi. Lakin bu ona mümkün olmurdu.
Hamı onu rodd etdi: Tenardyelor də, onların uşaqlan da, başqa uşaqlar da, hamı
rədd etdi. Kozetta bir itə mehəbbət bağlamışdı, o da öldü. Bıından sonra heç kəs
və hcç bir şey onunla maraqlanmadı. Bunu söylemək belə insanda dehşət
oyadır, lakin bir dofə biz bunu qeyd etdik: səkkiz yaşmda ikən Kozettamn
soyuq bir qəlbi vardı. Günah özünde deyildi, o, sevmek qabiliyyətini
itirməmişdi, lakin- əfsus! - o, sevmək imkanından mohrum edilmişdi. Odur ki,
elə ilk gündən o bütün fıkirləri, hissleri, qolbi ilə bu qocaya
bağlandı. Kozetta ındiyə kirai hiss etmədiyi bir şey hiss edir, qəlbi sevinclə
döyünürdü.
Bu mərhəmətli adam ona artıq nə qoca, nə də yoxsul görünürdü. Bu daxmanı
gözəl saydığı kimi, Jan Valjan da ona gözel görünürdü.

486

Şəfeqin, uşaqlığın, goncliyin, sevincin təsiri belədir, Məkan və həyatın
dəyişməsinin burada böyük əhomiyyəti vardır. Yer üzündə en gözəl bir şey
varsa, o da çardaqda duyulan səadətin al şefeqləridir. Bizim hər birimizin
keçmişində bele işıqlı bir guşə var.
Təbiət Jan Valjanla Kozettanın arasmda böyük bir hasar çekmişdi: bunlan birbirindən yarım əsr ayınrdı. Lakin hoyat bu hasan yıxdı. Tale yaşlan müxtelif,
lakin dordləri bir olan və yaşamaq əsaslanndan məhrum edilən bu iki insanı
birden-biro görüşdürmüş və aynlmaz bağlarla birləşdirmişdi. Həqiqəton, bu iki
heyat bir-birini tamamla- ytrdı. Kozetta təbii hisslə bir ata, Jan Valjan ise bir
övlad axtanrdı. Bir-birinə rast gelmələri - bir-birini tapmalan demək idi. Qoca
ilo balaca qızın əlləri bir-birine toxunduğu zaman, bu sirli deqiqədə sanki onlar
bir-birine sarıldılar. Bu iki qelb görüşdükdə sanki bir-birine nə qədər lazım
oİduqlannı hiss ederək, bir-birile əbədi olaraq qovuş- dular.
Sözləri ümumi və hamının başa düşdüyü mənada işlədersek, bunlar haqqında
bele demək olardı; bütün aləmdən məzar divarı ilə aynlmış olan Jan Valjanla
Kozetta sanki iki şeyi təcəssüm edirdiler: Jan Valjan - dul qalanların, Kozetta
isə yetim qaJanlann təcəssümü idi. Ve Jan Valjan sanki göylerin əmri ilə
Kozettanın atası oldu.
Bu surotdə, Şel meşəsinin qaranlığında Jan Valjanın Kozettanın əlini-eline
alması əsrarəngiz bir duyğu oyatmışdı. Bu duyğu xeyaldan yox, bir heqiqətdən
doğmuşdu. Jan Valjamn bu uşağın taleyinə qanş- ması Allahın əmri idi.
Demək, Jan Valjan özü üçün yaxşı bir sığınacaq tapmışdı. Burada onun üçün
deyesen, heç bir qorxu yox idi.
Kozetta ilə Jan Valjamn yaşadığı otağm pəncərəsi bulvara açılırdı. Bütün evdə
bu, yegane pencərə idi, odur ki, evin hom yan, hom də qa- baq tərofində
yaşayan qonşulann nəzərlərine sataşmaq qorxusu yox idi.
50-52 nömrəli evin aşağı mortəbəsi köhnə bir anbardan ve bos- tançılann
məhsullannı qoymaq üçün istifade etdiklori bir damdan ibaret idi. Bu
mərtəbənin üst mərtebo ilə heç bir elaqesi yox idi, ondan nə pilləkəni, nə bacası
olmayan taxta tavanla ayrılmışdı, bu mertəbə bütün komanın mortəbelerini
ayıran sanki qapalı arakəsmə idi. Dedi- yimiz kimi, ikinci mertəbə bir çox
balaca otaqlardatı və bir neçə çar- daqdan ibarət idi: bunların yalnız birində Jan
Valjanın təserrüfatını idare etməyə razılıq vermiş bir qan yaşayırdı. Qalan
otaqlar isə bom- boş idi.
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Qan “evin baş kirayənişim” adlanırdı, ancaq eslində evin qapıçısı idi. Milad
axşamı otağı Jan Valjana kirayəyo veron də elə bu qadın idi. Jan Valjan öziinü
İspaniya qiymetli kağızlan sayəsində iflas etmiş bir rantye kimi tanıtdıraraq,
nəvəsi ilə birlikdə burada yaşamaq istədiyini söyləmişdi. Altı ayın kirayə
pulunu qabaqcadan verərək, bildiyimiz kimi qandan otağı və dehlizi döşəməyi
xahiş etmişdi. Qarı da axşam- dan peçi qalamış vo onlann gəlişi üçün hər şeyi
hazırlamışdı.
Bu surətlə həftələr keçir, qoca ilə uşaq bu miskin komada xoşbəxt bir heyat
sürürdülər.
Kozetta səhərdən axşama kimi güliib oynayır, damşır, mahnı oxuyurdu.
Uşaqlann da quşlar kimi, səhər nəğməJəri var.
Bezən Jan Valjan Kozettanın soyuqdan çatlamış və qızarmış kiçik əlini əlləri
arasına alar və öperdi. Yazıq qızcığaz, yalmz döyülmeyə adot etdiyinden, bunun
no demək olduğunu anlamaz və utana-utana çəkilərdı.
Bəzən de Kozetta ciddi bir tövr alaraq öz qara paltanna baxmağa başlardı.
Kozetta artıq cındır paltar geyinmirdi o, yas əlaməti olan qara paltar geyinirdi.
O, səfaletden uzaqlaşaraq həyata qədəm basırdı.
Jan VaJjan ona savad öyrətməyə başladı. Çox vaxt uşağm sözləri höccəlemesini
dinlərkən o, katorqada pis niyyətlo savad öyrəndiyini xatırlardı. Indi niyyəti
dəyişmişdi, o, uşağasavad öyredirdi. Qoca kator- qalı bunu düşündükcə, dalğın
bir melək təbəssümü ile gülümsərdi.
Jan Valjan bunu taleyin əmri, insana hökm eden bir varlığın iradesi olduğunu
hiss edir və xəyalata dalardı. Yaxşı niyyotlərin də, pis niy- yətlərin də uçurum
kİmi yerləri var.
Kozettaya savad öyrətmek və ona istədiyi qədər oynamaq üçün imkan yaratmaq
- Jan Valjan heyatının bütün mənasını, demek olar ki, bunda görürdü. Bəzən də
Kozettaya anasmdan danışar və dua oxutdurardı.
Kozetta ona “ata” deyerdi, onun başqa adı olduğunu bilməzdi.
Jan Valjan saatlarca Kozettanın kuldasım geyindirib soyundtır- masına baxar və
onun civiltisini dinlerdi. Həyat indi onun üçün də maraqsız deyildi, insanlar ona
mərhemətli və edalətli görünürdü, artıq bu uşaq onu sevdikdən sonra, o heç kesi
flkrində məzəmmət etmirdi, taqsırlandırmırdı; o, tamam qocalıncaya qedor

488

yaşamaq istəyirdı. Gə- ləcək ona sanki Kozettanm saçdığı parlaq bir nurla
işıqlaşmış kimi görünürdü. Ən yaxşı adamlar bele xudbin fikirlərdən çəkinə
biltnəz- lər. O, bezen qızın gözel olmayacağmı düşünərək sevinerdi.
Bu bizim şəxsi rəyimiz olsa da, lakin metləbi sonuna qeder söylə- yəcək
olursaq, zənnimizce, Jan Valjan Kozettanı sevdiyi zaman qəl- bində yaxşıhğa
olan meyli qüwətləndinnək üçün məhəbbəte ehtiyacı vardı. O, bir az bundan
əvvəl, artıq başqa bir şəkilde insanlann kin vo edavotini və cemiyyətin puç ve
boş olduğunu gormüşdü. Lakin onun gördükləri həyatı facieü bir şəkilde
daraldır, onun yalnız bir tərəfini büruze verirdi ki, o da Fantinanın varlığmda
təcəssüm edən qadın taleyı və Javerin simasmda təcəssüm eden ictimai rəy idi.
Bu dəfo Jan Valjan katorqaya yaxşı iş gördüyü üçün göndərilmişdi, onun qolbi
yene acılarla dolmuşdu, onu yenə nifret və yorğunluq bürümüşdü. Yepiskopun
xatirəsi bele bəzən sanki sönmeyə başlayır, lakin yenidən zəfər çalaraq
parlayırdı, nehayət, bu müqəddəs xatirə də söndü. Kim bilir, bəlkə də Jan Valjan
artıq ümidsizlik qapılannı döyürdii, bəlkə o tamamilə süqut etmək ərofesində
idi? Lakin o, scvdı və yene qüwət qazandı. Əfsus! Həqiqətdə o heç do
Kozettadan möhkem deyildi. Jan Valjan Kozettaya himayə göstərdisə, o da Jan
Valjana qüvvet verdi. Kozetta onun sayesində həyat yolunda irəlileyə bilordi,
Kozettanın sayesində İsə o, yaxşılıq yolu ile irəliləmeyə imkan tapdı. O, uşaq
üçün bir kömək idise, uşaq da onun üçün bir istinadgah idi. Senin tərəzinin
müvazinət sirri nə qədor derin və müqəddesdir, ey fələk!
DÖRDL NCÜ FƏSİL Baş kirayənişinin muşahidateri
Jan Valjan ehtiyat üçün gündüzlər heç küçəyo çıxmazdı. Hər axşam qaranlıq
çökerkən, bezən yalqız, çox vaxt İsə Kozetta ilə bir- likdə ən tənha bulvarlann
kenar xiyabanlannda bir-iki saat gəzər, hava qaraldıqdan sonra isə bir kilsəyə
girərdi. Xüsusilə evine yaxm olan Sen-Medar kilsosinə getmeyi sevərdi.
Kozettanı özü ile bəraber aparmadığı zanıanlar, onu qanya tapşırardı, lakin
Kozetta üçün meh- riban qoca ilə gəzmək böyük bir səadət idi. Bir saat onunla
gəzməyi Kozetta Katerinası ilə şirin-şirin söhbot etmokdən bele xoş bilərdi.
Qoca onunla gezorkən, daim əlindən tutar və nəvazişlə danışardı.
Kozetta olduqca şən təbiətli bir qız idi.
Qan təsərrüfatı idaro edir, xörək bişirir, bazara gedirdi.
Onlar sado bir hoyat sürürdülər, en lazınılı şeylerə ehtiyaclan ol- masa da,
sürdükleri heyat yoxsul adamlarm həyatına bənzəyirdi. Jan Valjan otağm içində
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heç bir şey dəyişdinnədi, hər şeyi elə birinci gün olduğu kimi saxladı, yalnız
Kozettamn balaca daxmasmın şüşeli qapı- sını deyişdirib, yerinə taxta bir qapı
qoydurdu.
O yenə eyni san redinqotunu və eyni qara şalvarını geyir və eyni köhne
şlyapasmı qoyurdu. Kiiçədə rast gələnlər onu yoxsul zənn edir- dilər. Bəzən
rəhmdil qanlar onu dilətıçi bilib, bir su bele verərdilor. Jan Valjan pulu alar və
hörmetlə təşəkkiir edordi. Bəzen də sədəqə istəyən bir bədbəxtə rast geldikdə,
yaxmda kimsə olub-olmadığmı bilmək üçün etrafina boylanar və xelvətcə
yoxsula yanaşıb, ovcuna bir mis, çox zaman isə bir gümüş pul qoyar ve sonra
tez çekilərdi. Bu işin Öz mənfı cehəti vardı. Mehəllədə onun bu həroketini
görməye baş- ladılar və ona sədəqə verən dilənçi adtnı verdilər.
Baş kirayənişin olan qan hiyleger, paxıllıqdan hər şeylə maraq- lanan bir
məxluq idi. Jan Valjamn Özü belə duymadan onun hor bir hərəketini diqqətle
izləyirdi. Bir az kar olduğundan boşboğazhq edərdi. Keçmiş gözelliyindən
yalmz iki dişi qalmışdı: biri üstdə, biri altda. O həmişə bu iki dişini
şaqqıldadardı. Qan Kozettadan bəzi şeyler soruşmağa başladı. Lakin o özü də
heç bir şey bilmediyindən, qarıya heç bir şey deye bilməmiş ve ancaq özünün
Monfeımeyldən gəldiyini bildirmişdi. Bir defe bu sayıq gözetçİ Jan Valjanm
komanın boş otaqlanndan birinə girdiyini gördü vo bu hər şeylə maraqlanan
dedi-qoduçu qarıya şübheli goründü. O, qoca pişik kimi səssiz-semir- siz,
gizləne-gizlənə onun dalınca yeridi və xəivetcə qapının deşiyin- dən pusmağa
başladı. Jan Valjan ehtimal ki, ehtiyat edərək dalını qa- pıya təref çevirmişdi.
Qan Jan Valjamn eli ıle cibini eşəlediyini və oradan bir iynə, qayçı və sap
çıxartdığını gördü. Sonra Jan Valjan redinqotunun ətəyinin astanm sökərək,
oradan sanmtıl bir kağız çıxartdı və açdı. Qoca qarı bu san kağızm min franklıq
bir bank bileti olduğunu anlayaraq dəhşətə geldi. O, ömründə ancaq iki, ya üç
dəfe min franklıq bilet görmüşdü. Qan bərk qorxmuş halda oradan çəkildi.
Bir deqiqə sonra Jaıı Valjan qannm yamna gəlib, min franklıq bileti
xırdalamağım xahiş etdi ve bu pulu dünen aldığını, həm də onun yanın illik
rentası olduğunu söylədi. “Dünən haradan aldı? - deyə qoca qan öz-özüne
fikirleşdi. Dünən axşam o ancaq saat altıda evden bayıra çıxmışdı, xəzinenin
kassası ise bu zamanlar bağlı olur”. Qan cürbecür fərziyeler quraraq, pulu
xırdalamağa getdi. Bu mın frankltq bilet əhvalatı yeni təfsiiatla zənginləşərek və
min frankdan bir neçə min franka çevrilərək, Vin-Sen-Marsel məhəÜəsinin
arvadlanmn ağzına düşdü, bır çox dedi-qodulara və təşvişe sebəb oldu.
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Bu əhvalatdan bir neçə gün sonra Jan Valjan oynində tekcə jilet koridorda odun
mişarlayırdı. Qoca qart otaqda ev işləri ile meşğul idi, Kozetta ise odunun
mişarlanmasına tamaşa edirdi. Otaqda tək qalan qan, redinqotun mıxdan asılmış
olduğunu görüb diqqətlə onu yoxla- mağa başladı. Astan yenidən tikilmişdi.
Qan redinqotun hər yerini diqqətlə araşdırdı. Ona elə gəldi ki, redinqotun
etəklərində ve qol diblerində qalm kağız bağlılan tikilmişdi. Şübhe yox ki,
bunlar da min franklıq biletlərdən idi.
Bundan başqa, qarı redinqotun ciblerində bir çox başqa şeyler gördü. Orada
daha ewel görmüş alduğu iynə, qayçı vo sapdan başqa, dolu bir pul kisosi,
böyük bir bıçaq və - bu çox şübhəli idi - müxtəlif rongli bir neçə parik vardı. Bu
redinqotun hər cibi her bir ehtimala qarşı gözlənilməyən haltarda lazım ola
bilon şeylərlə dolu idi.
Beleliklo, komamn kirayənişinlori qışm axırlanna qəder yaşadılar.
BEŞtNCt FƏSİL Beş frankhq pulycrə düşmda cingitdəyir
Sen-Medar kİlsəsinin yaxınlığında, üstü örtülmüş camaatlıq bir su quytısunun
kenannda hər gün bir dilənçi otururdu. Jan Valjan ona məmnuniyyətlə sedəqe
verirdi. Onun bir neçə su vermedən bu dilənçi- nin yanından keçdiyi hallar çox
az olardı. Bəzən onunla söhbətə belə gi- rişərdi. Dilənçiyə paxıllıq edənlər onun
polis adamlanndan olduğunu iddia edirdilər. O, yetmiş beş yaşh qoca idi, daim
dodaqaltt dua oxuyardı.
Bir axşam Jan Valjan tekcə Kozettasız, onun yanmdan keçərken dilənçinin
homişəki yerinde, yenicə yandınlmış olan küçə fənərinin altında oturduğunu
gördü. Beli çox bükülmüş olan bu qoca dilençi
sanki hemişəki kimi dua oxuyurdu. Jan Valjan yaxınlaşıb ona sədəqə uzatdı.
Dilənçi birdən başını qaldu’araq düz Jan Valjanın üzünə baxdı, sonra yeno cəld
başını aşağı saldı. Bu hərəket bir ildınm sürəti ilə keçsə də, Jan Valjan tıtrədi.
Ona elə gəldi ki, küçe fənərinin işığı attmda qoca dilənçinin miskin və abid
üzünü deyil, yaxşı tanıdığı bir adamra qorxunc üzünü gördü. Jan Valjan özunü
qaranlıqda pələngle üz-üzə gelmiş kimi zənn etdı. Dəhşətinden donub qalaraq
geri stçradı. O, ne nəfes almağa, nə danışmağa, nə dayanmağa, nə də qaçmağa
cəsarət etmir, əski ilə sarmmış başını eyərək oturmuş olan dilençiyə baxırdı.
Dilənçi isə sanki Jan Valjamn qabağında dayandığını gör- mürdü. Bu xariqüladə
bir dəqiqodə, Jan Valjan bir sövq-təbii ilə, belkə də gizli bir ozimümühafızo
duyğusu ilə sosini çıxarmadı. Dılan- çinin görünüşü eyni idi; eyni boy, eyni
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cındırlar, eyni sima. Jan Valjan öz-özünə düşünərek: “Eh! Mən lap dəJi
olmuşam, - dedi. - Məni qara basır! Belə şey ola bilməz!” O, böyük bir həyəcan
içində evə qayıtdı.
Görmiiş oiduğu üzün Javerin üzü olduğunu Özünə bele etiraf etməkdən
qorxurdu.
Gecə bu hadisoni fikirieşərkon dilənçi ifə nə üçün danışmadığma təossüf etdi,
damşmış olsaydı, dilənçi bir daha başmı qaldırmağa mec- bur ofardı.
O birisi gün axşam qaranlığında, Jan Valjan yenə oraya getdi. Dı- lençi
həmişəki yerində oturmuşdu. Jan Valjan ona bir su uzadaraq qəti bir seslə dedi:
“Xoş gördük, baba”. Dilənçi başmı qaldırdı ve zanyan bir saslə: “Sağ ol,
mərhəmətli ağa” dedi. Bu adam, şübbesiz, qoca və dua oxuyan dilənçinin özü
idi.
Jan Valjan büsbütün sakit oldu. Hətta öz-özüne gülərək “Burada Javer nə
gəzirdi? - deyə düşündü. Yoxsa gözlerim xarab olmağa baş- layır?” O artıq bu
barədə düşünmürdü.
Bir neçə gün sonra, axşam saat səkkizə yaxrn Jan VaJjan öz ota- ğında oturub
Kozettaya dərsini hündürden oxutdurmaqda ikən, birden evin bayır qapısmın
açılıb, yenə bağlandığını eşitdi. Bu ona qeribə göründü. Evde özünden başqa
yalnız qoca qarı olurdu ki, o da şam yandjrmamaq üçün hemişə axşamdan
yatardı. Jan Valjan sükut etmək üçün Kozettaya işarə etdi. O, kiminsə pilləkənle
yuxan qalxdığım eşidiıdi. Əlbəttə, bu, qanmn özü də oia bilərdı, belke
xestələnmiş və dərman üçün aptekə gedibmiş. Jan Valjan qulaq verib dinlədi.
Addım- lar kişi addımlan kimi ağır və gurultulu idi. Lakin qan da kobud ayaqqabı geyirdi, bir də qanlann ayaq seslori də kişilorin ayaq sesinə ben- zər.
Bununla bele Jan Valjan şamı söndürdü.
Kozettaya: “Get, yavaşca yerinde uzan!” - deyə pıçıldayıb, onu yatmağa
göndərdi, Kozettanın alnuıdan öpdüyü zaman, ayaq səsləri kəsildi. Jan Valjan
oturduğu stulun üstündə dalı qapıya doğru qaran- lıqda, nəfəs beiə almadan,
herekətsiz oturmaqda davam edirdı. Bir xeyli müddət sonra, heç bir ses
eşitməyerək sessizce vəziyyetini də- yişdi və geriyə dönüb otağının qapısma
baxdıqda, qapının açar dəli- yinden işıq gəldiyini gördü. Bu işıq qaranlıq olan
qapıda və divarda meşum bir ulduza bonzeyirdi. Şübhə yox ki, qaptnm dalında
bir adam dayanmışdı ve əlində şam, qulaq asırdı.
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Bir neçə dəqiqe daha keçdi, işıq yox oldu. Lakin Jan Valjan azca belə ayaq səsi
eşitmədi, qapımn dalında dayamb qulaq asan adam, yə- qin ki, ayaqqabılannı
çıxarmışdı.
Jan Valjan, paltannı soyunmadan yatağına atıldı və bütün gecəni gözlərini
yummadı.
Səhərə yaxm, yorğunluqdan mürgülətneyo başladığı zamaa, bir- dən koridorun
sonundakı boş otaqlardan birinin qapısımn açıldığını eşiderək oyandı. Sonra
axşam piüəkondən qalxan kişinin tanış ayaq seslorini eşitdi. Ayaq sosləri
yaxınlaşırdı. Jan Valjan çarpayısından sıçradı. Gözünü açar deşiyinə
yaxınlaşdırdı. O, gece komaya girerek, qapısının dahnda dayanıb pusan yad
adamın kim olduğunu görmeyə çalışırdı. Doğrudan da Jan Valjanın qapısı
yanmdan bu dəfə dayan- madan bir kişi keçdi. Koridor holə çox qaranlıq idi,
onun üzünü scç- mək mümkün deyildi, lakin bu adam pılləkəne çatdığı zaman
bayırdan gelən işıq onun üzünə düşdü ve Jan Valjan onu arxadan aydınca gördü.
Bu, uca boylu, uzun redinqotlu və qoltuğunda yoğun dəyenəyi olan bir kişi idi.
Bu, Javerİn dohşətli kölgəsı idi!
Jan Valjan bulvara doğru açılan pəncərəden bir daha ona baxa bilərdi, lakin
bunun üçün pəncəreni açmaq lazım gelirdi, buna da o cesaret etmedi.
Şübhəsiz, bu adam qapını öz açan ilə açıb, öz evinə girər kimi ıçəri girmişdi.
Lakin bu açan ona kim vermişdi? Bütün bu şeyler nə demek idi?
Sehor saat yeddidə qan otağı təmizləmeyə geldiyi zaman Jan Val- jan ona
diqqətli bir nezər saldı, lakin heç bir şey soruşmadı. Qan özünii henıişəki kimi
apanrdı.
Otağı süpürərkon qan dedi:
Cənab, siz yoqin bu gece bizim evə bir adam girdiyini eşitdiniz? O
zamanlar bu mehəlləda axşam saat səkkiz gecənin yarısı hesab
olunurdu.
Jan Valjan olduqca tebii bir səsle:
-

Doğrudan da, - dedi, - ele bir şey eşitdim. O kim idi?

-

O bizim yeni kirayənişinimizdir.

-

Adı nədir?
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Yaxşı yadımda deyil. Bilmirera Dümondur, yoxsa Domondur. Buna
benzər bir şeydir, - deyə qan cavab verdi.
-

Yaxşı, bəs bu cənab Dümon kimdir?

Qan balaca, hiyləgər gözleri ilə ona baxdı və cavab verdi:
-

O da elə sizin kimi bir rantyedir.

Qan belkə də bu sözləri tamamilə məqsodsiz söylemişdi, lakin Jan Valjan bu
sözlerin manasız olmadığım düşündü.
Qan getdikdən sonra Jan Valjan şkafda saxladığı yüz frankı destələyib kağıza
bükdü ve cibinə qoydu. Pulun səsi çıxmasın deyə, bunu böyük bır ehtiyatla
etdisə də, pullardan biri əlindən düşərək, cingilti ile döşəmenin üstünə
yuvarlandı.
Qaranlıq çökənde o, aşağıya endi, bulvann hər tərefinə diqqətlə baxdı. Bulvaxda
kimsə görünmürdü. Lakin ağaclann dalında da giz- lənmək olardı.
Jan Valjan üzüyuxan qalxdı.
Kozettaya:
-

Gedək, - dedi.

Kozettanın elindən tutdu, ikisi birlikde evden çıxdılar.

LAL BİR İT SÜRÜSİj İLƏ GECƏ OVU
BİRİNCİ FƏSİL Strateji üsullar
Həm bu, hem də oxucunun bundan sonra tesaduf edəcəyi sehifəlor haqqında
izahat verməyə ehtiyac var.
Təəssüflər olsun ki, özündən bohs etmeyə mecbur olan bu esarin müəllifı,
bir çox illəıden bəri Parisdə yaşamır. O, Parisi tərk edənden sonra, Paris öz
simasını deyişmişdir. Onun yerində müellifin bir çox cehetdən tanımadığı yeni
bir şoher əməiə gəlmişdi. Onun Parisi nə qəder sevdiyini inandırmağa ehtiyac
yoxdur. Paris - onun mənəvi vətənidir. Köhne evlərin uçurulmast ve yeni
evlərin tikılməsi sayə- sində, müellifın gencliyində gördüyü Paris, xatirəsini
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pərəstişle və əziz saxladığı Paris artıq keçmişden başqa bir şey deyildir. Lakin
hər halda bu əsərin müöllifinə keçmİşdeki Paris haqqmda indiki Paris kimi behs
etməyə icazə verilməlidir, Kim bilir, belke də müəllifin oxucunu aparacağı və
“Bax, filan küçədə filan ev vardı” deyəcəyi yerde artıq nə küçe qalmışdır, ne də
evler. Oxucular zehmet çekmək istəselər, bunu yoxlaya bilərler. Müəllifın özünə
gelincə, o bugünkü Parisi tanımır, o, qelbində əziz saxladığı xeyallara dalaraq
keçmiş günlərdəki Parisi təsewüriinə gətirib bu əsəri yazır. O, vaxtile vətəninde
gördüyü bəzi şeylərin sanki hələ də qaldığını, sanki hələ her bir şeyin məhv
olmadığını düşünməklə özüne tesəlli verir. Doğma şehərdə yaşayan adama elə
gelir ki, bu küçələrin, pəncerələrin, eyvanlann, qapılann onun üçün heç bir
ehemiyyəti yoxdur, bu divarlar ona yad divarlardır, bu ağaclar - yolunda rast
geldiyi təsadüfden başqa bir şey deyil, daxil olmadığı bu evler ona lazım deyil,
qədem basdığı bu döşəme yollar ancaq daş yığmıdır. Ancaq sonralar, artıq o
yerleri terk etdikdən sonra, bu küçələrin sətıin üçün nə qədər əziz olduğunu, bu
eyvanlarüan, bu pəncorələrdən, bu qapılardan ayrı düşdüyünü, bu divarlara
ehtiyacın olduğunu, bu ağaclan derin bir məhəbbətlo sevdiyini, heç bir zaman
daxil olmadığm bu evlərdə senin hər zaman yaşamış olduğutıu, bu daşlarda
nıhundan, qəlbinden, qanından bir qətre qaldığım hiss edir- sən. Senin artıq
gormədiyin vo bəlkə de heç bir zaman görmeyocəyin, lakin xatirənde şoklini
saxladığın bu ycrlər qeribə, xəste bir hüsnlə parlamağa başlayır, ələmli kölgələr
kimi daim sonin gözlerinə görü- niir. Onlar sanki bizim üçün müqəddes bir
torpaqdır, sanki Fransanın timsalıdır. Biz onlan sevirik, biz daim onlan öz
xarirəmizdo bir zaman olduqlan kimi canlandırmağa çahşınq, biz onları zərrə
qədor belə doyişmək istəmirik, çünki voten xəyalı ana xəyalı kimi bizim üçün
əzizdir.
Demek, keçmişdən indiki zaman kimi bəhs etmək üçün bize icazə verilməlidir.
Bu xüsusda oxucuya xəbərdarlıq etdikdon sonra sözü- müzə davam edə bilerik.
Jan Valjan dərhal bulvardan küçelerə dönərək izini azdırmaq məqsedilə, tez-tez
səmti deyişmeyə başladı. Dalınca heç kesin gəl- mədiyinə əmin olmaq üçün çox
zaman geri qayıdıb keçmiş olduğu küçeləri yenidən keçirdi.
Marallar da ovçulardan xilas olmaq üçün belə edirlər. Maral ayaq- lannın izi
qalan yumşaq torpaqda bu üsulun bir yaxşı cəheti daha var- dır ki, geriye
qayıdarken buraxdığı iz, adətən, ovçulan və ov tulalannı azdınr. Ovçulann
dilindo bu üsula “yatandan yuvaya çəkilmək" de- yirlər.

495

Aydınlıq bir gece idi. Jan Valjan üçün bu əlverişli idi. Üfuqdən hələ çox da
yuxan qalxmayan ay küçəyə kölgə və işıq zolaqlan sahrdı. Jan Valjan evlərin və
hasarların yanindan kölgə düşen tərəfdən keçə- rək gedə bilir və eyni zamanda
işıq düşən tərəfləri de göre bilərdi. Lakin o, bəlkə də kötgəli tərəfin nəzərindən
qaçdığmı heç xəyalma belə getirmirdi. Hor halda o, Polivo küçəsinə bitişik olan
bütün boş ve dar küçolərdə dahnca heç kəsin gəlmediyinə emin idi.
Kozetta heç bir sual vemıedən, dinməz-söylənıəz gedirdi. Həya- tmm ilk altı ili
ərzində çəkmiş olduğu çətinliklər onırn təbiətində bir növ passivlik yaratmışdı.
Bundan başqa, onun daha bir xüsusiyyeti vardı - biz bundan hele dəfələrlə bəhs
edəcəyik - o, qocanm qəribə herəkətlərina, taleyin oyunlanna öyrəşmişdi. Həm
de bunlan dərinden anlaya da bilmirdi. Bir do Kozetta öziinü Jan Valjanm yanmda təhlükədən
uzaq hiss edirdi.
Jan Valjan haraya getdiyini Kozettadan artıq bilmirdi. Kozetta ona pənah
apardığı kimi, o da Allaha ponah apanrdı, Kozettaya da, Jan Valjana da elə
gəlirdi ki, özündən də böyük bir qüwə onun əlindon tutub apanr, görünməz bir
varlıq onun hər addımına istıqamət verir. Ümumiyyetle, onun heç bir mileyyən
fıkri, heç bir məqsədi, heç bir planı yox idi. O, hətta gördüyü adamtn Javer
olduğuna bele emin deyildi. Əlbətte, o adam Jan Valjan olduğunu bilməyən
Javer idi. Axı o, qiyafəsini dəyişmişdi. Axı onu ölmüş zənn edirdilər. Bununla
bele, son günlər ərzində ona qəribə görünən bəzi hadisələr baş vermişdi.
Bunlar kifayət idi; o, bir daha Qorbonun evine qayıtmamağa qərar verdi.
Yuvasmdan ürküdülmüş bir heyvan kimi, Jan VaVjan yeni bir sığınacaq tapana
qoder gizlənmok üçün bir dcşik axtanrdı.
Jan Valjan bır müddet Muftar məhəlləsində müxtelif istiqamət- lerde dolaşdı.
Məhəllo artıq yuxuya dalmışdı, sanki orta esrlərin sərt qanunlan holə də
qüvvəde idi və işığı keçirmək haqqında hələ də siqnal verilirdi. Jan Valjan ali
strateji qanunlannın təleblerine göro müxtelif vasitəlorlə Vergi küçesindən
Talaşa küçəsinə, oradan da Batuar-Sen-Viktora və Püi rErmitə keçdi. Bu
küçelərdə geceleme evləri vardısa da, Jan Valjan oralara heç ayaq basmadt, o
başqa şey axtanrdı. Yeri gelmişkən Jan Valjan, hetta təsadüfon onun izini
tapmtş olsalar da, indi yenə bu izi itirdiklərinə şübhe etmirdi.
Sent-Etyen-dü-Mon qülləsindəki saat düz saat on biri vurduğu zaman, Jan
Valjan Pontuaz küçəsində 14 nömreli evdə yerləşən polis komissarı idarəsinin
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qabağından keçirdi. Yuxanda qeyd etmiş oldu- ğumuz özünümühafızə duyğusu,
bir neçə saniyə sonra onu geriyə bax- mağa mecbur etdi. Bu zaman özündən
xeyli yaxmda dalınca üç adamm geldiyini aydınca gördü. Onlar küçənin kölgə
tərəfı ilə polis idaresixün fəneri altmdan bir-birinin ardınca keçdüdəri zaman
fənərin iştğt onlan kəşf etdi. Üç nefərdon biri 14 nömreli eve doğru gedən kiçtk
xiyabana keçdi. Qabaqda gedən adam Jan Valjana son dərocə şübhəli göründü.
O, Kozettaya:
-

Gedək, bala, - dedi vo Pontuaz küçesinden çıxmağa tələsdi.

Jan Valjan qonşu küçelərdə bir dairə vurdu, vaxt gec olduğuna görə bağlı olan
Patriarx passajı otrafına doiandt, sonra Ağac Qılınc kü- çesini, nişançı küçəsini
keçdi. Poçt küçəsinə daxil oldu.
Orada yolayncı vardır. Hal-hazırda hemin yerdə Rolen kol\eci yerloşmişdir.
Yeni Sent-Jenevyeva küçəsi də buradan aynln.
(Əlbəttə. Yeni Sent-Jenevyeva küçesi köhno küçədir. Poçt küçe- sinə gelincə isə
buradan on ildə bir dəfə poçt karetası keçə ya keç- məye. On üçüncü əsrde bu
Poçt küçesində dibçekçilər yaşaımış, küçenin indlki adı da elə Dibçok
küçəsidir).
Ay bu yolayncım işıqiandırmışdı. Jan Valjan darvazanın dalında gizlənerək
dayandı, bu ehtimalla ki, həmin adamlar onu təqib etməkdo davam edırlersə, ay
işığı düşən yerdən keçdikləri zaman, mütləq onları görəcəkdir.
Doğrudan da üç dəqiqe keçmədi ki, təqib edenlər yenə göründülər. İndi onlar
dörd nəfər idi, hamısı uca boylu, uzun, tünd redinqotlıı, dəyirmi şlyapalı idilər,
ollertndə yoğun deyənəklər vardı. Qorxunc görünüşlərindən, iri boylanndan və
zorba yumruqlanndan başqa, on- lann qaranlıqda vabiməli yerimesi dəhşət
oyadırdı. Onlar şəhərli pat- tan geyinmiş dörd kabusa bənzəyirdilər.
Yolayncının ortasında dayanıb bir yerə yığışdılar, bir şey müzakifə edirlərmiş
kimi baş-başa verdilər, Təreddüd içinde olduqları görn- nürdü. Başçı sayılan
adam dönüb bir eli ilə Jan Valjanm gjzləndiyi tərəfi sürətlə gösterdi, o birisi iso
xeyli inadla başqa səmti gosterirdi. Başdakı adam dönüb baxdıqda ayın işığı
onun üzünə düşdü. Jan Valjan Javeri tanıdı.
İKİNCİ FƏSİL Xoşbəxäikdm, Austerlits korpüsündan arabalar keçir
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Artıq Jan Valjan üçün şübhə qaknadı; xoşbəxtlikdən, onu təqib edən adamlar
hələ tərəddüd içinde idilər. Jan Valjan onlann təreddüd etmesinden istifiadə
etdi; onlar vaxtı itirdikləri halda, Jan Valjan vaxtı qazanırdı. Gizlendiyi
darvazanm altından çıxıb, Poçt küçesi ilə Nəba- tat bağma doğru irelilədi.
Kozetta yorulmağa başlayındı. Jan Valjan onu qucağına alıb apardı. Yolda heç
kəsə rast gəlmədi, aydınlıq oldu- ğundan küçə fənərlərini yandırmamışdılar.
Jan Valjan sürətlə yeriməyə başladı.
Bir az sonra Qoblenin dibçək fabrikinə çatdılar. Fabrikin fasadında ayın işığında
qedim bir lövha aydmca görünürdü. Üzərində bele yazı vardt:
Bu fabrik Qoblenuı vg oğlunundur.
Müştorilər, mal almağa təlosın siz.
Burda dibçek, leyon, qazan, güvəc olur - Na desoniz, can-baş ila verorik biz.
Çeşmə küçesi və Sen-Viktor fantanı dalda qaldıqdan sonra Jan Valjan Nobatat
bağı boyu sahile doğru enən küçəlerlə yerinıəye başladı. Burada dayanıb geri
baxdı. Kiiçelerdə heç kəs görünmürdü. Dalınca heç kəs golmirdi. Azad bir ııefes
aldı.
Austerlits körpösünə çatmışdı.
O zamanlar körpüdən keçmək üçün hələ vergi alırdılar, Jan Valjan vergi yığanın
budkasına yanaşıb bir su uzatdı.
Qoca əlil bir kişi:
İki su vermelisiniz, - dedi. - Qucağınızda özü yeriye bilen bir uşaq var. İki
adamın haqqını verraəlisitıiz.
Jan Valjan körpüdən keçməsinin kiminsə diqqətini celb etdiyinə təəssüf
edərəkpulu verdi. Qaçan adam koramal kimi sıvişib keçmelidir.
Onunla bəraber körpüdən böyük bir araba da keçirdi. O da Jan Valjan kimi
çaym sağ sahilinə doğru gedirdi. Bu, Jan Valjanm xeyrinə idi. O, arabanm
kölgəsində gizlənərek körpünü keçə bilərdi.
Korpünün ortasına çatdıqda, Kozetta ayaqlannm üyüşdüyünü hiss edərək düşüb
yerimek istodi. Jan Valjan onu yere qoyub əlindən tutdu.
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Köıpünü keçdikdən sonra sol tərəfdə odun anbarlanm gördü və o tərəfə getdi.
Anbarlara çatmaq üçün geniş və açıq işıqlı bir yerdən keçmək lazım golirdi. Jan
Valjan tərəddüd etmədi. Onu teqib edenlər görünür izini itirmişdiler ve Jan
Valjan artıq özünü tahlükəden uzaq zənn edirdİ. Doğruduı, onu axtanrdılar,
lakin teqib edən yox idi.
Divarla əhatə olunmuş iki taxta anbar arasmda Yaşıl yol adlı balaca bir küçe
vardt. Bu küçə dar və qaranlıq idi, sanki elə onun üçün yaranmış idi, Jan Valjan
küçəyə girmedən boylamb geri baxdı.
Dayandığı yerdən Austerlits körpüsü başdan-başa görünürdü.
Köıpüyə dörd qara kölgənin çıxdığmı gördü.
Kölgəler Nebatat bağ) tərəfden çaym sağ sahilinə doğru gəlirdi.
Bu dörd kölge onu teqib edən dörd ovçu idi.
Jan Valjan tələye düşmüş bir heyvan kimi titrədi.
Onun yalmz bir ümidi qalmışdı; bəlkə de o, Kozettanm qolundan tutaraq işıqlı
yerdən keçdiyi zaman bu adamlar hələ körpüye çatmamış ve onu
görməmişdilər.
Əgor elo olsaydı, qarşısındakı dar küçəni keçərək odun anbarla- rına,
bostanlara, çöllorə, düzlərə çata bilər və artıq quıtulmuş olardı.
Ona elo gəldi ki, bu balaca vo sakit küçəyə etimad edə biler. Jan Valjan bu küçə
ilə getdı.
ÜÇÜNCÜ FƏSİL 1727-ci ildəki Parisin planma bax
Üç yüz addım getdikdən sonra, Jan Valjan küçenin iki qola aynl- dığı bir yere
çatdı: küçanin bir qolu sağa, o biri qolu isə sola gedirdi. Jan Valjanın qarşısında
sanki U hərfinin iki budağı dayanmışdı. O hansı yolu seçməli idi?
O, tərəddüd etmədən sağa doğru getdi.
No üçün?
Çünkı sola gedən yol qesəbəyə, yəni məskun bir yera, sağa gedən küçə isə
düzlərə, yəni kimsəsiz yeriərə doğru gedirdi.
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Lakm onlar artıq o qedər sürətlə yerimirdilər. Kozettaya göre Jan Valjan onu
yenə qucağma aldı. Kozetta dinmBz-söyləmoz başmı qo- canm çiyninə qoydu,
Ara-sıra Jan Valjan dönüb geriyo baxırdv O, qarşısmda ox kimi uzanan küçənın
kölgə tərafindən getməyo çalışırdı. tki-üç dəfə dönüb baxdı, heç kəsi görmədi.
Bütün küçə dorin bir sükut içində idi. Jan Valjan bir az sakitləşərek yoluna
davam etdi. Birden, bir daha dönüb geriyə baxdıqda, arxada qalan küçənin
uzaqlarmda qaranlıqda bir an içində hərəkəte bənzər bir şey gördü.
Jan Valjan bu defə yerimək deyil, sürətlə özünü qabağa atdı. Yan bir küçəye
rast gəlib, onu toqib edənleri yenə azdırmaq üçün gizlenə bilecəyino ümid
edirdi. Nehayət, bir divann yanına çatdı.
Lakin bu divar heç də onun qabağa getməyinə mane olmurdu. Bu divar Jan
Valjantn getdiyi küçə ile birloşən bir köndələn dönge boyu ile uzanırdı.
Yenə hansı yolla getmeyi həll etmək lazım idi: sağamı, yoxsa so- lamı?
Sağ tərəfe baxdı. Balaca küçə həm merəyə, həm də anbara bən- zəyən tikintiler
arasmdan keçir və dar bir dalanla quıtarudı. Bu dalanın sonunda uca, ağ bir
dtvar olduğu aycünca görünürdü.
Jan Valjan sol terefa baxdı. Bu tərefden döngə açıq idi, texminen yüz addımdan
sonra bir geniş küçəyə çıxırdı. Qurtuluş yalnız bu tə- refdo idi!
Jan Valjan döngenin sonunda dumanlı bir şekildə göriinen küçeyə yetişmək
üçün sola doğru yenicə dönmək istəyirdi ki, birdən yol ayn- cmda qara bir
heykəl kimı herekətsiz dayanmış bir kölgə gördü.
Bu adamı, görünür, oraya qesden qoymuşduLar ki, kiminsə yolunu kəssin. O
kimi isə pusurdu. Jan Valjan geriyə çəkildi.
Jan Valjanm olduğu yer Sent-Antuan qesebesi ilə Şorab körpüsü arasmda idi.
Bu yaxmlarda başlanan tikintı işleri Parisin bu hissəsirıi də əsaslı surətdə
dəyişmişdi. Bəzilərinin dediyinə görə, tikinti işləri bu yen eybecer bir şekle
salmış, başqalannın dedıyine göro ise yaxşt- laşdırmışdı. Şumlanmış tarialar,
odun anbarlan, köhne evLer artıq yox idi. tndi orada yeni geniş küçələr,
meydanlar salmmış, sirklər, ippod- romlar, demir yolu vağzalları əmelə gelmiş,
Mazas hebsxanası tikil- mişdı; hem tereqqi, hem də onun isLahedici vasitesi.
Yarım əsr bundan əvvol, əfsanoLoro osaslanan və instituta “Dörd mıllet”,
Komediya operasına ise “Fedo” deyen adi xalq dilinde Jan Valjanın düşdüyü
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Yere “Kiçik Pikpüs” deyirdilər. Sen - Jak qapılan, Paris qapıları, Seıjantlar
qapısı, Donuzçular, Qaliot, Selsqtinlər, Kapusivler, Çekicler, Palçıqlı, Krakov
ağacı, Kiçik Polşa, Kiçik Pik- püs kımi qədım adlar indiyə kimi qalmışdı.
Keçmişin bu qınntıLan hələ də xalqm hafizəsində yaşamaqdadır.
Kİçik Pikpüsün ömrü çox da uzun sürməmişdi. O, Paris məhəl- lesine çox az
benzəyirdi. Ümumi görünüşü İspaniya şehennın monas- tırmı xatıxladırdı.
Yollann əksoriyyəti döşənməmişdi, küçelerin ətra- fında ıse hələ çox az ev
tikilmişdi. Sonralar bəhs edəcəyimiz iki-üç evden başqa, küçe boyu ancaq
hasarlar və boşluqlar uzanırdı. Nə yol- dan keçən bir ekipaj, nə də bir şey
görünürdü. Ara-sıra bəzi pəncə- relerde şam işığı parlardı. Axşam saat ondan
sonra bütün işıqiar sö- nerdi. Her yerdə bağlar, monastırlar, odun anbarlan,
bostanLar, bəzən də alçaq boyiu balaca evlər və ev kımi uca, uzun divarlar.
Keçen esrde bu mehəllənin mənzərəsi belə idi. İnqiLab dövründə artıq bu
mehellenin siması son dərəco dəyişmişdi. Respublika höku- mət idarələrinin
əmri ilə məhollə dəlinmiş, parçalanmış, uçurulmuş və burada çınqıl anbarlan
düzeldilmişdi. Otuz il bundan əwel bu məhollə yüksələn yeni binalann altında
tamarailə doftı edilmişdi. Hal-hazırda bu məhellədon heç bir əsər qalmamışdır.
Müasir Parisin planlarında izi-tozu qalmayan kiçik Pikpiis 1727-ci il planında
aydınca qeyd olunmuşdur. Bu plan Parisdə Suvaqçılar küçəsinin qabağmdakı
Sen
Jak küçəsində Deni Tem tərəfindən, Lionda isə Prüdansdakı Ticarət
küçesində Jan Jiren tərefindən neşr edilmişdir. SÖylədiyimiz kimi, Kiçik Pikpüs
məhəllasinin şəkli U herfinə bənzəyirdi kı, bu da Yaşıl yol küçosinin qollanndan
əmələ gəlmişdi, sol qolu Pikpüs döngəsı, sağ qolu isə Polonso küçəsi adlanırdı.
Bu U hərfinin iki qolunun ucları sanki bir atqı ilə birlöşdirihnişdi. Bu atqı Düz
divar küçəsi adlanırdı. Polonso küçəsi burada qurtardığı halda Pikpüs döngəsi
helə davam edir və Lenuar bazanna qedər uzanırdı. Sena terəfınden gələn ve
Polonso küçəsinin axmna çatan adamın solunda düz bucaq altında dönən Düz
divar küçəsi, qabağmda bu küçənin divan, sağında isə yenə həmın küçənin
davamı olardı ki, bu da Janro dalanı adlanan başı bağlı bir döngəyə keçirdi.
Jan Valjan həmin bu yerde dayandı.
Dediyimiz kimi, Jan Valjan Düz divar küçəst ile Pıkpüs döngəsinin tininde
dayanmış qara kölgəni görər-görmez geri çəkildi. Artıq ma- SBIƏ aydm idi. Bu
kölgə Jan Valjanı gözleyirdi.
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Bes nə etmeli?
Geriyə qayıtmaq artıq gec idi. Bir an əwel gördüyü ve arxasında, qaranlıqda
hərəkət edən kölgelər, heç şübhesiz, Javer və onun adam- lan idi. Javer çox
ehtimal ki, sonunda Jan Valjamn durmuş olduğu küçenin başında dayanmışdı.
Görünür, Javer bu balaca dolambac küçe ilə yaxşıca tanış idi və onun çıxış
yerinin keşıyini çekmək üçün adam qoymuşdu. Bu ehtimallar o qədər həqiqətə
uyğun idi ki, Jan Valjanm qızğm beynmde birden-birə əsen bir küləyin
sovurduğu bir ovuc toz kimi firlandı. Jan Valjan Janro dalanına baxdı; orada
maneə görünürdü. Pikpüs döngəsinə nezər saldı, orada keşikçi dayanmışdı. Jan
Valjan aym gümüşü işığı düşən küçədə qara bir kölgə kimi göze çarpan qara bir
adamı gördü. Qabağa getmek- bu adamın əline düşmək demək idi. Geriye
dönmək - Javerin pəncəsinə düşmək demek idi. Jan Valjan kəməndin boynuna
keçdiyini və yavaş-yavaş daraldığını hiss edirdi O, ümidsiz bir nəzərle göylərə
baxdı.
Quriuluş axtarırkən
Bütün sonrakı hadisələri başa düşmek üçün Düz divar döngəsini və xüsusilə,
Polonso küçəsindən bu döngeyə çıxanda sot tərəfdə qalan tini dürüst təsəwür
etmek lazımdır. Döngenin bütün sağ tərəfmdə, ta Pikpüs küçəsine qəder, kiçik,
yoxsul evlər tikilmişdi, döngenin sol tərəfində ise bir neçə kaşanedən ibarət
ciddi görünüşlü bir tikinti vardı. Bu kaşaııələr Pikpüs küçəsinə yaxınlaşdıqca,
yavaş-yavaş bir, ya iki mərtəbə artırdı. Beleliklə, bu tikinti Pikpüs küçəsi
terəfdən çox yüksek olduğu halda, Polonso küçesi tərefdən xeyli alçaq idi.
Təsəv- vür etdiyimiz küçənin tinində isə, bu tikinti xeyli alçalır və buradan
divar başlayırdı. Lakin divar küçənin döngəsində qurtarmayaraq, mehəllenin
son dərəcə kəsik görünan tərofini əhatə edirdi. Əgər iri müşahidoçiden biri
Polonso küçesinde, o biri isə Düz divar dönge- sinde dayanmış olsaydı, bu
divann iki tini bu nöqtede onlann gözünə görünmeye bilərdi.
Divar bu iki tindən başlayaraq Polonso küçəsində 49 nömrəli evə qədər, I>üz
divar küçəsində isə divar daha qısa olduğundan yuxanda təsvir etdiyimiz qara
tikintıye qedər davam edir, bu tikintinin yan tərefini kəsib içəriye giren yenı bir
tin əmələ gətirirdi. Tikintinin bu yan terefi qəmli təsir bağışlayırdı, bu tenəfdə
yalnız bir pencerə, daha doğrusu, üzünə sink təbeqesi çekilmış ve daim bağlı
olan iki pəncəro qanadı vardı.
Bu mehellenin olduqca böyük bir dəqiqlikle bəıpa etdiyimiz men- zerəsi,
şübhesiz, onun köhnə sakinlərində en canlı xatirələr oyada- caqdır.
502

Tikintinin kəsık tinindəki divann böyük hissəsini çox böyük və köhnə darvazaya
bənzer bir şey təşkil edirdi. Bu darvaza bir-birinə əyri-üyrü mıxlanmtş biçimsiz
taxtalar yığınından ibaret idi; üst taxtalar aşağı taxtalardan daha enli idı ve
köndələn vurulnıuş uzun domir zo- laqları ilə bitişdirilmişdi. Darvazanm
yanında isə adi ölçülü ikinci bir darvaza vardı. Bu da, görünür, olsa-olsa elli İ1
bundan əwəl qaynlmışdı.
Divarın bu yerinə cöke ağacı budaqlannın kölgəsi düşürdü. Polonso küçesi
tərəfdən isə onu sarmaşıq bürümüşdü.
Bu bina elemli mənzəresi ve tənhalığı ile heyatla ölüm arasında olan Jan Valjant
celb etdi. O, bu tikintinin içərisine daxil ola bilersə,
belkə də xılas ola biləcəyinə qərar verorək, cəld bu tarəfə bir nəzər saldı.
Əvvəlco bu heç də bir niyyət deyil, yalnız btr fikir və ümid idi.
Düz divar küçəsinə baxan bu binanın qabaq fasadııun orta his- sesində,
mertəbələrdəki bütün pəncerələrin yanında köhnə qurğuşun qıflar görünürdü.
Yuxarı novçadan bütün bu qıflara doğru uzanan ən müxtəlif qollara ayrılan su
borulan evin fasadı üzərinde çəkilmiş qəribə bir ağac şəkli omələ gətirirdi. Bu
borular yüzlərle əyintiləri ilə qədim fermalann fasadlannda yuxarıya doğru
dırmaşan yarpağı tökül- müş ve qurumuş üzüm tənəklerini xatırladırdı.
Jan Valjanın gözlərinə çarpan birinci şey elə bu təneke və dəmir budaqlı qəribə
şpaler ağacı idi. O, Kozettaııı arxası küçə sütununa olaraq oturdub dinməməyi
ona tapşırdıqdan sonra, su borusunun küçeye qədər endiyi yere tərəf yüyürdü.
Bu boru ilə yuxan qalxaraq, evin içinə girə biisəydı! Lakin boru laxlamış, xarab
olmuş ve divara yaxşı pərçim edilməmişdi. Bundan ba^qa, dərin bir sükuta
dalan bu evin bütün pəricərələri, hetta bacaları belə qalın dəmir şəbəka ilə
örtülmüşdü. Bir də ay bütün fasadı gün kimi işıqlandırdığmdan, kuçə- nin o biri
başından baxan adam divara dırmaşan Jan Vaijanı görə bilərdi. Həm də
Kozettanı nece eləsin! Bu üçmertəbəli cvin damına Kozettanı necə qaldırsın?
Jan Valjan su borusu ilə dırmaşmaq fıkrindən əl çəkerək Polonso küçesinə
qayıtmaq üçün divann yanı ilə yeriməyə başladı.
Məhəllənin kesik tinine, Kozettanın oturduğu yere çatdıqda, Jan Valjan burada
onu heç kəsin görə bilməyəcəyini aşkar etdi. Yuxanda söylediyimiz kimi, hansı
terəfdən baxılırsa-baxılsın, bu yer heç kəsin gözüııə görünmürdü. Bundan
başqa, Jan Valjan kölgədə dayanmışdı. Nəhayət, onun qarşısında ikı darvaza
vardı. Bəİkə bu darvazalan sın- dumaq mümkün oldu? Yuxansmda cökə
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budaqlan və sannaşıq zoğlan görünən divar şübhəsiz ki, bağ divan idi, ağacların
yarpaqlan olmasa belə, her halda bıırada gizlənmok və səherə kimi qalmaq
mümkün olardı.
Vaxt keçirdi. Artıq gözləmək təhlükeli idi.
O, cəld darvazanı yoxladı ve dərhal onun həm içeri, həm də bayır tərefdən
mıxlandığını anladı.
Daha böyük bir ümidle o, böyük darvazaya yaxınlaşdt. Bu darvaza dehşət
ediləcek qedər köhne idi ve həddindən artıq böyük olması onun daha az
möhkəm olmasına sebəb olurdu; taxtalan çürümüşdü, üstiinden köndələn
çəkilmiş üç dəmir zolaq pas tutmuşdu. İçini qurd yemiş bu maneəni yıxmaq Jan
Valjana mümkün göründü.
Darvazanı daha diqqətlə yoxladıqdan sonra bunun heç də darvaza olmadığını
aydınlaşdırdı. Bunun nə rəzəsi, nə rəzə qarmağı, ne qıfilı, nə də ortasında deşiyi
vardı. Bir-birinə birleşdirilmiş dəmir zolaqlar bu başdan o başa uzanirdı.
Taxtaların arasından kobud bir şekilde sementlənmiş kərpicler və daşlar gözünə
çarpdı; hələ on il bundan ewəl buradan keçən yolçular da bunu görə bilərdi. Jan
Valjan sarsı- laraq bu qapıya bənzər şeyin qonşu binanın taxta örtüsündən başqa
bir şey olmadığını anladı. Taxtanı qopannaq çetin deyildi, lakin taxtanı
qopardıqdan sonra divarla üz-üzə gelmiş olacaqdı.
BEŞİNCİ FƏSİL Yaz işığtnda ola bitmsyacak, işlər
Bu anda uzaqdan boğuq və ağır addım səsləri eşildi. Jan Valjan ehtiyatla
küçənin tinindon başmı çıxanb baxmağa cesarət etdi. Yeddi- səkkiz nofərdan
ibaret bir əsgər dəstəsi Polonso küçesine doğru gel- məkdə idi, Jan Valjan
süngülerin parladığını görürdü. Bunlar ona doğ- ru gəlirdilər.
Başda Javerin uzun kölgəsi görünen bu əsgər dəstəsi yavaş-yavaş vo ehtiyatla
yaxmlaşırdı. Onlar tez-tez dayamrdılar. Görünür, dıvarlar- dakı hor bir çuxuru,
qapıları, bütün kiçik keçidlori axtanrdılar.
Bu dəstənİn yolda Javerə rast gəlib onun kömək üçün götüraıüş olduğu bir geco
qarovulu olduğuna Jan Valjamn heç bir şübhəsi yox idi.
Javerin iki kömekçisi do əsgərlərlə birlikdo gəlirdilər.
Onlann yavaş-yavaş yeridiklərini və tez-tez dayandıqlarmı nəzərə aldıqda, on
bcş deqiqe sonra Jan Valjamn dayandığı yerə çatacaqlannı fərz etmək olardı.
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Bu, doğrudan da, dəhşətli bir dəqiqə idi! Jan Val- jam, qarşısmda üçüncü defə
açılan bu qorxunc uçurumdan yalnız bir neçə dəqiqə ayınrdı. Lakin bu dəfe
onun üçün katorqa yalnız katorqa deyildi, bu katorqa əbədi olaraq Kozettadan
məbnım olmaq, yəni qeb- re benzər bir həyat sürmək demok idi.
Onun üçün yalnız bir çıxış yolu qalırdı. Jan Valjanın qəribə bir xüsusiyyeti
vardı, əgər təbir cayizsə onun varlığı bir heybəyə bən- zəyirdi. Heybənixı bir
gözündə müqeddəs bir insana xas olan fikirlər, o bıri gözündo isə bir
katorqalınm qorxulu ıstedadlan vardı. Hadi- selərin gedişindən asılı olaraq o,
heybənin gah bu gözündə, gah da o gözündə olanlardan istifadə edərdi.
Oxucunun yadında okoalıdır ki, Jan Valjan dəfələrlə Tulon kator- qasından
qaçması sayesində, böyük bir məharətle nərdivansız, ipsiz, yalnız əzələlerinin
köməyile, boynu, çiyinləri, budlan, dizlori ilə işlə- yərək, yalnjz ara-sıra binamn
çıxıntılanndan istifade etməklə, lazım gətdiyi zaman altımərtəbeli bir evin bele
dümdüz divarlanndan yuxa- nya dırmana bilirdi. Bu - Parisdə Konesyeıjeri
həbsxanasmm həyə- tindəki bir bucağa böyük və dəhşətli bir şöhrot qazandırmış
olan bir məharetdir: iytrmi il bundan ovvel bunun sayəsmdə ölüm cəzasma
məhkum edilmiş olan Batmol buradan qaça bilmişdi.
Jan Valjan divarın hündürlüyünü gözləri i!e ölçdü. Divann hün- dürlüyü
təxminən on səkkiz fut olardı. Bu divarla böyük binanm yan fasadı arasında
emələ gələn bucaq iri daşlarla tikilmişdi; bu daşlar üçbucaq şəklində
düziilmüşdü ki, yolçu adlanan ikiayaqlılann bəzi ehtiyaclan ödəməkdən ötrü
dayanması üçün olduqca münasib olan bu bucağı qorumaq mümkün olsun.
Divarlardakı bucaqları bu cür dol- durmaq Parisdə bir adətdir.
Bu daş yığını beş fut hündürlüyünde olardı, onun təpəsindən diva- nn yuxansına
qədər olan məsafə isə on dörd futdan artıq olmazdı. Divann yuxansma iri hamar
daşlar düzülmüşdü.
Bəs Kozetta necə olsun? Axı Kozetta dİvara çıxa bilməzdi. Onu atmaq? Bu fikir
Jan Valjanın ağhna belə gəimirdi. Kozettanı dahna mindirib bu divara çıxmaq
mümkün deyildi. Belo hündür bir divara dırmaşmaq üçün insan bütün qüwəsini
toplamalı idi. Ən kiçik ağırhq bele müvazinəti poza bilərve onun yıxılmasma
səbəb olardı.
Kəndir lazım idi. Lakin Jan Valjanm kendiri yox idi. Gecə yansı, Polonso
küçəsində kəndiri haradan tapmaq olardı? Bu anda Jan Valjan kral olmuş
olsaydı, bir parça kəndir üçün, şübhəsiz bütün ssltənətini verərdi.
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Həyatm belə ağır, bohranh dəqiqelerində irnan fikri ildınm kimi çaxaraq, bütün
ətrafı işıqlandınr, gah gözləri qamaşdınr, gah da aydın- lıq saçır.
Jan Valjanın ümidsizliklə dolu olan gözləri Janro dalamndakı küçə fənərinin
dirəyinə sataşdı.
O zamanlar Paris kiiçələrində hola qaz işığı yox idi. Qaranlıq çökdükdə birbirindən aralı olan küçə fənərleri yandınlmırdı. Fənər- leri kəndirlə qaldırar və
salardılar, kəndiri küçənin bu başmdan o ba- şına çəkir və torpağa basdınlmış
hündür bir dirəye bağlardılar. Bu kendirin dolandığı tağalaq fənorin altında
balaca dəmir bir şkaf içinə qoyulardı, şkafm da açan hemişə fonərçidə olardı.
ECəndirin özü də bir demir fiıtlyar içindo yerleşerdi. Jan Valjan qüwələrini
xariqülade bir terzdə gərginləşdirərək, özünü bir sıçrayışla dalana verdi, bıçağın
ucu ilə baleıca şkafın qıfilmı açdı və bir an sonra Kozettanın yanına qayıtdı.
Onun elində kəndir vardı. Tohlükəli vasiteler icad edən bu qorxunc adamlar tale
ilə mübarizədə çox cəld hərekət ederlər.
Biz o gece küçə fbnərinin yandınlmamış olduğunu söylədik. Te- biidir ki, başqa
fənərlor kimi Janro dalanındakı fener da yanmırdı, odur ki, fənərin həddinden
artıq aşağı endirildiyini görməden yamndan keç- mək olardı.
Bu arada vaxtın gec olması, küçənin qaranlığı ve kimsesizliyi, Jan Valjanın
təşvişdə olması, gah yox olub, gah da qayıtması, qeribə hərə- ketləri - bütün
bunlar Kozettam narahat etməyə başlayırdı. Onun yerində başqa bir uşaq
olsaydı, çoxdan ağlamışdı. Kozetta yavaşcadan Jan Valjanm redinqotunun
eteyinden dartdı. Yaxmlaşan qarovul des- tosinin addımları get-gedə aydm
eşidilməyə başlayırdı.
Kozetta yavaş bir səslə:
-

Ata, men qorxuram! - dedi. - O gəlen kimdir?

Zavallı Jan Valjan:
-

Sus! - deye cavab verdi. - O Tenardye qandır.

Kozetta titredi. Jan Valjan yenə dedi:
Sesini çıxarma. Mene mane olma. Bağırmağa və ağlamağa baş- lasan, bil
ki, Tenardye səni axtanr, o gelib səni aparar.
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Sonra tələsmədən və eyni zamanda vaxtını boş itirmeden, Javerlə qarovulçular
küçənin tinində ele bu dəqiqe görüno biləceyi halda, bö- yük bir sebat və
qətiyyətlə boyun yayhğtnı açdı. Kozettanı incitme- mək üçün ehtiyatla yaylığı
qoltuqlarmm altından keçirib bedənine bağladv, kəndirin bir ucunu bir denizçi
düyünü ilə bu yayhğa bağladı, o biri ucıınu ise dişi ilə aldı, ayaqqabılannı
çıxartdı, corablannı və çəkmələrini divann o biri tərəfina aşırdı, divarla evin yan
fasadı ara- sındakı daş üçbucağm üstünə çıxdı ve ayaqları altında pilləken, əlleri
altmda isə sürahi varmış kimi, böyük bir qətiyyet və meharotlə divarla
yuxanya dmnaşmağa başJadı. Yanm doqiqə keçmədi ki, artıq divann başında
diz Ü5te dayanmışdı.
Kozetta heç bir söz söyletnedən heyretle ona baxırdı. Jan Valjanm xahişi ve
Tenardyenin adı onun vücudunu dondurmuş kimi görünürdii.
Birdən Kozetta Jan Valjanm yavaşca bu sözləri söylədiyini eşitdi:
-

Divara söykən!

Qız itaət etdi.
Jan Valjan sözüno davam edərək:
-

Heç bir söz danışma, özü de qoncraa! - dedi.

Kozetta ayağının yerdən üzüldüyünü Mss etdi.
Nə olduğunu anlamağa macal tapmamış o özünü dıvarm üstünde gördü.
Jan Valjan Kozettanı qaldınb dalma aldı, kiçik əllərini sol əli ile tutdu, sonra
dümdüz uzamb qamı üstə süninə-sürənə divann kəsik tinine çatdı. Ehtimal
etdiyi kimi, orada doğrudan da bir tikinti vardı, bu tikintimn damı taxta
darvazanm üstünden başlayaraq ta yerə qədər enir, cökə ağacmın budaqlan
altindan keçirdi.
Bu gözol bir tosadüf idi, çünki bu tərəfdən divar küçə terefinə nisbe- ton daha
çox yuksək ıdi. Jan Valjan yeri çox uzaqlarda, dərinde görürdü.
Jan Vaijan damın eniş səthinə çataraq, elə yenicə divartn başmdan enməyə
hazrrlaşjrdı ki, birdən qarovulun yaxınla^dığını xəber veron bərk bir gurultu
eşitdi. Javerin uca və kəskin səsi geldi:
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Dalanı axtann! Düz divar küçəsini güdürlər. Pİkpüs döngesi de göz
altmdadrr. Onun bu dalanda olduğuna eminem!
Əsgərler Janro dalanına atıldılar.
Jan Valjan Kozettanı tutaraq, damm üstü ile sürüşdü, cökə ağacının budaqları
altından keçirdi.
Tindenmi, her nedonsə, Kozetta sesini belə çıxarmadı. Onun əlləri bir az
siyrilmişdi.
ALTINCIFƏSİL Müəmmanın başlanğıcı
Jan Valjan çox geniş ve qəribə bir bağa düşmüşdü. Bu, sanki yalnız qış
gecələrinde baxmaq üçün qəsdən yararanış olan qəmli bağlardan biri idi. Bu
uzunsov bağın dərinliyinde qovaq ağacından bir xiyaban göfünürdü;
künclərində bir neçə hündür qoca ağac, ortada ise açıq bir tala vardı. Talada çox
böyiik və tək bir ağac ucalırdı. Bundan başqa, hiindür kollara bənzəyən və əyri
budaqlan bir-birinə dolaşmış bir neçə meyvə ağacı, terəvəz ləkləri, şüşə
qapaqlan ay işığında parlayan qovun şitilliyi və işlənməyən bir çirkab quyusu
görünürdü. Bağın bəzi yerlərmdə üstündə bitən yosundan qapqara qaralmış daş
skamyalar dururdu, Cığırlarm hər iki torofmdə alçaq boylu, qara, düz, tünd
rengli kollar əkilmişdi. Cığırlan qismən ot basmış, qismen də yaşıl kıf örtmüşdü.
Jan Valjanın yaxınlığında bir bina vardı. O, həmin bu binanm dammdan
enmişdi. Burada bir yığın çırpı, çırpınm da dalında, divann lap yaxmlığında, daş
bir heykəl görunürdü, heykəlin zədələnmiş üzü qaranlıqda tutqun bir şəkildə
ağaxan biçimsiz bir maska kimi idi.
Bu bina xarabaya bənzəyirdi; uçuq otaqlar görünürdü; otaqlann o biri köhnə
şeylerlə dolduğundan, mərək olduğu anlaşılırdı. Düz divar küçəsi ilə Ptkpüs
döngəsinə baxan böyük bina düzbucaq təşkil edən iki daxili fasadı ilə bağa
baxırdt. Bu daxili fasadlar əsas fasaddan da elemli görünürdü. Bütün
poncorələrə tor çəkilmişdi, heç bir yerdə işıq görünmürdü. Yuxan
mertebələrdəki pəncərələrin həbsxana pəncərə- ləri kimi üstlükləri vardı. Bu
binanın bir qanadı o biri qanadına kölgə sahr və bu kölgə böyük, qara bir pərdə
kimi bütün bağı örtürdü,
Başqa bir ev görünmürdü. Bağın sonu duman ve qaranlıq ıçində idrdı. Lakin
tutqun bir şəkildə olsa da, bir-birile çarpazlaşan divarlan görmək olurdu, sanki
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bunlann da dalmda əkilmiş yerler vardı. Daha sonra Polonso küçəsindəki
evlərin alçaq damlan görünürdü.
Bu kİmsəsiz bağdan daha boş və vəhşi bir şey təsəwürə gətirmek olmazdı.
Bağda kimsə yox idi ki, bu da gecə yansı tobii idi. Lakin gö- rünür, bu yer
gündüzlor belo gəzinti yeri deyildi.
Jan Valjanın birinci işi çəkmələrini tapıb geyinmək idi. Bunu etdikden sonra,
Kozetta ile birlikdə mərəyə girdi. Qaçqm heç vaxt özünü tamami]ə xelvətdə hiss
etmez. Hələ də Tenardye qarını düşünən qız da onun mümkün qədər yaxşı
gizlonmək arzusuna şerik idi.
Kozetta titrəyir və Jan Valjana qısılırdı. Bayırdan küçəni və dalanı axtaran
qarovulçularm qarmaqarışıq gurultusu golirdi; tüfeng qundaqlannın küçənin
daşlarma dəyib taqqıldaması, Javerin küçe başmda qoyduğu polis agentlərini
səsləməsi eşidilir, bəzən də Javerin anlaşılması çətin olan sözlorlo yanaşj
yağdırdığı lənətlər gurlayırdı.
On beş deqiqə sonra, göy gurultusuna bənzəyen bu ses-küy yavaş-yavaş
azalmağa başladı. Jan Valjan nəfösini dərdi.
Əli ilə yavaşca Kozettamn ağzını tutdu.
Lakin onlann olduğu bu tənha yerdə elə dərin bir sakitlik vardı ki, hətta
yaxmhqda eşidilən bu dəhşetli və qızğın gurultu bele onu poza bilmodi. Sanki
buranın divarları dini əfsanələrdə söylonən lal və kar daşlardan tikilmişdi.
Birden bu dərin sükut içində başqa səslər eşidildi. Gözol, ilahi, mi- silsiz səslər.
Əwəlki səslər nə qədər dəhşetli ıdisə, bunlar bir o qədor xoş və şirin idi. Bu,
qaranlıqdan gələn bir nəğme, ahəngdar dualann saçdığı gözqamaşdıncı bır nur
idi. Bu gecənin qara və qorxunc süku- tunda məsuliyyet kimi saf və uşaq kimi
sadədil qadın səsləri eşidilirdi. Bu seslər yenice doğıılmuş bir uşağm həJe də
eşitdiyi VB can veron bir insanın artıq duymağa başladığı ilahi seslər idi.
Nəğmo bağın ağaclan üzərində yüksələn o qaranlıq binadan gəlirdi. İblislorin
saldığı dyhşətli gurultu uzaqlaşdıqca, elə bil qaranlıqdan mələklərin avazı
yükselirdi.
Kozetta ilə Jan Valjan diz çökdülər.
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Onlar nə olduğunu anlamır, harada olduqlanm da bılmirdilər, 00- lann hər ikisi,
bu tövbə edon kişi də, bu məsum uşaq da, hər ikisi diz çökmək lazım goldiyini
hiss edirdı.
Bu seslərdə qeribe bir şey vardı, oniarm eşidilməsino baxmayaraq, bina yeno
boş və kimsəsiz göriinürdü. Sanki bu səslor boş və kimsesiz bir binadan gelirdi,
sanki bu nəğme göylər nəğməsi idi.
Bu seslər oxuduqca, Jan Valjan heç bir şey düşünmürdü. Artıq onun başı
üzərinde qaranlıq bir gecə deyil, mavi bir göy yüksəlirdi. O, ruhunun qanad
çalıb uçduğunu zənn edirdi - o qanadlar ki, hor birimız onları öz varlığında hiss
edir.
Neğmə susdu. Ola bilsin ki, bu noğmə uzun bir nıüddət davam ctmişdi. Bunu
Jan Valjan deyə bilmezdi. Həyecan saatlan bir an kimi gəlib keçir.
Sonra hər şcy yenə sükuta daldı. Nə küçədən bir səs gəlirdi, nə bağdan. Dəhşət
saçan səslər də, ürək verən səslər də - hor şey yox olmuşdu. Yalmz divann
üstündə küloyin torpetdiyi quru otların sakit ve həzin xışıltısı eşidilirdi.
Müəmmanm davamı
Sorin bir gece yeli esirdi - demək gece saat ikiyə yaxın olardı. Za- vallı Kozetta
susurdu. Jan Valjanın yanında otunjb, başını onun dizine söykediyindən o, qızin
yatmış olduğunu zərnı etdi. Əyilib üziinə baxdı. Kozettanm gozləri geniş
açılmışdı, gözlərində bir qorxu ifadesi vardı. Jan Valjan toşvişə düşdü. Qız
başdan ayağa kimı titreyirdi.
Jan Valjan:
-

Sen yatmaq istəyirsən? - deyə soruşdu.

Qızcığaz:
-

Üşüyürem, - dedi.

Bir az sonra Kozetta soruşdu:
-

Bəs o hole buradadır?

-Kim?
-

Madam Tenardye.
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Jan Valjan Kozettanı susdurmaq üçün işlətdiyi kəloyı artıq unut- muşdu.
-

Bele de! Yox, o çoxdan getmişdir, - dedi. - Heç bir şeydən qorxma.

Uşaq üreyinin üstündən bir ağırlıq götürülmüş kimi sakit nəfes
aldı.
Torpaq nem, morək ısə hor terefden açtq idi, külek getdikcə kəskinləşirdi. Qoca
redinqotunu çıxarıb, Kozettanı bürüdü.
-

İndi necə, istidirmi? - deyə soruşdu.

-

Bəli, ata!

-

Çox yaxşı, indi meni bir az gözlə. Bu saat qayıdaram.

Jan Valjan mərəkden çıxıb, böyük binanın divan boyu getdi. Sığınmaq üçün
daha yaxşı yer axtanrdı. Qapılara rast gelsə da, hamısı bağlı idi. Birincİ
mərtəbenin bütün pəncərələrinde şebəkə vardı.
Binanın daxili bucağını keçdikdən sonra, uzunsov pəncərələrə yaxmlaşdı,
oradan zəif bir işıq gəlirdı, Jan Valjan ayaq barmaqlanmn üstə qalxaraq,
pəncərədən içəriye baxdı. Bütün pəncorələr enli daş tavalarla döşenmiş, tağlar
və sütunlarla bozənmiş xeyli böyük bir salonun poncereleri idi. Salonda sönük
bir işıqdan və uzun kölgə- lordən başqa heç bir şey görünmürdü. İşıq salonun
bir küncündə yanarı bir gecə Iampasından düşürdü. Salon bomboş görünürdü,
burada hər şey hərəkətsiz idı. Lakin Jan Valjan diqqətlo baxdıqda, ycrde kəfən
kimi bir şeyə bürünmüş ve ınsan kölgesinə bənzər bır şey gördü. Bu adam
tavaların üstündə üzüqoylu uzanrmş, qollarmı xaçvan uzatmışdı, ölü kimi
hərəketsiz idi. Onun yanında döşomenin üzərində ilan kimi qıvrılan bir şey
uzarmdı, güman etmek olardı ki, bu məşum kölgənin boynuna kəndır
bağlamışdır.
Bütün salon az işıqlanan böyük binalarda olduğu kimi, sıx bir duman içinde idi,
bu da mənzərəye daha qorxunc bir şəkil verirdi.
Jan Valjan ömrundə bir çox dehşətli mənzərelər gönnüş olduğunu, lakin bu
qoribə və məchul salonda sanki gizli bir ayin icra edən bu müəmmalı kölgə
qodər dəhşətli bir şcy görmediyini sonralar tez-tez söylərdi. Bu kölgenin bir ölü
olduğunu tosəwürə gətirmek qorxunc bir şey olsa da, bunun diri bir adam
olduğumı düşünmək daha dohşətli idi.
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Jan Valjan ürək edib, pəncorəmn şüşəsinə yapışdı ki, bu kölgenin terpənibtərpənmədiyini görsün. O, xeyli gözlədi. Bu ir.tizar ona çox uzun göründü.
Lakin əbos yerə: döşəmənin üzərinə sərilmiş kölgo hərəketsiz idi. Birdən Jan
Valjam böyük bir dəhşət bürüdü, o artıq dayana bilmeyib qaçmağa başladı. O
geriyə belə baxmağa cürot etmeyerək, məreyə doğru qaçırdı. Ona elə gəlirdi ki,
dönüb geriye baxatsa, bu ölünün qollannı oynada-oynada iri addımlarla onun
da- lmca yüyürdüyünü göracəkdir.
Tövşüyo-tövşüyo özünü xarabaya yetirdi. Dizlori titrəyirdi, be- deninı tər
basmışdı,
O harada idi? Parisin lap mərkozinda belə bir məqborənin ola biləcəyini kim
təsewüriine gətirə bilerdi? Bu nə qərİbə evdir? Gecə sirləri ile dolu olan bu bina
ne binadır? Bu ne binadır ki, mələk səsləri ile ruhlan qaranlıqdan çağınr, ruhlar
bu çağırışa gəldiklori zaman ise onlann gözlərinə bu dahşetli mənzerəni
göstərir? O, cənnetin nıırani qapılarmı onlarm qarşıstnda açmağı vəd edir, sonra
isə birdən onların qarşıstnda bu iyrenc serdabənin qapılartnı açır! Bununla belə
bu bina həqiqetən bir bina idi. Heqiqətən bir ev idi, bu evin küçə nömrəsi bele
vardı. Bu yuxu deyildi. Jan Valjan buna inanmaq üçün xarabanın daş- larma
toxunmağa məcbur oldu.
Soyuq, heyəcan, təşvişler, gecənm təossüratı - bütün bunlar Jan Valjanda hoqiqi
bir qızdırma üyatmışdı, başmda fikirlar qanşırdı.
O, Kozettaya yaxınlaşdı. Kozetta yatırdı.
Müzmma getdikca mürəkkahləşir
Kozetta başını daşın üstiinə qoyub yatmışdı.
Jan Valjan qızın yanında oturub, üzünə baxmağa başladı. Qıza ta- maşa etdikcə
sakitlaşir və başı yena əvvelki kimi işləməyo başlayırdı.
O, artıq bu günden sonra, həyatmın əsasını toşkıl edecek bir heqi- qəti aydınca
derk edirdi: no qoder ki Kozetta onun yanındadır, onun özünə heç bir şey lazım
deyil, her şey artıq Kozetta üçündür; o heç bir zaman özü üçün qorxmayacaq,
bütün qorxusu ancaq Kozetta üçün ola- caqdır. O, hetta redinqotunu çıxanb,
Kozettanın üstünə salmışdısa da, soyuq hiss etmirdi.
Lakin dərin düşüncələrə daldığına baxmayaraq, Jan Valjan yenə qəribo bir səs
eşitdi. Sanki haradasa zınqırov səslənirdi. Ses bağdan gəlirdi, yavaş olsa da,
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aydm eşidilirdi. O, otlaqlarda heyvanlann boy- nundan asılan zınqırovlann
rabitesız gecə neğmesinə benzəyirdi.
Bu səslər Jan Valjanı boylanmağa məcbur etdi.
Qaranhğa diqqətle baxdıqda, bağda kiminsə olduğunu gördä.
Adama benzeyen bu kölgə qovun ləkləriain şüşə qalpaqları ara- sında dolaşır,
gah əyilir, gah qalxır, gah dayanır, yerdə bir şey sürüyür, yaxud yerə bir şey
sərir kimi müvazinətlə heraket edirdi. Bu adamın axsadığı da görünürdü.
Jan Valjan titredi: onu təqib edılənləro xas olan bir qorxu titrətməsi bürüdü.
Bele insanlara hər şey yad görünür, onlarda hər şey şübhe oyadır, onlar gündüz
işığından qorxurlar, çünki bu işıq onlan ələ verə bilor. Onlar gecenin
qaranlığmdan da qorxurlar, çünki gecə on- ların qefılden tutulmasına kömək
edər. Bir az əwəl o, bağın kimsəsiz olduğundan, indi isə bağda adam
olduğundan qorxurdu.
Jan Valjan xəyali dəhşotlordən həqiqi dəhşatlerə düşdü.
Öz-özünə deyirdi ki, “Bəlkə də Javer va polis agentleri hələ get- məmişlər,
yoqin onlar küçedə adam qoymuşlar. Əgər bağda gozen bu adam mənim burada
olduğumu anlarsa, “ey qarovul” deye bağıracaq və bununla da meni alə
verecəkdir”. Jan Valjan yatmış Kozettam ehti- yatla qucağma aldı, mərəyin ən
uzaq bir bucağma çekildi, qızı lazımsız ev şeylərinin dahnda gızletdi. Kozetta
heç tərpənmədi.
Buradan qovun lekleri arasında gəzən adamın hor bir herəkətıne diqqet etməye
başladı. Qəribə burası idi ki, o, hərəkət etdikco zmqırov seslənirdi. Bu adam
yaxtnlaşdıqda, zmqırov da yaxınlaşırdı, uzaqlaşdıqca zmqırov da uzaqlaşırdı, o koskin bir hərəkət etdikdə, şiddətli zınqjrov
sosləri eşidilməyə başlayırdı. Dayandıqda isə sos da kəsilirdi. Göriinür, zınqırov
bu adamın bir yerine bağlanmışdı. Lakin bu nə de- mək idi9 Bir öküz, yaxud bir
qoyun kimi boynuna zınqırov asılmış bu adam kim ola bilərdi?
Jan Valjan öz-özünə bu cür suallar verə-verə, Kozettamn əllorinə toxundu.
Qızın elleri buz kirai soyuq idı.
Jan Valjan:
-

Aman Allah! - deyə mızıldandı. Sonra yavaşca qızı çağırdı:
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-

Kozetta!

Kozetta gözlərini açmadı. Jan Valjan onu bərk silkelədi. Kozetta oyanmadı.
Birden o: - Yoxsa ölmüşdür? - deyə düşündü və ayağa qalxdı.
Bədeni başdan ayağa qedər titreyirdi.
Başından qarmaqanşıq qara fikirlər keçdi. Bəzen dəhşətli ehti- mallar cin
qoşunu kimi insana hücum edir və beynin bütün hücey- rəlerində yer eleyir.
Mesələ sevdiyimiz adamlara aid ise, onlar üçün çokdiyimiz təşvişdön
xeyalımızda min ciir dəhşətli sehnələr yaramr. Jan Valjan soyuq gecəde açıq
havada yatmağın bir ölüm yuxusuna çevrile bilecəyini xatırladı.
Kozetta solğun, hərekətsiz bir halda onun ayaqlan altinda yerə uzanmışdı.
O, qızm nefəsino qulaq asdı; qız nəfəs alırdı, lakin bu nefbs o qədər zəif idi ki,
ele bil bu saat kəsilecəkdi.
Onu necə qızdrreın? Necə oyatsın? Jan Valjanın düşündüyü yalntz bu idi. O,
dəli kimi mərəkdən bayıra yüyürdü:
Nə olursa-olsun, ən geci on beş deqiqedən sonra Kozetta ocaq yanında ve yataq
içinde olmah idi.
DOQQUZUNCU FƏSlL Zınqırovlu adam
Jan Valjan bir baş bağçada gördüyü adama tərəf getdi. Ehtiyat üçün jiletinin
cibindən pul bağlısım çıxartmışdı.
Zınqırovlu adam başını aşağı salmış olduğundan, Jan Valjanm ya- xınlaşdığmı
görmədi. Jan Valjan bir an içində onun yanına çatdı.
Üzünü ona çevirib:
-

Yüz frank! - deyə çığırdı.

O adam diksinerək, gözloııni Jan Valjanın iizünə dikdi.
Məni bu gecəliyə evinizə buraxsanız, yüz frank alarsınız. Ayın ışığı Jan
Valjanın təşviş içində olan üzünə düşürdü.
Birdən zınqırovlu adam səsləndi:
-

Necə?! Madlen baba, sizsiniz?
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Bu gece vaxtmda, yad bir yerdə, yad bir adamın bu adı çəkməsi Jan Valjam
dehşetle geriyə çokilməye vadar etdi.
O hər şeye hazırdı, amma belə bir şey heç ağlına gelməzdi. Qaba- ğında kəndli
kimi geyinmiş, beli bükük, axsaq bir qoca dayanmışdı. Qnun sol ayağında
göndən diz sarğısı vardı, bu sarğıdan da iricə bir zınqırov asılmışdı. Üzü
kölgedə olduğundan, üzünü yaxşı görmek müm- kün dcyildi.
Qoca papağını çıxanb, heyecandan titrəyərək:
Aman Allah! - dedi. - Madlen baba, siz buraya necə gəldintz? İsa xatirinə,
siz buraya necə daxil oldunuz? Göydənnıi düşdiinüz? Göydən düşsəydiniz, heç
de təəccüblü olmazdı. Göydən düşmeyib də, siz yere haradan düşə bilersiniz?
Lakin bu ne görkəmdir? Boyun- bağmız yox, şlyapanız yox, pencəyiniz yox.
Əgər sizin kim oldu- ğunuzu bilmeseydim, vallah qorxardım. Penceksiz!
Pərvərdigara, mə- gər ındi övliyalar da ağlını itirir? Lakin siz buraya necə
gəldiniz?
Suallar yağış kimi yağırdı. Qoca danışmağı seven kəndlilər kimi hey damşııdı,
lakın önun sözlərmdə qorxuducu heç bir şey hiss olun- murdu. Qoca bütün
sözlerini bir uşaq sadalövhlüyü ile heyrətlə söy- ləyirdi.
Jan Valjan sonışdu:
-

Siz kimsiniz ve bu ev ne evdir?

Qoca:
Lenət şeytana! — deya səsləndı. - Belə də iş olar! Əşi, men he- min
adamam ki, siz özünüz meni buraya qoymuşsunuz, bu ev de ele həmin evdir ki,
siz özünüz məni ora yerloşdirmisıniz. Nece megər siz meni tammırsinız?
Jan Valjan:
-

Yox tanımıram! - deyə cavab verdi. - Lakin siz məni haradan tamyırsınız?

O adam dedi:
-

Siz məni ölümden xilas etmişsiniz.

O, üzünü çevirdi, ay işığı onu başdan-başa işıqlandırdı. Jan Valjan qoca
Foşlevanı tanıdı.
-

Ah, sizsinız! İndi mən sizi tanıdım.
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Qoca məzommətla:
-

Şükür Allaha! Axır ki, tanıdımz! - dedi.

Jan Valjan soruşdu:
-

Bəs siz burada nə qayınrsımz?

-

Necə yeni nə qayınram? Budur, qovun ləklorinin üstünü örtürəra.

Doğrudan da Jan Valjan qoca Foşlevana müracıət etdiyi zaman o,
qovun ləkinin üstünə sərmək üçün əlındo bir həsir parçası tutmuşdu. Bağçada
çalışdlğl müddətde, bu hesirlərin bır neçəsini sərib qurtar- mışdı. Jan Valjanın
mərekde oturaraq gördüyü qəribə horəkətlər də elə həmin bu işdən irəli golirdi.
Qoca sözünə davam edorək:
Baxdım gördüm ki, gecə aydıntıqdır. Demok, səhər soyuq ola- caq.
Dedim: u‘Qoy gedim, qovunlarıma isti paltar geyindirim!”.
Sonra xeyirxah bir təbəssümle Jan Valjana baxaraq əlavə etdi:
Ele siz de isti paltar geyinsəydiniz pis olmazdı. Lakin axı siz bu- raya
nece goldiniz?
Jan Valjan bu qocanın onu Madlen adı ile olsa bclə, həT halda ta- nıdjğını
göriib, onunla artıq bir qədər ehtiyatla danışırdı. İndi o özü qocaya bir çox
suallar verməyə başladı. Qoribə olsa da bu iki adam rollanm dəyişmiş kimi
görünürdü. İndi sual verən o, yəni çağınlmamış qonaq idi.
-

Bəs dizinizə bağladığınız o zmqırov nədir?

Bumu? Mən bunu asmışam ki, mənden qaçsınlar! - deyə Foş- levan cavab
verdi.
-

Necə yəni sizden qaçsınlar?

Qoca Foşlevan mənalı bir surətdə göz vurdu:
Elə bele! Bu evde yalnız arvadlar olur. Bir çox gənc qızlar var. Onlar elə
bilir ki, məne rast gəlmək ontar üçün qorxulu şeydir. Zın- qırov onlara monim
gəldiyİmi xobər verir. Men golondə onlar qaçırlar.
-

Bes bu nə evdir?
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-

Əcəb işdir! Siz ki, bunu özünüz yaxşı bilirsiniz.

-

Yox bilmirem.

-

Siz ki, məni özünüz buraya bağban qoydurdunuz!

-

Fərz edin ki, mən heç bir şey bilmirəm. Ona görə də cavab verin.

-

Yaxşı, ele olsun! Bura Kiçik Pikpüs monastındır.

Jan Valjan yavaş-yavaş xatırlamağa başladı. Təsadüf, daha doğ- rusu qəza onu
Sent-Antuan mohellesinin monastınna atmış idi. Bu həmin monastır idi ki, iki il
bundan əwəl qoca Foşlevan araba altında qalaraq şikəst olduqda onun tapşınğı
ilə buraya bağban qebul edil- mişdi. O öz-özüno:
Kiçik Pinkpüs monastın! - deyə tokrar etdi.
Foşlevan yenə soruşdu;
Yenə də bir məni başa salm görüm, Madlen baba, siz buraya necə
geldiniz? Siz müqəddes adam olsanız da her halda kişisiniz, kişi- ləri iso buraya
buraxmırlar.
-

Siz burada yaşayırsınız?

-

Elə təkcə mən burada yaşayıram.

Jan Valjan:
-

Hər halda, mən burada qalmalıyam! - dedi.

-

Aman AUah! - deyə Foşlcvan seslondi.

Jan Valjan qocaya yaxınlaşaraq, ciddi bir səslə:
-

Foşlevan baba, - dedi, - mən sizi ölümdən qurtarmışam.

-

Bunu men sizdən əwəl yada saldım! - deyə Foşlevan cavab verdi.

Bax belə! Vaxtilə menim sizin iiçün etdiyimi bu gün siz də mə- nim üçün
edo bilərsiniz.
Foşlevan qırışmış, titrəyen qoca əlləri ile Jan Valjanın qüwetli əllərini tutdu və
bir neçe dəqiqə bir kəlmə belə danışa bilmədi. Nəha- yet, dedi:
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Ah! Sizin yaxşılığımzın evezini venə bilseydim, mən bunu Alla- hın bir
morhəmeti sayardım! Sizi ölümdən xilas etmək! Mən sizin ix- tiyanmzdayam,
cənab mer!
Qocarnn üzünde ferəhli bir heyrət doğdu, üzü işıqlandı.
-

Mən nə etmeliyəm? - deyə o soruşdu.

-

Mon sizi başa salaram. Otağınız varmı?

Menim aynca balaca bir evim var; bax orada, köhnə monastmn xarabalan
dalında, küncdə, heç kesin gözünə çarpmaz. Orada üç otaq var.
Doğrudan da bu balaca ev xarabalann dalında elə yaxşı giz- lənmişdi, ele dalda
yerde idi ki, Jan Valjamn gözüno deymemişdi. Jan Valjan:
-

Yaxşı, - dedi. - İndi mənim iki xahişimı yerino yetırin.

-

O xahişləriniz nədir, cənab mer?

Birinci, sız mənira baramde heç kasə bir söz demeyacəksiniz. İkinci,
özünüz mənden heç bir şey soruşraayacaqsmız.
Necə istəyirsiniz elə olsun. Men sizin şerefsiz bir iş görməye qadir
olmadığımzı, homişə merhəmetli adam olduğunuzu bilirəm. Bir do, siz özünüz
məni buraya qoymmunuz. Demok, sizin öz işinizdir. Mən sizin
ıxtiyarmtzdayam.
-

Bu belə! İndi dalımca gəlin. Biz uşağın dahnca getməliyik.

-

A - a! Demək, bu arada uşaq da var! - deye Foşlevan mızıldandı.

O artıq bir kəime də danışmadı. Bir it öz sahibinin dalınca getdiyi
kimi, o da Jan Valjanm dalınca getdi.
Yarım saat sonra ocağm istisindən yanaqlan qızarmış Kozetta qoca bağbanm
yatağında yatırdı. Jan Valjan boyun yayhğım taxmış vo re- dinqotunu
geyinmişdi. Divann üstündən tulladığı şlyapa tapılmış və gətirilmişdi. Jan
Valjan geyimi ilo məşğul olduğu zaman, Foşlevan zınqırovlu diz bağım
çıxartmışdı. İndi bu zınqırov, torpaq səboti ilə bir yerdə divardan asılmışdı.
Kişilor dirsəklərini stolun üstünə qoyaraq qızınuxhlar. Foşlevan süfrəye bir
parça pendir, çörek və bir şüşe şə- rabla iki stokan qoydu. Jan Valjanın dizinə
toxunaraq, qoca dedt:
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Ah, Madlen baba, siz məni o saat tammadımz! Siz insanlan ölüm- dən
xilas edirsiniz də, sonra onları yaddan çıxardırsımz! Bu yaxşı deyildir. Amma
onlar sizi unutmurlar. Siz naşükür adamsmız!
ONUNCU FƏStL Burada Javerin yanlış manta durduğundan hahs olunur
Necə deyərlər, iç üzünü indicə gördüyünüz hadisəler ən adi şorait- de baş
vermişdi.
Fantinanm ölüm yatağı yanmda həbs cdilmiş Jan Valjan həmin gccə Monreylsür-Mer şəhəri hobsxanasmdan qaçdığı zaman, polis idarəsi katorqalmın Parisə
qaçmış olduğunu güman etmişdi. Paris, içində hər şeyin yox olduğu
bir'burulğandır. Okcanın dorinliyindo ol- duğu kimi, bu dünya mərkəzındə də
hor bır şey yox olur. İnsanın möh- kəm gizleno bildiyi bir qalın meşəlik varsa, o
da camaat arasıdır. Bu hoqiqət hor ciir qaçqınlara məlumdur. Onlar girdabda
qərq olan kimi Parisde qərq olurlar. İnsana qurtuluş gətiro bilən girdablar da
vardır.
Bunu polıs də bilir. Ona görə polis başqa bir yerde nə itirirsə, həmişe Parisdə
axtanr. Polis Monreyl-sür-Merin sabiq yerini də Parisde axta- nrdı. Bu axtanşlan
idarə etmok üçün Javeri Parisə çağırmışdılar. O doğrudan da Jan Valjanın
tutulmasmda böyük kömək göstərmişdi. Bu işdo Javerin göstərdiyi çahşqanlıq
və ziroklik qraf Anqles nəzdindəki prefekturanm katıbi cənab Şabulenin
diqqətixıi colb etmişdi. Bu səbəbə görə, keçmişdə do Javerə himayəçilik edən
cənab Şabule, indi onu Monreyl-sür-Mer polis müfettişi vəzifəsindən Paris
prefekurasma kö- çürmüşdü. Burada Javerin hor bir cehetden faydalı və bunu da
qeyd ctməliyik, hörmətə layiq adam olduğu anlaşıldı. Biz burada hörmət sözünü
işlotsok də, polis xidmətlərindən bəhs edüdikde, bu söz bir az qəribə görünür.
O artıq Jan Valjanı unutmuşdu, - ovçu tulalannın axı bele bir xasiyyəti var:
onlar tozə canavara rast gəldikde əvvəlkini unudurlar. Lakin birdən, 1823-cü
ilin dekabr ayında, ümumiyyetlə, qəzet oxu- mağı sevməyən Javer qəzetə
baxmışdı. Javer monarxist olduğundan, prins-generalissimusun Bayon şəhərino
təntənəli gəlişinin bütün tef- silatım öyronmek istemişdi. Maraqlandığı bir
məqaləni oxuyub qur- tarmaqda ikən, birdon sehifenin sonunda Javerin
gözlərinə bir ad sataşdı, bu Jan Vaijanın adı ıdı. Qezet katorqalı Jan Valjanın
öldüyünü xəbər verirdi. Bu xəbər o qədor resmi bir şekildə təsvir edilmişdi ki,
Javcr bunuıı doğnı olduğuna qətiyyon şübhe etmedi. Ancaq bunu dedi ki: “Bax,
bu doğrudan da möhkem bir hebsxanadır”. Bundan sonra Javer qəzeti bir kənara
atdı, oxuduğunu yadından çıxartdı.
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Bir qədər sonra, Sena və Uaza prefekturası Monfermeylde, deyii- diyinə görə
çox əcaib bir şəkildə, bir uşağm oğurlanması haqqında Pa- ris poüs
prefekturasma məlumat gondərmişdi. Məlumatda qızm ycddı- səkkiz yaşlarında
olduğu, anast torəfindən yerli bir meyxanaçıya saxlanmaq üçün verildiyi və
naməlum bir adam tərəfindən oğurlandığı qeyd olunurdu. Qızm adl Kozetta
imiş, anası isə Fantina adlı bir qadın- mış, harada isə xəsləxanada vefat etmişdir.
Məlumat Javerin əline keçdi və onu düşünməyə vadar etdi.
Fantinanm adı Javerə yaxşı tanış ıdi. O, Jan VaLjanm ondan bu əxlaqsw qadmm
uşağını gətimıek üçün iiç gün möhlet istəməsinə ne qədər gülmüş olduğunu
xatırladı. Jan Valjanın Monfermeylə gedən bir dilicana minmək islodiyi zaman
Parisde tutulmuş olduğu da yadına düşdü. O zaman edilən bəzi müşahidələr
hətta belə bir fıkir oyadırdı ki, Jan Valjan ikinci dəfe bu dilicana minmiş va bir
gün əvvəl bu kən- din etraflarına birinci defe səyahet etmişdi, çünki kəndin
özündə onu görmemişdiler. Monfermeyldo onun nə işi olduğunu heç kəs başa
düşə bilmemişdi. Lakin indi Javer bunu anlamışdı. Fantinanm qızı Monfermeyidö yaşayırdı. Jan Valjan uraya qızın daiınca getmişdi. İndi də naməlum
bir adam bu uşağı oğurlamışdır. Bu naməlum adam kim ola bilərdi? Jan
Valjanmı? Lakin Jan Valjan ölmüşdü. Javer, heç kosə bir söz demədən, Odun
dalanındakı “Qalay boşqab” mehmaxıxanasından yola düşən omnibusa minərək
Monfermeylə getdi. O bu işi yerinde tamamilə aydınlaşdıra biləcəyini
düşünürdü, lakin heç bir şey öyrene bilmodi.
İlk günlər hiddetlenmiş Tenardyegil bu hadise haqqında ağızlanna gəleni
danışırdılar. Torağayın yox olması kendde guruitu qoparmışdı. Dərhal bu
hadisəm cürbecür şəkildə danışnıağa başladdar. Nəhayət, hadisə uşağın
oğurlanması ehvalatına çevrildi, Bunun da nəticəsində Paris prefekturasının
aldığı molumat göndərildi; halbukİ, ilk hiddət dövrü keçənden sonra Tenaxdye,
qəribə instinkti sayəsində çox tezliklə başa düşdü ki, əlahəzrət kralın prokuror
cənablannı narahat etmok hər zaman faydah olmaz. Bir də “uşağın
oğurlanmasi” haqqında şikayətlər hər şeydən əwei polis idarəsinin sayıq
gözlərinin onun özünə və bir çox şübhəli işlərinə torof çevirəcekdir. Bayquşlann
en çox qorxduğu bir şey varsa, o da işıqdır. Bundan başqa, min beş yüz frankı
almasım necə izah ctsin? Tenardye bu səbeblere göre herəket- lərini tamamilə
doyişdi, arvadımn ağzını yumaraq, uşağın oğurlanması haqqında söhbot
açıldıqda, guya təəccüb etməye başladı. Neco? O heç bir şey anlamır. Doğrudur,
eweller şikayət edir ve oziz balanın bu qodər tez elinden almdığından danışardı.
Deyərdi ki, o qızı çox sevir ve isterdi ki, qızcığaz bir-iki gün də onun yanında
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qalsın. Lakin qızın dalınca “babasf’ golmişdi kı, bu da çox təbii bir şey İdi.
Tenardyc, baba meselesini özündən uydurmuşdu və bu, yaxşı təsir bağışlayırdı.
Javer də, Monfermeylə gəldiyi zaman, əhvalatı elo bu şəkildə eşit- mişdi.
Bununla belə Javer, məsələnin içine zond salırmış kimi, Tenard- yenin
damşdıqlarını yoxlamağa başladı. “Bu baba dediyi adam kim idi, adı nə idi?”
Tenardye özünü sadelövhlüye vuraraq cavab verirdi: “Varlı bir mülkədar idi.
Adı da, yanılmıramsa Gilom Lamberdir. Pas- pcrtuna görmüşom”,
Laınber - namuslu və hor bir cəhətden etibarlı adam adıdjr. Javer Parisə qayıtdı.
Öz-özünə: “Bu Jan Valjan doğrudan da ölmüşdür. Mən de lap sarsağam”
demişdi.
Javerbu əhvalatı unutmağa başlayırdı ki,biıdən, 1824-cü ilin mart ayında,
qulağına Sen-Medar məhellesində “sədəqə veren dilənçi” adı ile şöhrot qazanan
qeribo bir adamın yaşaması haqqında bir xəbər çatdı. Beiə deyirdiler ki, guya bu
adam varlı bir rantyedir, Heç kəs onun adım yaxşıca bilmirdi. Bu adam sekkiz
yaşında bir qızla birlikdə yaşayırdı. Qızm isə yalnız o yadma gəlir ki,
Monfermeyldən gelmişdir. Yenə Monfermeyl! Bu adı eşidən Javer yenə
qulaqlarını şəkiədi. Bu adamın sədeqə verdiyi keçmiş kilsə xadimi, indi isə
diiənçi paltarında olan polıs casusu bəzi başqa tefsilat da əlavə etdi. “Bu rantye
heç kəslə görüşməz, küçəyə ancaq axşamlar çıxar, yoxsuUardan başqa heç kəstə
danışmaz, heç kəslo əlaqə saxlamaz... Əynində astannın içi bank bilet- ləri ilə
dolu olduğundan bir neçe milyon dəyəri olan çox köhne, san bir rcdınqotu var”.
Bu şok təfsılat Javerin marağım qat-qat artırdı. Bu fantastik rantyeni yaxından
görmek və eyni zamanda onu ürkütməmek üçün Javer bir dəfe kilso xadiminin
cındırlarını geyindı, qoca casusun hər axşam bardaş qurub, mızıldana-mızıldana
dua oxuyaraq yolçuları izlədiyi yerda oturdu.
Doğrudan da, “şübheli adam” qiyafətinı dəyişmiş Javerə yaxınlaş- dı və ona
sedəqə uzatdı. Elə bu zaman Javer başım qaldırdı və Jan Valjanı tanıdtğmı zənn
ederək, diksindi. Jan Valjan da Javeri tanıdığmı güman ederek diksindi.
Lakin o, qaranlıqda yanıla biiordi, axı Jan Valjanın ölümü haqqında rosmi
məlumat verilmişdi. Javerin ürəyində helə ciddi şübhələr vardı, Javer isə vasvası
olduğundan, belə hallarda heç vaxt heç kəsi tutmazdı.
Javer qocanın dalınca düşüb Qorbonun komasına goldi, az bir zeh- metlə
qarının dilini açıb damşdırdı. Qarı sarı redinqotun milyonlarla dolu olduğunu
təsdiq edərək, min frankiıq bilet əhvalatını da ona da- mşdı. Dedi ki: “öz
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gözümlo gönııüşəm! Öz əlımlə toxunmuşam!” Javer otaq kirayə edib elə haman
axşam oraya köçdü. Gizli kirayənişinin səsini eşitmek ümidi ilə qapıya
yaxmlaşdı, lakin Jan Valjan, qapının açar yerindən şam işığını gördüyü üçün bir
kolmə danışmadığından casusun planlannı pozdu.
O biri gün Jan Valjan buradan köçmoyi qərara aldı. Yerə saldığı beş franklıq
pulun səsi qarının diqqətini cəlb etdi. O, pul sesini eşıdib, kirayənışinin
köçməyə hazırlaşdığını zonn ederək, dərfıal bunu Javere xeber verdi. Gecə, Jan
Valjan küçəyə çıxdığı zaman, Javer artıq iki no- fer köməkçısi ilo bulvarda
ağaclann dalmda gızlənib, onu gözleyirdi.
Javer prefekturada özünə köraək uçün adam verilməsini xahış etdi, lakin kimi
tutmaq fikrində olduğunu demedi. Bu onun sini idi, hom də bu sirri üç səbəbə
göre açmaq istəmirdi: birineisi - ən kiçik ehtiyatsız bir söz Jan Valjanda şübhə
oyada bilərdi: ikincisi - ölmüş zənn edilən bir köhnə qaçqın katorqalmı polis
dəftərienndə en təhlükəli canilər maddə- sində qeyd olunmuş bir canini ələ
keçirmək elə parlaq bir iş idi ki, Paris polisinin köhne tulaları heç şübhesiz bunu
Javer kimi tozə bir adamm əlinə verməzdilər, Javer də katorqalısının olindən
alnıa biləcəyindən qorxurdu; nəhayət, Javer öz işinin senətkan olduğundan,
gözlənilməz şeyləri severdi. O əwəlcəden ölçülüb-biçilmiş müvoffəqiyyətlərə
nifrət edərdi, çünki belə müvəffoqiyyeüer ətrafinda çox söhbət edildiyindən,
onlar öz təravətini və təzeliyini itirirdi. Javer, sonra birdən-bire elan etmək üçün
ən mühüm işlerini gizlində hazırtamağı sevərdi.
Javer Jan Valjamn dalınca gələrok, bu ağacdan o ağaca, bu küçənin tinindən o
biri küçenın tinine qodər, bir dəqiqə belə gözden qaçır- madan onu izlədi. Jan
Valjan özünü təhlükədən taraamile uzaq zenn etdiyi zamaniarda belə, Javer
gözünü ondan götürmürdü.
Bəs nə üçün Javer Jan Valjanı tutmadı? Bunıın bir söbəbi vardı: o hələ də şübhe
edirdi.
Unutmamalıdrr ki, o dövrde polis idarəsinm herokətləri sorbəst deyildi, azad
mətbuat onu sıxırdı. Qəzetlərin ifşa etdiyi bir neçə özbaşı- na həbs palatanm
nəzərinə çatdınlmış və prefekturanın cəsarətsiz- liyinə səbəb olmuşdu.
Şəxsiyyət azadlığmı pozmaq ciddi bir meselə sayıhrdı. Polis işçİlori səhv
etməkdən qorxurdular. Prefekt bütün gü- nahı onlann boynuna yıxırdı. Hər bir
səhv edon adam vəzifəden istefa vermeyə məcbur olurdu, Tutaq ki, qəzetde bu
cür balaca bir məqalə çap olunmuşdur: Dünon sekkiz yaşmda nevəsi ilə
gəzmekdo olan ağ saçlı, hörmətli qoca bir rantye qoçaq bir katorqalı kimi hebs
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edilarək, hebsxanaya gönderilmişdir”. Bu meqaləni iyirmi qəzet noşr etdikdən
sonra, Parisdə ne kimi bir həngamə qopa biləceyinı təsəwür edə bilərsiniz.
Təkrar edirik, bundan başqa, Javerin özü də çox vasvası idi. Vicda- nınm
tələbleri prefektin teleblorinə uyğun gelirdi. O doğrudan da şübhə edirdi.
Jatı Valjan Javerin qabağmda, qaranlıqda yeriyirdi.
Meyıısiyyət, narahatlıq, teşviş, yorğunluq, gecə vaxtı bu yenidən qaçmaq və
Parisdə həm özü, həm də Kozetta üçün müvəqqati yer ax- tarmaq derdi, uşağın
sürəti ile ayaqlaşmağa mecbur olması Jan Valja- nın yerişini özü belə duymadan
o qədər dəyişmiş ve görünüşü o qəder əldən düşmüş bir qoca görünüşünə
bənzəmişdi ki, Javerin şaxsinde polis bele səhv edə bilərdi. Jan Valjana
yaxınlaşmağın qeyri-mümkün olması, eynindəki qoca, mühacir mürebbi paltan,
Jan Valjanı qızm ba- basma çevirmiş olan Tenardyenin beyanatı, nəhayet, onun
katorqada öldüyünə əmin olması - bunlarm hamısı Javerin tərəddüdünü daha da
artınrdı.
Bir anlar Javerin beynində dərhal qocadan sənədlərini təleb etmək fikri doğdu.
Lakin egər bu adam Jan Valjan deyilsə, qoca, hörmetli bir rantye də deyilse, bu
mütleq qaranlıq Paris cinayətlərində derin və məharetli bir rol oynayan
quldurlardan biri, başqa işlərinin üstünü ört- mek üçün sədəqə paylayan qorxunc
bir quldur destəbaşısı almalı idi. Sədeqə paylamaq da ba^qa ışlerinin üstünü
örtmek üçün quldurlann kohne smanmış üsuludur. Əlbettə. onun əlbirləri,
cinayət yoldaşlan, gizlənmek istediyi ehtiyat mənzılleri də var. Küçeleri
fırlanması, yol azdırması da bunun sadə bir qoca olmadığmı sübut edirdi. Onu
çox tez ələ keçirmek - “qızıl yumurta yumurtlayan bir toyuğu kəsmək” de- mek
idi. Bir az gözleməyin nə eybi var? Javer bu qocanı eldən qaçır- mayacağma
tamamile əmin idi.
Beləliklə, Javer bir az kanxmış halda yeriyərək bu müemmalı ada- mın kim ola
bileceyini defələrlə özünden soruşurdu.
Yalnız Pantuaz küçəsində, bu adam meyxanadan düşen parlaq işığm yanından
keçdikde, Javer ovun Jan Valjan olduğunu anlamışdı, buna şübhe ola bilməzdi.
Bu dünyada eyni qüwetde dərin daxili həyecan keçirən iki xilqət var: biri balasım tapmış bir ana, o biri isə ovunu tutmuş pələng. Javer də belə bir
heyecan keçirirdi.
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tzlədiyi adamın qorxunc katorqalı Jan Valjan olduğuna inandtqdan sonra, özü
ile bəraber yalnız iki adam götürdüyünə teəssüf etdi ve adam göndərorək
Pontuaz küçəsinin polis komissarından kömək istedi. Tikanlı göyəm budağını
qoparmadan əwel əlcək taxarlar.
Javerin gecikmesi və agentləri ilə mesləhətləşmək üçün Rolen döngesinə
dönməsi az qalmışdı ki, Jan Valjanı gözdən itirməsinə sebeb
olsun. Lakin o tez başa düşdü ki, Jan Valjan çayın o tayına keçraəklo aralannda
maneə yaratmağa çalışacaqdır. İzi itirməmək üçün yeri iyləyon bir ov tulası
kimi Javer başmı sallayıb fikra daldı. Heç bir zamatı onu aldatmayan bir sövqitobii ilə Javer düz Austerlis kbr- püsünə doğru getdi və vergi yığan adamdan
soruşdu: “Bir balaca qızla bir kişini görmeditıiz ki?”. Vergi yığan: - “Gördüm,
hətta onu iki su verməyo məcbur etdim” - deyə cavab verdi. Bu cavab veziyyəti
ay- dtnlaşdırdı. Jan Valjan Kozettanın əlindən tutaraq, ay işığı düşmüş yerden
keçdiyi zaman Javer körpünün üstündə idi. Javer Jan Valjanm Yaşıl yol
küçəsinə doğru getdiyini görüb, tele kimi bir şey olan Jatıro dalanım xatırladı.
Düz dıvar küçesindən Pikpüs döngəsinə yalnız bircə yol olduğu da Javerin
yadına düşdü. O, ovçularm dili ilə deyocək olursaq, “ovu qabaqladı”, toləsik
kəsə yollarla adamlarmdan birini həmin çıxış yolunu tutmaq üçün göndərdi.
Cəbboxanaya növbəni də- yişmək üçün gedən qarovulçulan saxladı və dalınca
getməye məcbur etdi. Bele bir oyunda əsgərler qumarda xal kimi bir şeydir.
Bundan başqa, belə bir qayda da var; egər qabanı vurmaq istəyirsənsə, təcnibəli bir ovçu olmaltsan, itin de çox olmalıdır. Javer bu tədbirlori görüb Jan
Valjanm sağ tərəfdə dalanla, sol tərefde polis agenti ilə, dalda isə onun özü ilə
əhato olunduğunu bildiyindən, bir çimdiklik burunotu götürdü.
Sonra oyun başlandı. Bu anda Javer yalnız iblislərüı duya bilecəyi bir sevinc
hiss etdi: o, bu adamın artıq onun ixtiyarında olduğunu bil- diyindon təlesmədən
onun ardmca gedir ve vaxtı mümkün dərocə uzatmağa, tutmağı təxire salmağa
çahşırdı. Zahiren azad olan bu ada- mın həqiqətdə tutulmuş olduğunu
düşünmekdən həzz ahrdı. Torun içində çııpınan bir hörümçəyo baxan, yaxud
sİçanı birdən-bire öldür- meyərək oyan-buyana qaçmasma yol verən bir pişik
kimi, şəhvətli gözlərini ondan ayırmırdı. Pencə və caynaqlar öldürmek üçün
tutmuş olduqlan heyvamn çırpınmasından müdhiş bir lezzət alırlar. Boğmaq
-

nə qəder dadlı bir zövqdür!

Javer sevinirdi! Qurmuş olduğu torun ipleri möhkəm İdi. O, mü- vəffəqiyyət
qazanacağma emin idi. Yalnız bir şey qalırdı: yumruğunu sıxmaq!
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Jan Valjan nə qədər qüvvetü ve cəsur olsa da, ne qədər ümidsiz bir veziyyətde
olsa da, onun müqavimət göstərə biləcəyi fikri bu qə- dər böyük bir destəsi olan
Javerə qeyri-mümkün görünürdü.
Javer aramla irəliləyir, oğrunun ciblərini axtanrmış kimi, küçənin bütiin
qaranJıq bucaqlaruıı, xelvet yerlorini araşdınb eşəleyirdi.
Lakin hörümçək torunun merkezine çatdıqda, milçoyi orada tapmadı.
Onun nə qədor hiddetləndiyini təsewür ede bilərsiniz. Düz divar və Pikpüs
küçəsini qoruyan qarovulçudan xəbər aldı. O, bır deqiqo belə yerinden
tərpənnıəmişdi, yamndan heç bir kişi gəlib keçmemişdi.
Bəzən belə tesadüflor olur ki, maralın bııynuzları lap ovçunun eli- no keçir,
lakin birden-biro rnaral yox olur. Başqa sözlə, ətrafını sürü ilə it bürüsə bele,
maral qaçıb canını qurtarır. Belə hallarda ən təc- rübeli ovçular belə mat
qalırlar. Hətta Düvivye, Linivil və Deprez bele ne deyəcəklərini bilmirdiler.
Artonj, belə bir müvəffəqiyyətsizliyə düçar olduqda: “Bu maral deyil, cindir”
demişdi.
Javer do məmnuniyyotlə bu sözləri təkrar edərdi.
Javerin indiki məyusiyyəti daha çox ümidsizliye, qeyze, hiddətə bənzeyirdi.
Napoleon - Rusiya ilə müharibede, İsgəndər - Hindistanla müha- ribədə, Sezar Afrika müharibəsinde, Kir - Skif müharibesinde səhv etdiyi kımi, Javer de,
şübhəsiz Jan Valjana qarşı bu səforinde sehv buraxmışdı. Javer onun sabiq
katorqalı olduğunu etiraf etməkdə ləngi- diyi üçün bəlkə de səhv etmişdi. O
aldığı ilk tesirinə inanmalı idi. Javer Jan Valjam dərhal, Qorbo komasında həbs
etməmekdo də səhv etmişdi. O, Pontuaz küçəsinde Jan Valjanı qəti olaraq
tanıdıqdan sonra həbs etmeməkdə də səhv etmişdi. Rolen yol ayncmda, aydm
ay ışığında da- yanıb, öz adamlan ilə meslehetləşərkən də Javer sehvə yol
vermişdi. Əlbette, məsləhətləşmək yaxşı şeydir, etibarlı casuslann bildiklərini
və düşündükiərinİ öyrənmok pis olmaz. Lakin canavar və katorqalı kimi nadinc
heyvanlan təqib edən bir ovçu çox ehtiyatiı ve tədbirli olmahdff. Ov tutalarmı
İzə doğru salmaqla həddindən artıq məşğul olan Javer, heyvanı ürkütmüşdü.
Heyvanın it sürüsünü duyub qaçma- ğma imkan vermişdi. Javerin əsas sehvi isə
bundan ibaret idi ki, Austerlis körpüsünde Jan Valjanın izinə düşdükdon sonra,
Jan Valjan kimi bir adamı ipin ucunda saxlaya biləcəyini güman edərək, onunla
dehşetli bir uşaq oyunu oynamağa başlamışdı. O özünü heqiqətde olduğundan
daha qüwetli zenn etmiş, aslanla siçan-pişik oyunu oyna- mağa başlamışdı. Eyni
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zamanda özünü kifayət qəder qüwətli sayma- yaraq, özünə kömək götürmeyi
belə lazım bilmişdi. Bu fəlakətli ehti- yatkarhq da qızıl kimi qiymotli vaxtm
itməsinə sebeb olmuşdu. Lakin
Javer bütün bu səhvləri buraxrmş olsa da yenə de yer üzündə mövcud olan on
bilikli və işgüzar xefiyyələrdən biri idi. Her halda o, ovçulann dediyi kimi, tam
mənada “ağjllı” bir it sayila bilərdi. Səhv etmoyen kimdir?
Böyük strateqlerin do gözlərinə pərdə çekile bilər.
Bir-birinə hörulmüş nazik iplərdən qalın bir kanat əmələ geldiyi kimi, bəzon
böyük bir axxnaqlıq da bir çox xırda axmaqlıqiann yeku- nundao başqa bir şey
deyildir. Kanatm her bir ipini ayrıca, tel-tel açsa- nız, böyük axmaqlığa gətirib
çıxaran en xırda həlledıci sebebləri bir- bir görersiniz, asanlıqla hamısına üstün
gəiə bilərsiniz. İndi sız “Elə bumu?” deyəcəksiniz. Lakin bu iplorin hamısmı
bir-birine bağlayıb hörsəniz, dohşətli bir şey emələ gelər. Bu - Şərqde Marsian,
Qərbdə isə Valentinian arasmda tereddüd edən Atilla demekdir, bu - Kapu- yada
lengiyən Hannibal demekdir. Bu - Arsis-sür-Obda yuxuya gedən Danton
deməkdir.
Lakin nə olursa olsun, Javer Jan Valjanm onun olindən çıxdığını gördükdə,
başını itirmedi. Polis nəzarəti altından qaçan bir katorqalı- nm çox da uzağa
gede bilməyəcəyinə emin olduğundan her yana qarovulçu qoydu, təlelər qurdu,
bütün geceki məhəlləni araşdırdı. Diqqətini ilk celb edan şey kendiri kesilmiş
küçə fənəri idi. Bu, qiy- mətli bir əlamet idi, lakin bu əlamət onu aldatmış və
Janro daiamna doğru aparmış, oraları araşdınnağa mecbur etmişdi.
Bu dalanda xeyii alçaq divarlar vardı ki, divarlann dalında bağçalar və
əkilməmiş böyük sahələr başlayırdı. Jan Valjan yəqin ki, bu tərəfə qaçmışdı.
Şübhəsiz, Jan Valjan Janro dalanımn çox içerilərinə girmiş olsaydı, o mütləq
mehv oiacaqdı, Javer bir iynə axtanr kimi, bütün bu bağian ve düziəri diqqətlə
araşdıımışdı.
Səhər açılanda, orada iki nəfer bacanqlı adam qoyub oğru terefmdon tutulmuş
bir polis xəfiyyəsi kimi utana-utana prefekturaya qayıtdı.
KİÇİK PİKPÜS
BİRİNCİ FƏSİL Pikpiis küçdsi, JV" 62
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Yanm esr buııdan ewəl Kiçik Pikpiis küçəsində 62 nömrəli evin darvazası başqa
darvazalardan heç bir şeylə forqlənmirdi, adeten, yanya qəder açıq olan bu
qonaqcıl darvazanın arxasında heç bir qemü şey yox ıdi. Orada divarlarma tənək
sarmaşmış hasarlı bir həyət və he- yətdə gəzinən qapıçınm üzündən başqa heç
bir şey görünmürdü. Dal torəfdə, divarm üstündə hündür ağaclar görünürdü.
Günəşin şüalan həyeti canlandıran, bir stekan şərab ise qapıçının üzünə canlılıq
veren zaman Kiçik Pıkpüs küçəsindo 62 nömrəli evin yanından keçen yolçunun üreyi qəribə bir fərəhle dolurdu. LaJdn göziəriniz qarşısından bir anlığa
ötüb keçən bu yer kederli bir yer idi.
Evin astanası gülümsədiyi halda, ev özii ibadət edir ve inleyirdi.
Qapıçırun yanından keçməyo müvəffeq olduqda - bu o qedər də sadə bir şey
deyildi, hətta demek olar ki, qeyri-mümkün bir şey idi, çünki bıırada “Sezam,
açıl!” kimi bir efsun vardı ki, bunu mütləq bil- mək lazım gelirdi, - demek,
qapıçmın yamndan keçməyo müvoffeq olduqda siz sağ tərəfdə balaca bir
dehlize girirdiniz, buradan iki divar arasında sıxılmış kimi görünen və ancaq bir
nofərin keçe biləcəyi dar bir pilləkən qalxırdı. Əger bu pilləken kəskin sarı
boyası və qəhvəyi haşiyəsi ilə sizde nifrət oyatmazsa və siz bu pillokəni
qalxmağa cesa- ret etseniz, o zaman siz əwel bırinci meydançanı, sonra isə
ikinci mey- dançanı keçorək, ikinci mərtebənin koridoruna düşərsİniz. Bu
koridorun yapışqanh san boyası və qehvəyi haşiyəsi ise, sakit bir amansızlıqla
sizi teqib edir. Pilləkenə və koridora iki gözel pencərəden işıq düşür. Koridor
dönür və qaranlıqlaşır. Bu burunu keçdikdən sonra, bir neçe
addım da atırsınız və qabağınıza qapı çıxır, bu qapı bağlı olmadığı üçün daha da
əsrarəngiz görünür. Qapını itəleyib, təqribən altı fut böyüklüyünde kiçik kvadrat
bir otağa daxil oluısunuz. Tava döşənmiş bu otaq yuyulmuş, tərtemız, soyuq bir
otaqdır, divarlarına yaşıl küllü, topu on beş su olan açıq san kağız çəkilmişdir.
Buraya sol tərofdən, divarın bütün enini tutan böyük, torlu pəncərənin balaca
şüşəlori ara- sından solğun və toran bir işıq diişür. Ətrafvmza boylandıqda, siz
heç kəsı görmürsünüz, diqqetlə qulaq asmağa başlayırsınız, lakin heç bir şey, nə
ayaq səslen, nə insan səsi eşidırsiniz. Divarlar çılpaqdır, otaqda heç bir şey,
hətta stul belo yoxdur.
Siz yenə boylanıb olrafinvza baxvrsımz vo nəhayət, qapının qaba- ğmdakı
divarda teqribon bir kvadrat fut böyüklüyündə dördbucaq bir deşik görürsünüz.
Bu deşik dıaqonal üzrə düymə yanm uzunluğunda iJgekJor adlandınla biləcek
xırda kvadratlar əmələ gətiren möhkəm düyümlü qara çarpaz çubvıqlardan
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ibarət demir bir torla örtülmüşdür. Açıq san dıvar kağızlannın balaca yaşıl
gülLəri dütndüz ve sakitcə bu dəmir çubuqlara qodər uzanır və onların
yaxınlığmdan qorxmur, nə də yel kimi hər terəfə qaçmırlar. Əgər bu kvadrat
deşikdən girib-çıxa bile- cək son dərecə anq bır canlı məxluq tapılsaydı da, bu
tor ona mane olardı. Lakin o, bədənin keçməsinə mane olsa da nezərin, başqa
sözlə desek, qəlbin keçmosinə mane olmurdu. Deyəsen, bu nəzordə tutulmuşdu, çünki torun dafında lakin ondan azacıq aralı kəfgirin deşıklerin- den də
xırda deşiklori olan tənəke bir lövhə pərçım edilmişdi. Bu Lövhə- nin aşağısmda
poçt qutulannda olduğu kimi, bir deşik asılmışdı. Torlu deliyin sağtnda isə
zəngin lingino bağlanmış balaca bir məftii sallanırdı.
Bu məftıli dartdıqda, zəng çalınmağa başlayırdı və o zaman lap ya- xınlıqda,
sizi dıksindirən bir səs eşidilirdi:
-

Kimdir? - deyə bu səs soruşurdu.

Bu, incə bir qadın sesi idi, elo incə İdi ki, ələmli görünürdü.
Lakin burada sehrli sözü bilmək lazım gəlirdi. Əgor siz bu sözü bilməseniz, səs
dərhal kəsilir və divar yenə dərin bir sükuta dalırdı, sanki dıvann o tərəfındə
sizin bir an üçün sükutunu pozduğunuz bir məzar qaranlığı hökm sürürdü.
Lakin siz bu sehrii sözü bilmiş olsanız, səs deyirdi:
-

Sağ tərəfdən daxil olun.

O zaman, pencorenin qabağında sağ tərəfde siz şüşəli bir qapı gö- rürdünüz.
Qapmın üstündə sarı rənge boyanmış şüşeli bir çerçivə var.
Qapının destəyini basaraq, içəri girdikde şebeke hele enməyib çilçıraq hələ
yanmadığı zaman siz benuar lojasına gırdıkde aldığınız təsiri alır- sırnz.
Doğrudan da, siz sanki dar bir teatr lojasına daxil olıırsunuz. Bura şüşəli
qapıdan zeif işıq düşür. İçərisində iki stuldan ve dağılrruş həsir- dən başqa heç
bir şey yoxdur. Baryerin yuxansında qara ağacdan bir lövho var, Bu, yuxarısı
qara taxtadan qayrılmış, adainın sinəsinə qədər hündür baryeri olan əsl lojadır.
Loja şəbəkəlidir, lakm bu şsbakə opera lojasında olduğu kimi taxtadan qaynimış
yaldızlı şəbəke deyil, yumul- muş yumruqlara benzəyen iri bəndlorlə divara
pərçim edilmiş və iyronc bir şəkildə bir-bınne qanşmış dəmir parçalarından
qaynlmış eybəcer şəbəkoli bır çerçivodir.
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Gözünüz bu zirzəmi alaqaranltğına ahşmağa başladıqdan sonra siz şəbəkənin
arxasına bir nezər salmağa çahşırsınız. Lakin şəbəkenin arxasmda en çoxu altı
düymə məsaföde san-qəhvəyi rəngli taxtalarla bir-birinə bend edilmiş qara
pencəre qanadlanndan ibarət bir maniye görürsiinüz. Bu, şəbəkənin başdanayağa kimi örtən uzun və nazik zo- laqlardan ibarot bükmə pəncəre qanadlandır.
Onlar həmişə bağlı olur.
Bir neçə dəqıqe sonra bu pancəre qanadlarının dahndan yeni bir səs gəlir:
-

Mon buradayam. Nə buyurursunuz?

Bu sos - sevdiyiniz, bəzən do pərəstiş etdiyiniz bir qadmm sə- sidir. Lakin
siz yenə də heç kimi görmədiniz. Yalnız xəfıfce bir nəfos duymaq olur. Sanki
bu, əfsunla məzanndan qalxan bir ruhun səsidir.
Çox nadir hallarda, sizin üçün əlverişli olan müeyyən şeraitdə bə- zen bu
pencərə qanadlanmn ensiz taxtalanndan biri açılır və ruh dönüb bir kölgə
olurdu. Şəbəkanin, poncere qanadlannm dalında, şəbekenin dalmdan görünə
biləcək qedar bir baş, daha doğrusu, bir ağız və bir çonə görünərdi. Bundan
başqa, hər şey qara örtiik altında gizli idi. Siz qara bir rahib başlığı və qara bır
kefənə bürünmüş tutqun bir kölgə görürdünüz. Bu baş sizinlo dantşar, lakin bir
dəfe belə sizin üzünüzə baxmaz, bir defə belə sizə gülümsəmezdi.
Dal tərəfınizdən düşən işıq elo düzəldilmişdir ki, bu kölgə işıqlı göründüyü
halda, siz qaranlıq içində gorünürsünüz. Bu işığın özü də bir remz idi.
Bu zaman sizin heris nezerləriniz heç kimin baxması mümkün olmayan bir
yerdə açılmış deşikden içəridəkini görmeyə çalışır. Bu matem geyimli kölgəni
derin bir qaranlıq bürümüşdür. Gözləriniz bu kölgənin ətrafindakılan görmək
üçün bu qaranlığı araşdırmağa baş- layır. Laktn çox keçmtr ki, siz heç bir şey
görmək mümkün olmadığını başa düşürsüuüz. Sizin gördüyünüz ancaq btr gecə,
bir boşluq, bir qa- ranlıq mezar buxarlan ilə qarışıq bir qış dumanıdır; etraf
qorxunc bir sükut içındədir, bir ah belo duyulmayan derin bir sükut, bir kabus
belə görünmeyən dərin bir qaranlıq.
Sizin gördükləriniz - monastınn daxilidir.
Bu, “Yorulmaz sitayiş” bemardın rahibelərinin monastın adlanan ələmli VB sərt
görünüşlö evin daxilidir. Sizin olduğunuz bu loja - qə- bul otağıdır. Burada
birinci dəfə eşitdiyiniz ses - divarırt dadında, kvadrat deşiyin yamnda daim
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hərəkotsiz oturmuş, dəmir torla və min deşikli bir lövhə ilə ikiqat bır zireh kimi
qorunan növbətçı rahibənin sesidir.
Bu şəbəkəli lojanm qaranlığa çökməsinə səbəb odur ki, qəbui ota- ğının işıqlı
dünyaya yalnız bir pencərasi var, monastınn ıç terəfmə isə heç bir pəncerəsi
yoxdur. Adi insanlar bu müqəddəs yerə nəzər sala bilməzlər.
Lakın bu qaranltğm bu tərəfındə bir şey - işıq gizlənir7 bu ölümdə bir həyat
vardır. Bu monastır on xəlvət monastırlardan btri olsa belə, biz onun içino daxil
olmab ve oxucunu da oraya aparmahyıq. Biz, mü- saidə edilən şeylörin
hüdudunu keçmedən, heç bir zaman görmədiyi və ona görə də nağıl edə
bilməyəcəyi şcylərdən oxucuya danışmalıyıq.
İKİNCİ FƏSİL Martin Verqanm nizamnatnasi
Həle 1834-cü ildən çox-çox əwəl Balaca Pikpüs küçesində möv- cud olan bu
monastırda Martın Verqa nizamnamesinə tabe olan ber- narçı rahibəler icması
yerləşmişdi.
Demək, bu bemarçı rahibəler bemarçı rabiblər kimi Klervoya deyil, benediktçi
rahiblər kimi Sitoya mənsub sayılırdıiar, başqa sözlə, onlar müqeddəs Bemara
deyil, müqəddəs Benedikte iqtida edirdilər.
Qalrn dini kitablan vərəqleyenlor yaxşı bilirlər ki, Martin Verqa 1425-cı ildə
bemarçı benediktçi rahibelor cəmiyyotini təşkil etmiş- dilər. Bu cəmiyyətin baş
kilsəsi Salamankada, tabe kilsəsi ise - Alka- lada idi.
Bu cəmiyyet Avropanın bütün katolik məmləkətlərində qol-budaq atmışdı.
Bir ordenin başqa bir ordenle bu cür birləşməsi latm kilsasinin tarixində
fovqəladə bir şey deyildi. Yalnız bəhs etdiyimiz müqəddas Benedikt ordeni ilə,
Martin Verqa nizamnaməsinə mənsub cəmiyyət- dən başqa, daha dörd cəmiyyet
elaqedardır: İtaliyada - Monte-Kassini və müqeddes Padualı Yustina cemiyyeti,
Fransada - Klüni və Sen- Mor cəmiyyəti. Bundan başqa, müqeddəs Benedikt
ordenı ilə Balom- broza, Qremon, Selvestinçi, Kamaldulçu, Karteziançı,
Miskinler, Zey- tun dağı, müqeddos SİIvestr və nəhayət, Sito ordenleri kimi
daha doq- quz orden alaqedardır. Başqa ordenlər üçün gövde orden sayılan Sito
ordeninin özü müqeddəs Benedıkt ordeninin budağmdan başqa bir şey deyildi.
Sito ordeninin müqoddəs Robert, abbat de Molem terefindən 1098-ci ildə Lanqr
eparxiyasında tesis edildiyini xəbər verirler. Lakin müqəddəs Benedikt, helə
529-cu ilde, on yeddi yaşmda ikən, qedim Apollon məbədində yaşayan iblisi
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qovmuş və iblis Subnako səhrasına çekilmişdi (iblis o zaman artıq qoca imiş,
kim bilir, bəlkə do o zahid olmaq İstemişdir?!).
Ayaqyalın gezən, döşlərində söyüd çubuqlanndan hörülmüş sinə- bend gəzdiron
ve heç bir zaman oturmamağa məcbur olan Karmelit rahibleri
nizamımmesinden sonra ən sərt nizamnamə varsa, o da Martin Verqanm
bemarçı-benediktçi rahibəlor nizamnamesidir. Bu ntzamna- məyə tabe olanlar
qara paltar ve ləbbadə geyinir və müqəddəs Bene- diktin əmrine göıə, bu
lebbade çənələrino qədər bütün bədenlerini örtür. Saıjadan tikilmiş geniş qollu
don, geniş yun örpək, çəneye qeder qalxan və döş terafi dördbucaq şeklində
kəsilmiş bir iəbbade, gözlerine qədər enən baş sarğısı - bu sahibələrin geyindiyi
libas bu idi. Ağ baş sarğısından başqa, bunlann hamısı qaradır. Rahibəliye hazırlaşan\ar da süni paltar geyinirler, ancaq rəngi ağ olur. Rahiblik ah- dini qebul
edənler kəmərlərində təsbeh de gəzdirirler.
Martm Verqanm bemarçx-benediktçi rahibeləri Müqəddəs Dua bacılan adtanan
benediktçi rahibələr kimi, “Yorulmaz sitayiş” qanu- nuna riayet edirler. Hemin
bu Müqəddəs Dua bacılannın Parisde bu əsrin əwəllerinde iki monastın vardı:
biri Tamplda, o biri ise Yeni Sent-Jenevyeva küçesinde. Lakin behs etdiyimiz
Kiçik Pikpiis bemarçı- benediktçi rahibəler ordeni qətiyyen Yeni SentJenevyeva küçesində ve Tamplda olan Müqeddes Dua bacılan ordeninə
bənzəmezdi. Onla- rın nizaınnaməlerində bir çox fərqlər vardı. Paltarlan da birhirindən ferqlənirdi. Kiçık Pikpüsdəkı bemarçı-benediktçi qadınlar qara ləbbadə geyindikleri halda, Müqoddəş dua bacılan və Yeni Sent-Jenevyeva
küçəsində yaşayan bemarçı-benediktçi qadmlar ağ ləbbade geyinərdi. Bundan
başqa, onların sinəsirıdə üç dyııın uzunluğunda müqəddəs nemətlər kasasmm
yaldızlı gümüş, yaxud mis tosviri olardı. Kiçik Pik- püs rahibelori bu müqəddəs
nemətlər kasasımn tesvırini gəzdirməz- dilər, Kiçik Pikpüs monastın iiə Tampl
monastırımn iimumi bir cəhəti olan ‘yoruimaz sitayi.ş” bu iki ordenın birbiıinden büsbütün ferqlen- məsine qətiyyon mane olmurdu. Miiqəddəs dua
bacılan ile Martin Verqa bemarçı rahıbələrinin bir-bırinə bənzeyişi do elə ancaq
bu qaydaya riayət etmelərindon ibarot idi. Eyni surətde, Fılipp de Nerinin
Florensdə təşkil etdıyi italyan Oratoriyası ile Per de Berälün Parisdə təşkıl etdiyi
fransız Oratoriyası bir-birindən kəskin suretdə fərqlon- meklərine, hətta bəzen
bir-birinə düşmən olmaqlanna baxmayaraq, hər ikisi həzrət İsa ilə Müqəddəs
Məryəmin uşaqhğı, həyatı ve ölümünə aid bütün sirli hadisələri ehtirasla
öyrənməkdə və tərənnüm etmekdə bir-bırine bonzəyirdilər. Bundan başqa, bir
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do Paris Oratori- yası birincilik iddiasmda idi, çünki Filipp de Nem yalnız
övliya olduğu haJda, Per de Berül həm də kardinal idi.
Martin Verqamn sert ispan nizamnamesinə qayıdaq.
Bu nizamnaməyə tabe olan benediktçi-bemarçı rahibələr bütün il boyu ətsiz
xörek yeyirlər, ümumiyyətlə, başqa icazə verilən günlərdo də pəhriz saxlayaraq,
yeməkdən çekinirlər, ilk şirin yuxudan oyanaraq yataqdan dunır, gece saat birlə
üç arasında dua kitabını oxuyur və səhər ibadətini keçirirlər. Bütün il boyu qaba
məlefə və küloş üstündə yatar, heç bir zaman peç yandırmaz, bodənlerini
yumazlar, hər cüme günü özlərinə ceza verər, sükut əhdinə riayot edir, bir-birilə
ancaq az müddət sürən istirahət vaxtında danışarlar, 14 sentyabrdan, yəni Merac
bayramı günündən başlamış pasxaya qedər, bodənlerine iynə kımi batan yun
köynək geyərlər. Altı ay hele güzəşt demekdir, nizamna- meye görə bu koynəyi
bütün il boyu geyinmelidirlər: lakin yay istisinda dehşətli bir şey olan bu yun
köynək isitməyə ve əsəb xəsteliyinə səbəb olur. Buna görə köyneyi geyinmək
möhleti ixtisar edildı; lakin bu güzəşte baxmayaraq, 14 sentyabr günü
yaxmlaşanda, yəni rahibələr yenidən bu köynəy^geyinaıı zaman, yenə də onlan
iki-üç gün isitmə tutur. İtaet, yoxsulluq, bekarət, daim monastır divarlan
arasında yaşamaq - onlann ehdləri budur. Nizamnamə bu ehdi daha da ağırlaş- dırmışdır.
Monastır rəisi üç il raüddətiııo, “seçici” analar adlanan rahibələr tərəfmdən
seçiliı. Bu rahibəiər kapitula göra qəti seso malik olduq- tanndan belə adlanırlar.
Reis yenidən yalnız iki defe seçile biler, be- ləlikiə, monastır reisi üçün ən uzun
idarə müddəti doqquz ildir.
Onlar heç bir zanmn ibadeti keçirən keşişin üzünü görmezler, çünki keşişlə
onlann arasmda beş fut hündürlükdə sarjadan bir perde olur. Moizə vaxtmda
vaiz ibadətxanada dayandığı zaman, rahibeler ärpəklorıni üzlərinə çəkirlər.
Onlar hemişe yavaş damşmalı, başlannı aşağı salıb, gözlərini yero dikərak
yeriməlidirter. Monastıra yatnız bir kişi gire biler ki, o da eparxiya
arxiyepiskopudur.
Monastıra bir nefər daha gırə biler: o da bağbandır, lakin o, adəten, qoca olur;
bağbanın daim bağda tək olmasj, rahibelerin isə onun gəl- məsindBn xəbərdar
olub ona rast gəlməməsi üçün bağbanın dİ2İnə zmqırov bağlayırlar.
Rahibələr rəise tabedir, bu itaot hüdudsuz və etirazsızdır. Bu tamamilə tərkidünyalıq o!an katıonik, mənəvi bir itaətkarlıqdır. Onlar İspanın səsinə ut voci
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Crristi, hərəkətino, əıı kiçik bir işaresinə ad nutum, ad primum siqnum tabe olan
kimi dərhal sevinclə, qetiyyetlə, kor bir İtaətkarlıqla tabe olurlar, pompte,
hilariter, perseveranter et ceace quaclam abedientia onlar fəhlenin əLitıdəki
mişara betızorler, quasi limam unmanilus fabri; icazə almadan onlarrn heç bir
şey yaz- mağa, oxumağa ixtiyarları yoxdur. Cagara vel soeiber nom addisceit
sine expressa superioris licenta.
Her bir rahıbe növbə ilə bağışlatma deyilən bir mərasimden keçməlidir.
Bağışlatma - yer üzündə baş veron bütün günahlar, bütün səhvlər, bütün
cinayetler, bütün zülmlər, bütün haqsızlıqlar üçün edilən bir dua deməkdir.
Bağışlatma mərasimini keçiron rahibə bacı on iki saat ərzində, gündüz saat
dörddən ta səhər saat dördo qeder, yaxud seher saat dörddən gündüz saat dördə
qədor daş döşemə üzerində, dizi üstünde, müqəddəs nemetlər qarşısında, qolu
bağlı, boynunda kəndir dayanmahdır. Rahibə artıq taqətden düşdüyü zaman, üzü
üste yerə yıxılır, qoüarmı xaç kimi yanlarma uzadır. O, vəziyyətinin ancaq bu
vasite ilə yüngülləşdiro bilər. Rahibə bu vəziyyətdo bütün yer üzün- dəki
günahkarlar üçün dua edir. Burada demek olar ki, ilahi bır əzəmet var.
Bu ayin, təpəsinde şam yanan bir dirəyin yamnda icra edildiyinden monastırda
bu ayinə hem “bağışlatma ayini”, həm do “dirəyin yanında dayanma ayini” də
deyirlər. Hətta rahiblər zəialət üçün son ifadəni daha çox tərcih edirler, çünki bu
ifadədə həm əçza, hem də həqarət fikri var.
“Bağışlatma ayini” bütün ruhi məşğul edən bir ayindir. Direk yanında dayanan
rahibə bacı, dalında ildırım çaxsa belə, dönüb geri baxmaz.
Bundan başqa bir rahibə də dayanır. Bu dizi üstə dayanmaq bir saata qədər
davam edir. Rahibələr qarovulda dayanmış əsgərler kimi bir-birini növbə ilə
əvoz edirlər. Yorulmadan sitayişin də mənası budur.
Monastır rəisleri ve analar övliya, yaxud şehidiərin adlannı deyil, Hozret İsanın
həyatmda mühüm bir hadisəye işarə edən bir ad daşı- yırlar, mesələn: Milad
ana, Maya ana. Düxul ana, Tanrı ezablan ana. Lakin övliya şərəfinə ad qoymaq
da qadağan deyildir.
Rahibələrin üziinə baxdıqda yalnız ağızlannı görmek olur. Hamı- sının dişləri
sandtr. Diş fırçası heç bir zanıan monastıra giıməmişdir. Diş tomizlemək aşağısmda “ruhu məhv etmək” sözleri yazılmış bir pillokənin üst pilləsinə
qalxmaq deməkdir.
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Rahibəler mənim deməzlər. Onlann özlərine aid heç bir şeyleri olmadığmdan,
heç bir şeyj oziz tutmazlar. Onlar hər şcyə bizim deyer- lər. Məsəlen: bizim
örpəyimiz, bizim təsbehimiz. öz köynəklerinden bəhs etdikləri zaman belə,
onlar “bizim köyneyimiz” deyirler. Bəzon onlar əhemiyyətsiz bir şeye, bir dua
kitabma, bir dini xatireye, bir surətə öyrəşirlər. Lakin bu şeyi əziz tutmağa
başladıqlarmı hiss edən kimi derhal onu vermeye borcludurlar. Onlar müqəddes
Terezanın sözlerini xatırlayırlar. Bir dofə kübar bir xanım ralıibəliye daxil
olduğu zaman: uAna, icaze verin mənim çox eziz tutduğum müqəddəs İncilin
dahnca adam gönderim!” dedikde, müqəddəs Tereza ona belə bir cavab
vermişdi: “Ah! Demek, sizin eziz tutduğunuz bir şey vartnış? Ele isə bizim
sıramıza daxil olmaya bilərsiniz!”.
Bütün rahibəlerə otaqlarmm qapısmı bağlamaq, öz otağı, öz bucağı olması
qadağan edİlmişdir. Rahibalərin hücreleri hər zaman açıq olmalıdır. Bir rahibə
başqa bir rahibəyə müraciet etdikdə: “Tann der- gahının müqeddəs nemətlərine
alqış və sitayiş!” demelidir. O biri isə: “Amin!” deyə cavab vermelidir. Bu
rahibə başqa bir rahibenin ota- ğmın qapısını döydükdə de. eyni sözler tekrar
olunmalıdır. Rahibə qapıya toxutıar-toxunmaz, içəriden tələsik bir səs golir:
“Amin!”. Hər bir ayin kimi, bu da bir vərdiş olaraq təkrar edildiyindon,
mexaniki bir şəkil alır. Çox zaman hücrənin içindeki rahibə, qapını döyen
rahibənin “Tann dərgahının miiqəddəs nemətlerinə alqış və pərəstiş!” sözlerini
söyləməsini gözləmədən, “Amin!”'- deye cavab verir. Zaten, birinci ibarə xeyli
uzun bir şeydir. Vizitandçı rahibeler adətən qapını döydük- də: “Ave Maria’”
deyir, içəridəki rahibə isə: “Gratiaplania’' deyə cavab verir, Onlann bu salamı
heqiqətən aynca bir '‘gözelliyə malikdir”.
Monastır kilsəsində saatda üç dəfə əlavo zeng çalınır. Bu işaro ilə monastır
roisi, seçici analar, rahibə əhdini qəbul etmiş bacılar, tülla- bəler, xıdmətçilər
dərhal danışıqlanm kəsir, fıkirlerine, işlərinə son verir və hamısj bir ağızdan,
əgər saat beşi vurmuşsa: “Taraı dərgahının müqoddes nemətiərinə säat beşde vo
hər saatda alqış və pərəstiş olsunf”, saat səkkizi vurmuşsa: “Saat səkkizde və
hor saatda” və sairə deyirlor. Bu, saatın neçe dəfə vurmasından asılıdır.
Fikri dayandınb daim Allaha doğru sövq etmək məqsədini daşıyan bu adətə bir
çox icmalarda təsadüf edilir, onun yalnız formast deyişir. Məsəlen, Körpə tsa
ıcmasmda belə deyirler: “həm bu saatda, hem də her saatda qəlbimde İsa
mohəbbəti alovlansın!”,

534

Artıq elli ildan beridir ki, Martın Vorqanm benediktçi bemarçı rahibəlori, yenİ
Balaca Piknüs münzəvileri ibadəti tentənəli bir ahenglə icra eder və ciddi kilse
nəğməsinə riayət edərək, bütün ayin erzinde hər zaman gur seslə oxuyarlar. Dua
kitabmda ulduz işarəsi olan yerlerdo dayanar ve yavaşcadan “İsa, Məryəm,
Yusif’ deyərlər. Onlar ölü duasını qadın sesinın ede biləcəyi ən pəs bir sesiə
oxuyarlar. Bu duanın çox böyük, faciəli bir tesiri olur.
Kiçik Piknüs rahibələri öz icmalanna mənsub olan bacılan dəfiı etmək üçün
kilsənin baş mehrabının altında xüsusi bir serdabe düzəltmişdilor. Lakin onlann
dediyi kimı, “hökumət” sərdabenin içine tabut qoymağa icaze verməmişdi. Bu
surətle, bacılar öləndən sonra monastın tərk etməye mecbur olurdular. Bu ise,
nizamnamoni pozdu- ğundan, rahibələri məyus ve pərişan edirdi.
Çox cüzi bir təsəlli olmaq üçün onlar vaxtile icmanın ixtiyannda olan bir sahəde
yerləşmiş qedim Vojirar qobiristanlığmın xüsusi bir bucağında, xüsusi bir
saatda Öz ölülərini dəfiı etraək hüqiiqunu almaga müvəffəq ola bilmişdilər.
Rabibəler beşinci günlər gündüz və axşam ibadotiərini ve bütün dini ayinləri
bazar gününde olduğu kimi icra edirdilor. Bundan başqa, onlar adi insanlann
təsəvvür bele ctmədikləri kiçik bayramların hamısmı ciddi bir şəkildə
keçirirdiler. Bu bayramlar vaxtile Fransada kilsənin sexavətli əli ilo müəyyen
edildiyi kimi, İspaniyada və İtali- yada hele indi də müəyyən edilrnəkdədır,
Rahibələrin ibadətxanada keçirdiyi saatlarm sonu yoxdur. Dualanmn sayı və
müddətinə gəlincə, bu xüsusda bir rahibənin aşağıdakı sadədil sözləri gözəl bir
təsowür vere bilər: “Tüllabolərin duaları ağır, rahibə şagirdlərinin dualan daha
ağır, əhdi gəbul edilənlərin duası isə lap ağu-dır”.
Həftədə bir dofə kapitul çağmlır. Burada seçici bacılar iştirak edir, monastır
rəisi ise sədrlik edir. Hər bir rahibə növbə ile onlarm qarşısm- da daş döşomenin
üstündə diz çökur və heftə ərzində işlətdiyi günahlan və taqsırlan üçün hammın
qabağında tövbə edir. Her bir etirafdan sonra seçici bacılar məşvərət edir və
hamının qabağmda coza təyin edirlər.
Rahibələrin hər bir az-çox ciddi günah üçün tövbə etdikləri bu açıq etirafdan
başqa, bir də balaca günahlar üçün təyin edilen taqsırlıq var. Taqsırlıq ibadət
vaxtında monastır rəisinin qabağında ölu kimi uzanaraq, hamının “ana” deyə
çağırdığı monastır reisi işaro edincəye, yəni barmağmı kilse skamyasına
vuruncaya qədər bu vəziyyətdə qal- maqdan ibarotdir. Taqsırlıq cəzası hər bir
cüzi şey üçün verilə biler: məselen, stəkan stndınlanda, örtük cınlanda, rahibə
tesadüfən ibadəto bir neçə saniyə gecikəndə, kilsə xorunda yanlış səs çıxaranda
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və saire. Bu cür günahlar üçün hər defə taqsırlıq cəzası teyin edilir. Taqsırlıq
cezası könüllü bir şeydir. Taqsırlıq çəkən (bu söz burada etimoloji cəhətdən
tamamilə yerində İşlədilir) öz-özünü taqsırlandırır və öz- özünə coza təyin edir.
Bayram və bazar günlerində dörd müğənni ana dörd süfreli bir rəhle qarşısında
suro oxuyur. Bir dəfə müğenni ana- lardan biri Esse sözü tlə başlayan surəni
oxuduğu zaman, Esse əvə- zində ucadan ut, si, sol notlannı götürmü^dü:
müğənni ana huşsuzluq göstərdiyi üçün ayin davam edincəyə qədər cəza
çəkmeli idi. Kapi- tulun hamısı gülüşdüyü üçün, onun günahı qat-qat artmışdt.
Rahibələrdən biri qəbul salontına çağınldıqda o, monastır rəisinin özü belə olsa,
yuxanda qeyd etdiyimiz kimi, baş örtüyünü üzüne sal- malı vo ancaq ağzı
görünmelidir.
Yad adamlarla yalnız monastır rəisi əlaqe saxlaya biler. Qalan rahibolor isə
yalnız qohumlan ilə, hom de gec-gec görüşə bilərler. Bezen yad bir adam
vaxtilə monastır xaricinde tanıdığı, yaxud sevdiyi bir rahibə ilə görüşmək
istəyirsə, bu xüsusda uzun miiddet danışıq aparmağa məcbur olur. Əgər
gorüşmək istəyən qadınsa, bezen buna icazə verirler. Rahibə golir və pəncərə
qanadlan arasından söhbət et- məyə başlayır. Pəncere qanadları yalnız rahibenin
anası, yaxud bacısı üçün açıia bilər. Təbiidir ki, kişilorin belə xahişleri hər
zaman rədd edilir.
Müqəddəs Benediktin nizamnamesi belə bir nizamnamədir. Martin Verqa bu
nizamnameni daha da ağırlaşdırmışdı.
Bu rahibələr başqa ordenlerə mensub otan rahibelər kimi şadlıq nə olduğunu
bilməzlər, üzlərində toravet, yanaqlannda qırmızılıq olmaz. Bu rahibələrin
üzleri soiğun, baxışlan sertdir. 1825-ci il ile 1830-cu il arasında bu rahibəlerdən
üçü dəli olmuşdu.
ÜÇÜNCÜ FƏSİL S»rt qaydalar
Bu monastırda her bir rahibə ən azı iki il, bəzən dörd il tülla- bəlikde qalmalı,
dörd i!də şagird olmalıdır. Rahibəlik əhdini çox nadir hallarda İyirmi üç - iyiımi
dörd yaşlannda qəbul edirlər. Martin Verqa cəmiyyətine mensub olan bemarçıbenediktçi qadınlar öz ordenlərinə dul arvadlan qəbul etmirler.
Onlar öz hücrəlorində müxtelif gizli vasiteiərlə öz hisslərinı öldü- rnrlər. Bu
barədə onlar heç bir zaman heç bir söz danışa bilməzlor.
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Rahibə şagirdi ehd qəbul etdiyi zaman en gözəl paltannı geyinir, onun saçlanna
ağ güllər taxırlar, yağ sürtürlər, bururlar, sonra o, üzü- qoylu düşür, üstüno
böyük qara örtük salırlar, başı üstündə ölü duası oxııyurlar. Bundan sonra
rahİbələr iki cərgəyə düzülür: bir cərge onun yanından keçerken, əlemli bir
səslə: “Bacımız öldü” deyə oxuyur, o biri cərge isə ferəhle: “Hezrət İsa
dorgahında sağdır!” deye cavab verir.
Təsvir etdiyimiz bu dövrde monastınn yanında qapalı pansion vardı. Bu
pansionda tərbiyo olunan qızlar ekseriyyətlə kübar ailalərden idi: əksəriyyeti
varlı idi, bunlann sırasında Sent-Oler və Belissen adlı iki
qız, bir də kübar katolik familiyalarından olan Talbot adlı bir ingılis qjzt vardı.
Rahibelərin dörd divar arasında terbiye etdikləri bu gənc qızlara dünyaya və
dünya menfeətlərinə nifrot hissləri aşılatıırdı. Bu qtzlardan biri bir dofə bize:
“Men küçəye baxdıqda, başdan ayağa qədər titredim” demişdi. Bu qızlann
paltarlan mavi, ləçekləri ağ idi, döşlərine yaldızlığı gümüşdən, yaxud misdən
qaynlmış müqəddəs nıh təsviri sanctlırdt. Böyük bayram günlərində, xüsusilə
müqəddəs Marta bayramında onlara böyük bir mərhəmet elaməti olaraq ən
böyük bir səadet üçün icaze verilirdi: onlar rahibə paltarını geyinib, kilse
merasimində bütün günü ayaq üste dayanar və müqoddes Benediktm
nizamnamosine görə ayinlər icra edərdilər. Rahibelər əwəlcə onlara qara
lebbadə bele verirdilər. Lakin monastır rəisi bunu ədəbsizlik say- dtğından
qadağan etmişdi. Paltan rahibələrdən yalnız rahibə şagırdleri borc ala bilərdi.
Maraqlt burastdtr ki, rahibe rolunu oynamaq pan- sionda olanlara dərin bir zövq
vo menəvi bir istirahet verərdi. Monas- tırda buna yol vermekdə gizli bir
meqsəd vardt: bu vəsiqə ile qızlarda rahibə həyatma qarşı meyl oyatmaqla yeııt
rahibəlor əle keçirilmiş olurdu. Qızlar üçün isə bu oyun və sadə bir əyləncə idi.
Bu yenilik idi, onlan əylondirirdi. Lakin sadedil bir uşaq əyləncəsi bizim kimi
dünya adamlanm, saatlarla əlde büxurdan, mehrab qarşısmda dayanmağın və
vəcdle surələr oxumağm en böyük bir səadət olduğuna inandırmaq da acizdir.
Pansion qızlan lussleri öldürməkdən başqa, bütün monastır qayda- larına eməl
edirdiler. Bezən gənc qadınlar monastırdan çıxdıqdan və neçe il ərdə olduqdan
sonra belə, hor dəfə, qapıları döyüldüyü zaman, telosik “Amin!” sözlerini
söylemok verdişindən xilas ola bilmirdilər. Rahibələr kimi pansion qızlan da, öz
ata-analan ilə yalmz qəbul salonunda görüşə bilərdilər. Analann belə öz
qızlarını öpməyə ixtiyan yox idi. Bu sərt qaydalardan bir misal getirmək olar.
Btr dəfe bu qızlardan birinin yanma anası ve üç yaşmda bacısı gəlmişdi. Qız
ağla- yaraq, öz balaca bacısım qucaqlamaq, öpmək isteytrdi. Ancaq olmazdı.
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Qız xahiş etdi ki, heç olmasa balaca bacısma icazə versinler, Öpmək üçün əlini
torun arastndan uzatsm. Lakın qızm bu xalıişini də, hələ bir az hiddətlenərek
belə, rədd etdilər.
Şanlik
Bıınunla belə bu sort xanegahda bu geııc qızlardan bir çox gözol xatireler
qalmişdı.
Monastır müəyyen saatlarda sanki uşaq şonliyindən, işıqlanmağa başlayırdı.
Tənəflus zəngi çalınardı. Qapılardan biri açılardı. Qıışlar cəh-cəh vurmağa
başlardı: “Nə gözəldir! Budur, uşaqlar da gəldi!”. Kəfən kimi xaç şeklinde
biçilmiş bu bağa genclik güneşi nur saçırdı. Fərəhlı uzlər, balaca ağ alovlar,
fərəhlə parlayan mosum gözlər - səher şəfəqinin bütiin boyaları bu qanınlığın
hər tərefmi işıqlandınrdı. Sureler oxunduqdan, ibadətin başlandığmı xəbər veren
zeng, dəfiı zəngleri çalındıqdaıı, ayinlər icra edildikdən sonra birden-bire bütün
monastıra anlann vızıltısından daha zerif bir gurultu yayılırdı - bu gurultunu
salan balaca qızcığazlar ıdi. Şadhq pətəyi açılır ve hore bu peteyə bır az bal
gətirirdi. Qızlar oynayır, səsləşir, dəstə-deste yığışır, yüyüriişİirdüler,
bucaqlarda mirvari dişli qeşeng ağızcığazlar ceh-cəh vururdu, qara lebbadələr
uzaqdan gülüşlere nezarət edir, kölgelər günəş şüaiannı seyr edirdi. Nə olsun!
Ətrafda her şey işıq saçır, her şey gülürdü. Bu qara divarlann da bəzən parlaq
dəqıqeleri olur! Bu arılar dəstə-dəstə fırlandığı zaman bu divarlar da iştirak edir,
sanki bulaq kimi qaynayan bu sevincden bu divarlar da bir az işıqlanırdı. Sanki
gül yarpaqlan bir yağış kimi bu matəm üzərine yağırdı. Qızcığazlar rahi- belerin
pəncərələri altında oynaşırdı, pak nezerler günahsız ürəklərə mane olmaz. Bu
uşaqlann sayesınde ciddi saatlar silsiləsine qayğısız bir saat saçılardı. Balaca
qızlar atılıb düşür, böyükler rəqs edirdı. Bu uşaq oyunlarında göylərin pak nıhu
hiss olunurdu. Yenice çiçoklen- məyə başlayan gənc ruhlanıı fiisunkar ve
əzəmətli bir tamaşası var. Homerlə Perro genclik, can sağhğı, gurultular,
bağırtılar, qayğısızlıq, sevinc ve seadətin hökm sürdüyü bu əlemli bağa gülmək
üçün mem- nuniyyətlə gelerdiler. Bu mənzərə dastanlarda, efsanələrdə, saraylarda və daxmalarda yaşayan, Gekubadan tutmuş en köhnə nağıllar- dakı
nənələrə qəder bütün ulu nənələrin kefmi aça bılerdi.
Bu monasürda, bəlkə de bütün monastırlardan daha çox və tez-tez uşaq
“sözləri” eşidilerdi, bu uşaq “sözləri” o qəder cazibedardır ki, in- sanı dalğmdalğm gülümsemeye vadar edir. Həmin bu qaranlıq divar anısında beş yaşında
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bir uşaq bir defe bu sözləri söylemişdi: “Ana can, böyütdərdən biri bu saat mənə
dedi ki, mən burada yalnız doqquz il on ay qalacağam. Nə böyük xoşbəxtlik!”.
Burada daha başqa bir maraqlı söhbot də olmuşdu:
Seçici ana.Bala, sen niye ağlayırsan?
U ş a q (altı yaşında, ağlayaraq). Mən Fransa tarixi dərsini bildiyi- mi Alisaya
söylədim. O isə men bildiyim halda məno deyir ki, bilmirem.
Alisa (böyük qızdır, doqquzyaşmda). Yox, o bilmir.
Seçiçi ana. Bu necə olabilər, bala?
A1 i s a. O meno dedi ki, kitabın bir sohifəsmi açım, oradan ona bir sual verim
ve dedi ki, bu suata cavab verəcək.
-

Yaxşi bəs sonra?

-

Cavab verə bilmədi.

-

Dayan! Bes sen ondan nə soruşdun?

Mən onun dediyi kimi kitabın bir sehifəsini açdım. Gözümə sataşan
birinci suaiı ona verdim.
-

Bu nə sual idi?

-

Sual belə idi: bəs sonra ne oldu?

Bu monastırda yaşayan bir arvada məxsus olan xcyli gödənbol bir tutuquşu
haqqında derin menah biı söz de söylənmişdir:
“Gör no sevimlidir! Yağ-çörəyin üzünü lap adam kimi dimdik- ləyir!”.
Yenə hemin monastırda tava daşlannm biri üzərinde yeddi yaşında gımahkar bir
qızın yaddaş üçün yazmış olduğu bele bir etiraf tapü- mışdı:
“Ata, mən xesis olduğum üçün günahkaram.
Ata, mən zina etdıyim üçün günahkaram.
Ata, mən kişilərə baxdığmı üçün günahkaram”.
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Yene hemin monastırm bağçasmdakı çimli bir skamya üzəıinde altı yaşında bir
qızcığazın balaca al dodaqlan dörd, yaxud beş yaşmda mavi gözlü bir uşağm
dinlediyı bir nağılı söyləmişdi:
Biri varmış, biri yoxmuş, üç xoruz varmış, bunların da bir ölkəsi varmış, burada
çoxlu çiçək açarmış. Xonızlar çiçəkləri derib, ciblə- rində gizlətdilər. Sonra
yarpaqları dərib, oyuncaqlarm içindo gizlət- dilər. Ölkəde bir canavar da
varmış, bir də böyük bir meşə varmış. Canavar da o meşədə yaşarmış, canavar
bu xoruzlan yedi”.
Başqa bir əsər:
“Bir dəfə ağacla bərk vurdular!
Bu Polişineldi, vurdu pişiyin başından.
Bu heç pişiya xoş gəlmədi, başını ağrıtdı.
Onda bir xanım Polişineli tutdurub zindana saldı”.
Yenə orada, monastırda mərbəmət göstərilerək tərbiyə edilən yurd- suz, tapdıq
bir qız insan bağnnı yaran təsirli sözlər söylemişdi. Başqa qızlarm öz
analarından bəhs etdiklərini eşiderək o bu sözləri demişdi:
“Amma mon anadan olanda, mənim anam yanımda yox idi!”.
Monastırda yoğun bir qapıçı bacı yaşayırdı. O daim bır destə açarla
koridorlardan keçor, haraya ise təlesərdi. Bu qalıcının adı Aqata bacı idi.
Böyüklər, yəni on yaşmdan böyük olanlar onun adrnı MAçar - Aqata”
qoymuşdular.
Dördbucaq uzunsov böyük yemək otağırıa işıq ancaq bağlı bir səthdə olan üstü
örtülü, kəsmə tağlı qalereyadan düşürdü. Bu qaranlıq rütubətli bir otaq idi,
uşaqlarm dediyine görə içi heyvanlarla dolu idi. Yemok otağuun
qonşuluğutıdakı otaqların hər biri ona həşerat payı vermişdilər. Qızlar yemek
otağuun her bir bucağına menalı adlar qoymuşdular. Otaqda hörümçok bucağı,
Tırtıl bucağı, Məryemqurdu bucağı, Cırcırama bucağı vardı. Cırcırama bucağı
metbəxə yaxın olduğundan, şorəfli bir bucaq sayılırdı. Bu bucaq her yerdən isti
olardı. Bu adlar yemek otağmdan pansiona keçmişdi. Vaxtile Mazarini kollecində olduğu kimi, pansion da bu adlara görə dörd icmaya bölün- müşdü. Her
bir qız yemək yediyi bucağa göre, bu dörd icmadan birinə mənsub edilirdi. Bir
dəfə monastırı ziyarət etmiş olan arxiyepiskop sinfə qırmızıyanaq, gözəl, sanşm
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saçlı qeşəng bir qızm girdiyini görə- rək, yanmda dayanmış, yanaqlan təravetli,
cazibedar, qaraşm başqa bir qızdan soruşur ki:
-

Bu qız kimdir?

-

Bu hörümçəkdir, monsenyor.

-

Bele de! Bes o birisi qız kimdir?

-

Cırcıramadır.

-

Bes bu kimdir?

-

Tırtıldır.

-

Doğmdanmı? Bəs sən kimsen?

-

Məryemqurduyam, monsenyor.

Bu qapalı pansionlarm hər birinin öz xüsusiyyəti var. Bu əsrin əv- vollərində
Ekuan en sərt və demək olar ki, tontənəli yerlərdən biri idi ki, burada gənc
qızlann uşaqlığı yalqızlıqda keçirdi. Müqəddes dualanına günlərində, xaç mərasimi üçün bu qızlan “bakirə” ve çiçəkçi deyə ikı
hissoyə ayırardılar. Bundan başqa, qızların bəzilərinə “balda- xinçi”, bəzilərino
isə “büxurdançı” da deyərdilər. “Baldaxinçilər’ baldaxinin qotazlarını aparar,
“büxurdançılar” isə müqəddes nemətler camının qabağında büxurdan
daşıyırdılar. “Çiçəkçüər” isə təbiidir ki, çıçək götürərdi. Lap qabaqda isə dörd
“bakirə” gedordi. Bəzən bu tontenəli günün səhəri yataq otağında belə bir sual
eşitmək olardı:
—

Bızdə bakira kimdir?

Madam Kampan merasimin ayağında gedən yeddı yaşlı balaca bir qızın
mərasimin başmda gedən on altı yaşlı böyük qıza bu sözlori söy- lədiyini qeyd
edir: “Axı sen bakirəson, amtna mon bakirə deyilem!”.
BEŞİNCİ FƏSİL Əyfoncsfor
Yernək otağının qapısı üstündə iri qara horflerlo bir dua yazıl- mışdı, buna
pansion qızlan “Ağca miiqəddəs atamız” deyərdilər. Bu duanı oxuyan adaın düz
behiştə girerdi.
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“Sevimli ağca müqəddəs atannz, onu tann yaratdt, tann ona dıl verdi, tanrı onu
behiştə qoydu. Axşam, yatağına uzananda, yatağımın yanmda üç məlaike
görərdim, biri ayaq tərefdə, ikisi də baş tərefdə, teziletli Həzret Meryəm de
ortada. Fəzilətli Məıyem mənə qorxma, yat, deyərdi. Atarn - tanrı, anam Meryəm, qardaşlanm - üç apostol, bacılanm - üç saf və pak bakirə qızlar. Balaca
İsanın köynəyi bəde- nimi Örtür, müqeddəs Marqaritanın xaçı sinamin üstündə.
Bizİm xam- mımız tanrı anası düzlerə düşüb, oğlu üçün ağlar, müqəddes Iohana
rast gələr. “Ey Cənab müqoddəs İohan, haradan golirsinız?” Ave salus'-dan
gəlirəm”. - “Mərhəmotli tannnı görmedinmi, o ora adamı- dır?” - “O, ağacdan
qayrılmış bir xaç iıstündədir, qolları, ayaqları mıxlı, başında ağ tıkanlardan
balaca bir çəleng”. Kim bu duanı üç defo axşam, üç dəfə sehər oxuyarsa,
behiştlikdir”.
Bu qeribo dua 1827-ci ilde üçqat ehəng allında qalıb yox oldu. Bizım günlərdə
ısə, artıq qocalmış olan həmin qızlann xatirəsmdən onun son əlametləri belə
süinib məhv olur.
' Axşanı duası (launca)
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kımi, yeganə qapısı bağa açılan bu yemək otağmın
zinətini divardakı böyük bir xaç tamamlayırdı. Yemok otağı- mn bu başından o
başına ensiz iki stol uzanırdı, her stolun da yanla- rında iki skamya vardı.
Divarlar ağ, stoHar qara idi - monastırda yainız bu iki matem rengino təsadüf
etmək olardı. Xörekleri yaxşı deyildi, uşaqları bele yaxşı yedirmirdilər. Süfrəyə
ancaq bir xörək qoyulardı: göyərtili ət, yaxud duzlu balıq - bütün nahar bundan
ibarot idi. Lakin həmişə bişirilən bu adi xörek belə yalnız pansion qızlanna
verilordi ve monastır yeməklərinde bir istisna sayılardı. Uşaqlar xörəklərini
dinməz-söyləməz yeyər, hər həftə deyişən rahibolor isə buna nəzarət edor, arasıra, nizamnaməni pozan bir milçək otaqda uçmağa və vızıldamağa başlarsa,
kitab şəklində olan balaca sandıqçam gurultu ilə açar və ycnə örtərdi. Bu sükut
övliya heyatına aid revayətlorin xaça mıxlanmış İsa surəti qarşısmdakı kiçicik
kafedradan oxunması ilə pozulardı. Oxucu bu həftə növbətçi olan böyük
qızlardan biri olardı. Boş stolun o tərəf-bu torəfində şirti qablar görünerdi.
Qızlar bunlann ıçinde fincanlannı və qablannı yuyar, bəzən də oraya
yemədikleri bərk ətin, yaxud iylenmiş balığın qalıqlannı atardılar. Bunun üçün
her dəfə cəza verilerdi. Bu qablara ‘'iimumi kasa” deyərdilər.
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Sükutu pozan bir uşaq dili ile xaç işarosi düzəltməli idi. Harada? Döşəmənin
üstündə. Uşaq döşemeni yalardı. Yer üzündeki bütün se- vmclorin nəticəsi olan
torpaq bu zavallı gül yarpaqlanna, xışırdadıqlan üçıin, coza verməli idi.
Monastırda yalni2 bir nüsxədo çap olunan və oxunulması qadağan edilen bir
kitab vardı. Bu kİtab müqəddos Benediktin nizamnaməsi idi. Naməhrem gözlər
heç bir vəchlə bu sirrə toxunmamalı idi. “Nomo regulas seu constitutiones
exlemis communicadit”'.
Bir defə pansıon qızlan bu kitabı oğurlayıb, acgozlükla oxıunağa başlayırlar.
Lakin cinayet başmda tutulmaq qorxusu onlan tez-tez ve teləsik kitabı örtməyə
və mütaliəni dayandırmağa məcbur edirdi. Çox qorxulu olan bu kolekdən onlar
çox az bir zövq aldılar. Onlara “ən maraqlı görünən” - yeniyetmelerin günahları
haqqmdakı bir neço səhifo idi.
Onlar sısqa meyvə ağacları ilo ohatə olunmuş xiyabanda oynayır- dılar. Ciddi
nozarətə və cəzanın şiddotinə baxmayaraq, külok osərkən
1 Heç kos bizım qayda vo nizamlarııııızı yadlant xabər vermomolidir (latutca).
ağaclann budaqlan titrədiyi zaman yerə düşmüş kal almanı, çürük qaysını,
yaxud qurdlu gavabıu xəJvətco götürə bilirdilər. Qoy burada mənim əvezimden
qabağımdakı bır mektub danışsın. Bu məktubu iyirmi beş il bundan əvvəl hemıa
pansionda tərbiye alan, indi isə Parisin en zərif qadınlanndan biri olan bir
hersoginya yazmışdır. Məktubun metnini eynilə verirem: “Amıudu, yaxud
atmam mümkün dərecodə yaxşı gizlətməyə çalışırsan. Şam yeməyindən əwəl
bürün- cəyıni çarpaymm üstunə qoymaq üçün yuxan qalxdığın zaman, onu
balışın lap dalında gizlədirsan, axşam isə çarpayıya uzandıqdan sonra, yemeyə
başlayırsan, bu da mümkün olınasa retiradada yeməyə məcbur olursan”. Bu pansion qıziarının aldığı ən qızğm ləzzetlərdən biri idi.
Bir dəfə yenə arxiyepiskopun monastm ziyarət etdiyi günlerdən birində
Monmoransi ilə bir qədor qohumluğu olan gənc bir qız, - mad- mazel Buşar
merc gəlir ki, ondan bir günlük mezuniyyət xahiş edə- cekdir: belə bir ış isə bu
cür ciddi bir icmada ağlasığmaz bir serbostlik sayılırdı. Qızlar mərcləşdi, lakin
yene də heç birisi bu işde müvef- fəqiyyət qazanacağına inanmırdı. Hər halda,
arxiyepiskop qızlann yanmdan keçdiyi zaman, hərəkətı ilə yoldaşlannda böyük
bır dehşət oyadan madmazel Buşar sıradan çıxıb, arxiyepiskopa müraciət edir:
“Monsenyor, məni bir günlüye buraxmanızı xahiş edirəm!”. Madma- zel Buşar
uca boylu, al yanaqlı, yetişmiş, gözəl bır qız idi. Cənab de Kelen gülümsəyərək
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cavab verir: “Nccə mənitn sevimli qızım, elə yalnız bir günlüyə? İsteyırsinizse,
lap üç günlüyo buraxım! Mən size üç gün icazə verirəm!”. Monastır rəisi heç bir
söz deyə bilmir - axı bu, arxiyepiskopun əmri ıdi. Monastır üçün biabırçı bir
hadisə olsa belo, pansion qızlan üçün böyük bir sevinc idi! Bunun necə bir tosir
bağışladığını təsəwür ede bilərsiniz!
Bununla bele bu qəmli monastır o qədər də möhkəm qapalı deyildi ki, divarlan
xaricinde qaynayan ehtiraslar aləmi, faciəler, hətta ro- manlar oraya keçe
bilmosin! Sübut üçün hekayəmizə heç bir dəxli vo əlaqəsi olmasa da, həqiqi bir
hadisəni qısaca söyləyə btlorik. Biz oxu- cuda monastır haqqıııda yalnız tam bir
təsəvvür yaratmaq üçün bu hadisəni qeyd etməyə məcburuq.
Belı, təxminən bu zamanlarla monastırda esrarəngiz bir qadın yaşayırdı. Bu
qadın rahibe olmasa da, hamı ona dorin hörmət bəslər ve “madam Albertina’'
deye müraciət edərdi. Onun haqqında yalnız ağlını itirmiş olduğu və monastır
xaricində onun ölmüş sayıldığı məlum idi.
Deyirdilər ki, bütün bu macəraya səbob parlaq bir izdivac üçün lazım olan bəzi
pul mülahizeləri imiş.
Bu, otuz yaşına yenicə çatmış, iri qara gözlü, dalğın baxışlı, xeyli qəşong,
qaraşın bir gözel idi. Onun bir şey görüb-gurmodiyi şübhəii idi. O yeriməz, elə
bil sürüşərdi. Heç bir zaman danışmazdı. Nəfəs aldığım bele qəti bir şekilde
söyləmək olmazdı. Bumunun deşikləri daranmış və ölü kimi sapsarı idi. Əlinə
toxunduqda, qara to.xunduğu- nuzu zenn etmək olardı. Onda bir kabus zərifliyi
vardı. Hemişe özü ilə bərabər soyuq gətirərdi. Rahibelerden biri onun bır köigə
kimi süzüb keçdiyini gördüyü zaman: “Onu ölü hesab edirlər” dedikde, o biri
rahibo: “Belke, o doğrudan da ölüdür” deye cavab vermişdi.
Madam Albertinadan bir çox ofsanələr danışırdılar. O daim pan- sion qızlarında
maraq oyadardı. tbadetxanada “öküz gözü” adlanan səki vardı. İşıq bu səkiyə
ancaq yuvarlaq bir pencərədən, yəni öküz gözündən düşerdi. Madam Albertina
da, adeten, bu səkidə ıbadet cdərdi. İbadətxananın yuxan hissəsindo yerleşmiş
olan bu səkidən ibadəti keçirən vaizi, yaxud keşişi görmək mümkün idi. Bu isə
rahibə- lere müsaid olmadığından, madam Albertina da sekide, adotən, yalqız
ibadet edərdi. Bir dəfə kübar bir ailəyə mənsub olan genc bir keşiş mehrabdan
moizə edərdi. Bu keşişi hələ 1815-ci ilde prins dc Leon adlandığı zaman qırmızı
muşketyorlar zabiti olan Fransa meri hcrsoq dc Roqan idi ki, sonralar
Bezansonda kardinal və arxiyepiskop olmuş, 1830-cu ilde isə bvurada vəfat
etmişdi. O gün hersoq de Roqan Kiçik Pikpüs monastmnda birinci dəfo moize
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edirdi. Madam Albertina iba- dət vaxhnda, yaxud moizə edildiyi zaman, adotən,
tamamilə sakit ve hərəkətsiz dayanardı. O gün madam Albertina, hersoq de
Roqanı görər- görməz, Özünü xəfıfce düzəltmiş və ibadətxanadakı dərin bir
sükutu pozaraq, ucadan: ‘'Bu necə iş? Ogüst?” - demişdi. Bütün tnonastır əhli
heyrotlə ona baxmışdı, lakin madam Albertina yene adi halını alaraq, donub
qalmışdı. Bu sönmüş herəkətsiz sifətin üzerinden xarici aləmin bir nesimi
keçmiş, bir anlığa onu işıqlandırmış, sonra yene hor bir şey yox olmuş, dəli
gözəl yene cenazeyo dönmüşdü.
Lakin bu iki söz monastırda boşboğazlığı bacaranların bir çoxunun dilini açdı.
Bu nidada nələr gızlenirdi? “Bu nece iş? Ogüst?”. Bu nida ilə ncçe sirler
açılırdı. Doğrudan da, hersoq de Roqanın adı Ogüst idi. Bu sözlərdən bele bir
nəticə çıxarmaq olardı: madatn Albertina cənab de Roqam tanıyırdı demək o,
kübar cəmiyyete mənsub idi, bu eyanın
adını təklifsiz söylediyindən özünün də bu cəmiyyetdə yüksek mövqe tutduğu
ayduılaşırdı. Bundan başqa, onun “xaç adıru” bildiyi üçün qohumlanndan, hom
də yaxın qohuınlarından biri də ola bilərdi.
Münastın tez-tEz ınadam de Şuazel və de Seran adlı iki qaraqabaq hersoginya
ziyarət edərdi. Bu xanımlar - Magnates raulieres' imti- yazına görə monastıra
serbəst golib-gedə bilirdiler və hər dəte monastıra geldikdə, pansion qızlarmın
ürəyinə qorxu düşərdi. Bu iki qoca xanın gənc qızların yanmdan keçdikləri
zaman, zavallıların bədəni əser ve onlar ba$lanm aşağı salardılar.
Lakin hersoq de Roqan, özü belo duymadan, pansion qızlannın diqqət
mərkəzinde idi. Hersoq o zamanlar, yepiskopluq rütbasi gözleyorek, Paris
arxiyepiskopu yanına, baş vikari vəzifəsino teyin edilmişdı. O, Kiçik Pikpüs
monastınnm ibadətxanasında ibadot mera- simi keçirildiyi zaman, klirosda
oxumağı severdi. Gənc dustaqlardan beç biri ənun üzünü sarja pərdesi dalından
göro bilmədiyi halda, xeyli zil və yumşaq bir səsi olduğundan, qızlar derhal onu
tanıyar ve səsını ayırd edərdilər. Vaxtilə o, müşketyor olmuşdu, zahiri görünüşü
ilə çox məşğui olduğunu və saçlanna qəşəng sığal verdıyinı danışırdılar. Qəşəng
şabalıd rengli saçlannın gözəl qıvnmlarla alnına düşdüyün- den, belinde
muardan genış bir koməri olduğundan qara ləbbadəsinin yer üzünde ən zərif bir
biçimdə olduğundan da bəhs edirdilər hersoq bu on altı yaşlı qızlann xəyalmı
çox məşğul edirdi.
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Monastıra xarici alemden bir ses belə golməzdi. Bununla belə bir il bu
monastırda fleyta səsləri eşidilmişdi. Bu böyük bir hadise oldu- ğundan, pansion
qızlan halə də onu xatırlaymq,
Qonşuluqda kimsə fleyta çahrdı. Fleytaçı həmişə indi köhnelmiş olan eyni
“Menim Zetülbem, gəl könlümün sultanı ol!” ariyasmı çalardı. Genc qızlar
saatlarla bu ariyaya qulaq asardı, seçici analar dəhşətə gelmişdi, gənc beyinlər
işləyir, cezalar dolu kimi yağırdı. Bu hadise bir neço ay davam etdi. Bütün
pansion qızlan az-çox bu məchul musiqiçiyə aşiq olmuşdular. Har bir qız özünü
“Zetülbe” zenn edirdi. Fleyta səsleri Düz divar küçesi tərəfinden gəlirdi.
Pansion qızları on- ları valeh edən, özünün xəberi belə olmadan bu qız
qelblorinin ince tellorinə toxunan bu fleyta çalan “gəncin” üzünü bir an görmək,
doyun- ca onu seyT etmək üçün her bir şeylərini fəda edər, heç bir tehlükə
1 Kübar xanımlar (lutınca) qaışısında dayanmazdılar; hetta bəzi qızlar, Düz
divar küçəsinə baxan pəncərədən heç olmasa bir şey görə bilmək ümidi ıle,
heyet qapısın- dan xəlvətcə keçib dördüncü mertəbəye belə qalxdılar, hələ
qızlardan biri əlini pəncərənin torundan keçirerək ağ yaylığını yelləmeye başladı. Qızlarm ikisi isə daha cəsarətli çıxdı. Onlar heç bir şeydən qorx- mayaraq,
bir vasite ilə damın üstünə çıxdılar və, nəhayot, bu genc fley- taçını gördülor.
Bu fleytaçı iflas etmiş mühacir dvoryanlardan olan qoca, kor bir kişi imiş, ürəyi
darıxdığından öz daxmasında fleyta çalarmış.
ALTINCI FƏSİL Kiçik monastır
Kiçik Pikpüs monastırmm hasarlart arasında bir-birindən tamamilə ayrı üç bina
vardı; rahibolorin yaşadığı böyük monastır, monastırda tərbiye alan qızlann
yerləşdiyi pansion və, ııəhayət, kiçik monasür adlanan bina. Bu, aynca bir yan
bina idi, qabağmda baği vardı, burada, hamı bir yerdo, inqilabın məhv etdiyi
monastırlann qınntılan, müxtəlif ordenləro monsub olan qoca rahibələr
yaşayırdı. Bunlar on müxtəlif icmalara vo on müxtəlif təriqətlərə mənsub olan
cürbəcür: qara, boz vo ağ rahibalar yığmmdan ibarət idi. Əgor təbir cayizse,
demek olar kif bu qırıntı monastın idi.
Bütün ölkəyə yayılmış vo hüquqdan mehrum edilən bıı yazıq qadınlara
İmperiya dövründon bəri burada, yeni benediktçi qadtnlar monastırmda,
yerləşmoyn ieaze verilmişdi. Hökumot onlara kiçik bir təqaüd verirdi. Kiçık
Pikpüs rahibələri onları momnuniyyotlə öz yanlanna qabul ctdilar. Bu qəribə bir
moxluqo idi. Hor qonaq öz nizamnamosino riayet edirdi. Bezon pansion
qızlarına, xüsusi bir əy- ləncə kimi, bunlann yanına getmoyo icazə verilirdi.
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Bcloliklə, bu gənc qızlann çoxu müqeddəs Vasiliya anant, müqəddos Sxolastika
ananı və müqoddes Yakoba ananı homişəlik yadlarında saxlayırdılar.
Bu gelme rahıbelərdon biri öz evinə düştnüş kimi idi. Bu - Sent- Ordan gəlme,
öz ordeni məhv olduqdan sonra sağ qalan yeganə bir rahibə idi. Sent-Or
bacılarmın sabıq monastırı on səkkizinci osrin əwellənnde elə həmin bu Kiçik
Pikpüs monastırında ycrloşirdi ki, sonralar o Martin Verqa cəmiyyətinin
Benediktçi rahibelerine keçmişdi. Öz ordeninin cah-calallı al-qırmızı çiyinliyi
olan ağ paltannı geyinmok üçün yoxsul olan bu qoca rahibə, ovu pərostişlə
balaca bir manekenə geydirərək, məmnuniyyətlə hamıya göstərordi. Öldükdən
sonra bu paltarı monastıra vesiyyət etmişdi. Bu ordendən 1824-cü ildə yalnız bir
rahibə qalmışdt; indi ise ondan ancaqbir maneken qalmışdır.
Bu ləyaqətli bacılardan başqa, madam Albertina kimi bir neçe qoca kübar xanım
da monastır roismden kiçik monastırda yerləşmək iiçün icaze aknışdılar. Bu
xanımlardan biri madam de Bosfor d’Otpul, o biri isə markiza Düfren idi.
Bunlardan başqa, kiçik monastırda bir de bir qadm yaşayırdı ki, bumunu sildiyi
zaman, hoddindon artıq gurultulu etməsi ilə şöhrot qazanmışdı, Pansion qızlan
onu “madam Guruitu” dcyə adlandırmışdılar.
Təxminən 1820 və yaxud 1821-ci ildə madam Janlis monastırda yaşamaq üçün
icazy istemışdi. O zamanlar madam Janlis “qorxmaz” sərlövhəsi ilə balaca
periodik bir məcmuə nəşr edirdi. Onun üçün xahiş cdən Orleaıı hersoqu idi. An
pətəyinə vəlvələ düşdü! Seçici analar osdilər. Madam Janlis roman yazırdı!
Lakin onun özü bu ro- manlardan nifrot etdiyini söyləmiş, bundan başqa o artıq
şiddətli bir möminlik ehtirasına düşmüşdü. Həm Allahm, hom də bersoqun
köməyi ilo o, monastıra daxil oldu. Lakin altı-yeddi ay keçmədi ki, madam
Janlis monastır bağında kölgo olmadığını bəhanə edərək, Kiçik Pikpüsü tərk
etdi. Rahibəlor sevinirdi. Madam Janlis artıq çox- çox qoca olsa da, ycnə rübab
çalar, həm də gözəl çalardı.
O, monastırı tərk edərkon, yaşadığı hücrəde birxatirə qoyub getdi. Madam
Janlis mövhumatçı, həm də latinist idi. Həlo bir neçə il bundan əvvəl onun,
adotən, pul və cavahirat qoyduğu kiçicik bir dolabın iç tərofınə yapışdmlmış
balaca bir məktub görmək olardı. Bu məktub san kağız üzərindo qırmızı
mürokkeblə madam Janlisin xətti ilə yazıl- mış bir şeirdən ibarət idi. Onun
fikrino görə, bu beş mətızum latın misraları oğruları qovmaq xassəsine malik
idi.
-

mparibus meritis pcndent tria corpora ramis:
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Dismas et Ctsmas, tncdia est divina rotcsdas;
Aita pctit Dismas, ınfelix, intimn, Gesmas,
Nns et res nostras conservet surama potesdas,
Nos uersus dicas netu furto tua nerdas .
VI esr latıncası ilə yazılmış bu şeir bir sual doğunır; Qolqofäda dar ağacından
asılan quldurlann adı nə idi? Adotan deyildiyı kimi Dismas və Gesmes, yoxsa
Dismas və Gesmas? Bu imlanın aydınlaşdmltnası keçən yerdə vikont Gesmasın
tövbə etmeyən həmin bu quldur nəslin- dən olması haqqında iddiasını rədd edə
bilordi. Hər halda, qospitalyer ordenine mensub olan rahibəlor bu şerin oğrıılan
qovmaq kimi faydah bir xüsusiyyəti olmasına inanırlar.
Böyük monastırı pansiondan sanki həqiqı bir qala səddi kimi ayı- ran monastır
kilsəsinin, həm böyük monastır, həm pansion, həm do kiçik monastır üçün
ümumi bir kilsə olduğu elbettə, aydındır. Monastır kilsəsinə hotta kənar camaat
da buraxılırdı. Onlar, adətən, küçədən xostoxanaya girmek üçün açılmış xüsusi
qapıdan keçerdilər. Bununla belə, her bir şey elə qurulmuşdu kı, monastırda
yaşayan qadınların heç bıri kilsoyo gələnləri görə bilməzdi. Belə bır kilsə
təsəwiirünüzə gotirin: sanki nəhəng bir əllə tutulub əyilmiş olan kliros, adi
kilsələrdo olduğu kimi, mehrabın dalında davam etmeyerək, ibadəli kcçirən keşişin sağ torofinde salon, yaxud qaranlıq bir mağara kimi bir şey əmələ gotirir,
sonra təsəwür edın ki, bu salon yeddi fut hündürlüyündə bir pərdə ilə
örtülmüşdür (bu barodə biz yuxarıda demişdik), bu pordanin dalında isə taxta
skamyalar üzərində, sol tərəfdə - klirosçu rahibəler, sağ tərofdo - pansion qızlan,
mərkəzdə isa şagirdler və tüllabeler sıx oturmuşdu. Bu dediklərimizi
tosowürünüzə gətirə bilsəniz, demok olar ki, Kiçik Pikpüs rahibələrinin ibadet
merasimlorini necə keçir- dikləri haqqmda təsəwürünüz olar, KJiros adlanan bu
qaranlıq mağara koridor vasitesile monastırla bırləşirdi. Buraya işıq bağça
torofden düşürdü. Rahibəlorin nizamnaməyə görə, sükut içindo dayanmaqları
təleb olunan ibadət mərasimində, camaat onların burada olub-olma- dıqlannı
skamyalann aşağı tərənərindoki rəflərin enib-qalxmasından əmələ gəLən səsə
göro toyin edə bilərdi: ayaq üstündə dayanan rahı- bələr yortılduqlan zaman,
gizlince bu rəflerə söykono bilərdilər.
YEDDİNCİ FƏSİL Qaranlıqda bir neç3 kolgə
Altı il müddətindo, yəni 1819-cu ildən 1825-ci iLə qodor Kıçik Pikpüs
monaslınnın rəisi madmazel de Blemer olmuşdu. Rahibəlikde onun adı
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Günahsızlıq ana idi. Madmazel de Blemer “Müqəddəs Benc- dikt ordeni
övliyasımn heyatı” kitabının müəllifi Marqarita Blemerin neslindon idi. Onu
ikinci defə reisliyo seçmişdilər. Altmış yaşında alçaq boylu, dolu bir qadm idi.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz məktubda deyildiyi kimi, “çatlamış dibçək” kimi
titreyən bir səsi vardı. Əslinde isə çox xeyirxah bir qadın idi, bütüıı monastırda
yegano şən bir adam vardısa, o da bu idi, buna göro də hamı onu pərəstışcəsinə
sevərdi.
öz ordeninin Dasyesi olan ulu nonəsi Marqaritanm xasiyyəti irsən Məsuliyyot
anaya keçmişdi. O, elmli, bilikli, oxumuş, kitab sevən bir qadın idi, xüsusi bır
tarixşünas sayılır, latın dili ilə yüklənmiş, yunan dili ilə aşılanmış, yəhudi dili ilə
doldurulmuş idi, O, benediktçi rahi- bədən arlıq benediktçi rahib idi.
Monastır rəisinin kömekçisi ispaniyalı, demek olar ki, kor, qoca bir rahibə idi.
Ona Sineres ana deyərdilər.
Seçici analar arasmda ən hörmətlisi xəzinədar müqoddəs Honoriya ana, rahibe
şagirdlərinin başçısı müqəddes Gertruda ana, onun kömek- çisi müqəddəs
Məlok ana, kilsə şeyləri anbarınm müdirəsi Vəhy ana, xəstəxana müdiresi ve
bütün monastırda ən kinli bir qadın olan mü- qəddəs Avqustina ana idi, bundan
sonra, gözol sesi olan, holə çox genc, müqəddəs Mextilda ana (madmazel
Qoven), ovvəJce Seyyah qəbul edenler ordeni bacılannm monastınnda və
Jizofla Mani arasmdakı Müqeddes xəzinə monastınnda olmuş Müqəddəs
Mələklər ana (mad- mazel Drue), müqoddəs Yusifə ana (madmazel Koqolludo),
müqəddes Adelaida ana (madmazei d'Oveme), nizamnamenin şiddətinə tab
gotire bilməyən Mərhəmet ana (madmazel de Sifuentes), nizamnaməyə baxmayaraq, altmış yaşında ikən monastıra qəbul edilmiş, çox varlı bir qadın olan
Şəfqət ana, Qəza ana (madmazel Lodinycr), 1847-ci ildə monastırda nazirə olan
Müqoddime ana (madmazel Sikensa) ve nəha- yət, dəli olan müqoddəs Selina
ana (heykəltoraş Çerakkinin bacısı), yeııə dəli olan müqəddos Şantal ana
(madmazel dc Süzon) idi.
Ən gözəl rahibelerdən biri də kavaler Rozun kiçik nəvəsi, Burbon adasından
gəlmə, iyirmi dörd yaşlı bir qız idi. Cəmiyyətde o, madma- zel Roz adlanardı,
monastırda ise Mcrac ana adını daşıyırdı.
Klirosda nəğmə işlərini idare edən Mextilda ana pansion qızlannı
məmnuniyyetle xor dəstəsinə cəlb edirdi. O, adətən, bütöv qamma seçərdi, yəni
on yaşmdan tutmuş on altı yaşına qədər yeddi qız seçər, səslərini və boylannı
tutuşdurar, balacadan böyüyo qədər bir sıraya düzüb oxutdurardı, Sanki
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qarşımzda Panm meleklerden ibarət canlı fleytası kimi gənc qızlardan ibarət bir
ney çalırdı.
Şagirdlərdən on çox müqeddəs Efraziya bacını, uşaq kimi huşunu itirmiş
müqəddəs Marfa bacını, bir də müqəddəs Mixailanı sevərdilər. Müqəddəs
Mixailanm uzun bumu hamım güldürərdi.
Bu qadmlarm hamısı uşaqlarla çox mülayim rəftar ederdilər. Onlar yabıız
özlərmə qarşı sərt idilər. Peçlər yalmz pansionda qalanardı, pansion qızlarımn
yeməyi isə rahibələrin yeməyinə nisbeton, yaxşı sayılırdı. Bir də, bunlardan
başqa, hamı onlann qayğısını çakərdi. Lakin balaca qız, rahibənin yanından
keçərkən, onunla sohbətə başlasaydı, rahibə heç bir zaman cavab vermezdi.
Sükut nizamnamosi nəticəsində bütün monastırda danışmaq qabi- Iıyyətı canlı
insanlardan ahnıb, qcyri-canh varlıqlara verilmişdi. Gah kilsə zəngi gurlar, gah
da barbanın zmqırovu cingildərdi. Qapıçmın yaxıniığmdakı zil səsli və
monastınn her bir yerinə küy salan zeng, xüsusi bir akustıka teleqrafı kimi,
müxtəlif səslər vasıtesılə adi monas- tır həyatmm müxtəlif hadiselərini xabər
verər, lazım gəldikdo, mo- nastırda yaşayan qadınlardan birini qebul otağma
çağırardı. Hər adamm və hər bir şeyin özünə moxsus zəngi vardı. Reis üçün bir
defə, zəng çahnardı. Rəisin kömakçisi üçün - bir zəng və bir do iki zeng
çahnardı. Altı zəng ve bir də beş zəngin mənası: “Sinfo getmək vaxtı- dır”
demek ıdi, odur ki, pansıon qızları “sinfe getmək” sözləri əvəzin- də “altı-beş
getmək” deyordilər. Dörd zəng ve bir də dörd zeng madam Janlis üçün
çalmardı. Bu zəngin səsi tcz-tez eşidilordi. Merhemətdən məhrum olan pansion
qızlan: “Bu, cin üçün çalınan cin zəngidir” deyərdilor. Zeng on doqquz dəfə
çalındıqda, mühüm bir hadise xəbər verilirdi. Bu monastır qapısının taybatay
açılması demək idi. Monastır qapısı isə yalnız arxiycpiskopun şəxsiyyeti
qarşısında rizələri içerində fırlanan və başdan-ayağa cəftələrlə dolu, dəhşətli
demir bir lövhe idi.
Arxİyepiskopdan və bir də. söylədiyimiz kimi, bağbandan başqa, monastıra beç
bir kişi girə bilmezdi. Bununla belə, pansion qızları iki kişi daha görə
bilmişdilər: bu kişilərdən biri - qoca və eybəcər keşiş abbat Bancs idi ki, qızlar
bunu ilirosun toru arasmdan seyr edə bilərdi; o biri ise - yuxarıda qeyd
etdiyimiz məktubda “qoca dəhşetli qozbel Ansioşka” adlanan resm müəllime
cənab Ansio idi.
Bundan da kişilərin nə qədər ciddi və diqqetlə seçilmiş olduğu molum olurdu.
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Bu maraqlı xanəgah belə bir xanəgah idi.
Post Corda lapides‘
Monastırın daxili simasını təsvir etdikdon sonra, onun xarici görü- nüşünü də
bir neçə sozlo təsvir etmok pis olmazdı. Hor halda monas- tırm xarici görünüşü
haqqmda oxucunun bir az təsəvvürü vardır. Sent- Antuan məhəllösindəki Kiçik
Pikpüs monastırı Polonso küçəsi, Düz divar küçəsi, Pikpüs döngəsi ve qodim
şəhər planlannda Omare küçəsi adlanan dar bir dalanın birləşdiyi dörd yol
ayncında əmələ gələn və gcniş bir trapesiyaya benzəyən meydançanı, demək
olar ki, başdaıı- başa tuturdu. Bu dörd küçə trapesiyanı xəndək kimi əhatə
etmişdi. Monastır bir neço binadan və bağdan ibarət idı. Binanın əsas korpusu,
bütünlükdo götürüldükda, qanşıq xaraktcrli binalardan ibarət idi. Quş
baxışından bu binalara nəzər saldıqda. bunlar eynilə üzüaşağx yero serilmiş bir
dar ağacma bənzəyirdi. Dar ağacınm dirəyi Pikpüs küçəsi ilə Polonso küçəsi
arasındakı Düz divar küçəsi boyu uzanırdı. Evin şobəkə ilə aynlmış Pikpüs
küçəsino baxan uca və boz rongli, sərt fasadı isə dar ağacının atqısını təşkil
edirdi, 62 nömrəli darvaza bu atqının ııcunda ycrləşmişdi. Fasadm ortasmda isə
üstüne yatmış toz vo küldən ağarmış olan ikinci bir darvaza vardı ki, bunun tağı
altında hörümçəklər tor toxuyurdu. Bu darvaza bayır günlorində və vofat edon
rahibənin cənazəsi monastudan çıxanldığı nadir hallarda bir ve ya iki saathğa
açıq olardı. Adi camaat kilsəyə bu darvazadan keçirdi. Diroklə atqının təşkil
etdiyi bucaqda but'etxana sayılan kvadrat bir salon yerleşmişdi ki, pansion
qızları buna “ərzaq anbarı” deyordilər. Dar ağacının dirəyində analann, bacıların
vo şagırdlerin hücrələri yerle- şirdi. Atqıda isə mətbox, yemək otağı (monastır
yemək otağımn şöbesi) və kilse yerləşirdi. 62 nömrəli darvaza ilo Omare
dalanmın tinində, xaricden gözə çarpmayan pansion yerleşmişdi. Trapesiyanin
qalan yerindo isə bağ vardı. Bu bağın səthi Polonso küçəsinin səthindən aşağı
olduğundan, hasarları tç tərəfdən bayır tərəfə nisbətən daha hün~ dür
görünürdü. Bağın ortasında balaca bir təpəcik vardı. Bu tepəciyin başmda iso
konussayağı, ucu nazik, gözəl bir kükoar ağacı yüksəlirdi, bu küknar ağacmdan
da, qalxanın ortasmda olduğu kimi, dörd böyük ve səkkiz balaca xiyaban
ayrılırdı. Balaca xiyabanlar böyük xiyaban' Ürəklərdon sonra- daşlar haqqmda (lutwca)
lann arasında cüt-cüt elə şəkıldə yerləşmişdi ki, əgar bu bağ dəyirmı olsa idi,
bağın həndəsi planı tekərin üzorinə qoyulmuş bir xaça bən- zərdi. Bağ hasarının
çox əyri-üyrü olan xətlərinə bıtişik xiyabanlann hamısı müxtəlif uzunluqda idi:
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Onlann kotıarlannda bir haşiyə kimi qarağat kollan ekilmişdi. Bağın dal
tərəfinde, Düz divar küçasınin küncündə yerləşmış köhnə monastırın
xarabalarından tutmuş ta Omare dalanmın tinindəki kıçik nıonastır binasına
qədor, qonaq xiyabanı uzanırdı. Kiçik manastınn qabağmda “bala bağ” vardı.
Buraya həyəti, içəri tikintilərin təşkil etdiyi cürbəcür guşələri, həbsxana
divarlarını. qonşuluqda isə, Polonso küçosinin o biri tərofində, haşiyə kımi
uzanan danıların uzun qara xəttini də elavə etmiş olsanız - qırx il bundan əvvel
Kiçik Pikpüs küçəsində bemarçı rahibələr monastınmn ncco bir şey olduğunu
xeyli dəqiq bir şəkilde təsəwür edə bilersiniz. Bu xanəgahın tikildiyi yerdə on
dördüncü esrdən on altıncı əsrə qedər top oynamaq üçün məşhur bir salona
malik bır bına vardı ki, buna “on bir min şeytan meyxanası” deyordilər.
Bu küçələnn hamısı Parisin ən qedim küçelərindəndir. Düz divar və Omare çox qodim küçə adlarıdır, bu adı daşıyan küçələr isə daha qədimdir. Omare
dalanı Malqa dalanı, Düz divar küçəsi isə İlbumu küçəsi adJanırdı, çünki insan
hələ daş yonmağa başlamamışdan çox- çox əvvəl tanrı burada çiçok bitirməyə
başlamışdı.
DOQOUZUNCU FƏSİL Yüz il labbada içində
İndi, Kiçik Pıkpüs monastınnın keçmışdə no olduğu ilə müfessəl tamş
olduğumuzdan və öz sirrini qısqanaraq, mühafizə etməyə çalışan bu xanəgahm
üç tərofmə də bir nəzər salmağa cəsarot etdiyimizdon sonra, oxucunun icazəsi
ilcı, bİr balaca ricəte də yol vcrməye məc- buruq. Bu ricət bu əsərin mozmunu
ile əlaqodar olmasa da, o mənada faydalı ola bilər ki, bu monastırda necə qəribo
adamlara tosadüf edə biləcəyimizi aydınlaşdınr.
Kiçik monastırda ya$ı yüzü ötmüş qoca bir qan yaşaytrdı: o buraya Fontevro
abbatlığmdan golmişdi. Bu qan hətta inqilabdan əvvol kübar cemi>yəto mənsub
imiş. O, XVI Lüdovikin möhürdan cenab Mirome- nil və vaxtilə yaxından tamş
olduğu, məhkəmə sadrinin arvadı madam
Düpla haqqmda tez-tez söhbətiər ederdi. Bu qarı cənab Jiromenillo madam
Düplam xatırlarkən, şöhrətpərostlik və memnuniyyət hissi ilə bundan ləzzət
alardt. Fontevro abbatlığı haqqmda o cürbəcür qeribə şeylər damşardı; guya bu
abbatlıq şahərə bonzermiş, guya monastırda lap hoqiqi küçelər varmış.
Qan Pikardiya lahcəsində danışardı ki, bu da pansion qızlarım çox əyləndirərdi.
O har il öz əhdlərini təntəno ile yenidən elan edər və hər defə, əhdi etmədən
əwəl, keşişə miiraciətle belə deyərdi: “Monsetı- yor müqəddəs Fransua öz
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ehdini monsenyor müqoddes Evseviyə, monsenyor müqəddös Evsevi isə öz
ohdini monsenyor müqəddəs Pro- kopiyo tapşırmışdır... və sairə, və saire, mən
isə Öz əhdimı sənə tapşı- nram, ey müqəddos ata”. Pansion qızlan isə xəlvətce,
daha doğrusu bürünceyin altmdan seçici analan qaşlarım çatmağa mecbur edon
letif və tovazokaı bir qəhqəhə ilə gülordüer.
Bəzən bu qoca rahibo müxtolif əhvalatlar danışardı.
O, cavanlıq illerimdə “bemarçıların müşketyorlardan geri qalma- dıqlarmı”
iddia cdırdi. Onun dodaqları ilə böyük bir əsr damşırdı, lakin bu esr on
səkkizinci əsr idi. O, inqilabdan qabaq, Şampanidə ve Burqundiyada olan “dörd
şorab” adətindon danışardı. Kübar bir şəxs, Fransa marşalı, prins, hersoq, yaxud
per Şampani, yaxud Bıırqundiya şəhorlərindən keçdiyi zaman, şəhər şurası onu
qarşılamağa çıxaraq salamlar və qayıq şəklinde dörd gümüş kasa içindo dörd
cür şərab toqdim edərdı. Birinci kasanın üstündo “meynıun şərabı”, ikinci kasanm üstündə, “aslan şərabı”, üçüncü kasanın üstündo “qoyun şərabı” və
dördüncü kasanın üstündə “donuz şərabı” sözləri yazılmış olardı. Bu dörd yazı
serxoşun endiyi dörd pilleyə işarə ıdi. Btrinci sərxoşluq pilləsi insanı
şadlandırır, ikinci pille - əsəbileşdirir, üçüncü pillə sarsaqlaşdınr, nəhayet,
dördüncü pillə - heyvana döndərir.
Qarı bağlı bir dolabda çox əziz tutduğu sirli bir şey saxlardı. Fon~ tevro
abbatlığımn nizamnamosi buna yol vcrirdi. Qan bu şeyi heç kəsə göstermok
istoməzdi. O öz hücrəsinə çəkiler (nizamnaməyə görə bu, qadağan edilməmişdi)
və orada gizli-gizli bir şeyi seyr edərdi. Koridor- dan kcçən bir rahibonin ayaq
səslərini eşidər-eşitməz, o derhal zəif qoca ellərinin qabil olduğu bir sürətlo
dolabın ağzını bağlardı. Birisı bu bare- de onun yanında söz açsa idi o, adetən,
boşboğazhq etdiyi hajda, dərhal susardı. Ən çox maraq göstərən rahibeler bclə
otrnn sükutunu poza bil- məzdi, ən çox inad gösterənlər isə onun inadı
qarşısında təslim olurdu- lar. Bu da, heç şübhosiz, monastırdakı bütün avara,
yaxud ürekləri dan- xan qadmlar üçün dedi-qoduya bir qida verirdi. Qoca kaftar
bir qannın bir .xozinə kimi əziz tutduğu bir sirli şey, görəsən, nə ola bilerdi?
Bəlkə bu miiqəddəs bir kitab idı? Bəlko də az tapılan bir təsbeh idi? Bəlkə də
ecazkar övliya sümükleri idi? Heç kəs bunun nə olduğundan baş çıxara bilmirdı.
Zavallı qarı vəfat etdikdən sonra, ola bilsin ki, ədeb ve nəzakə- tin yol
verdiyindən daha böyük bir əcəle ilo dolaba tərəf atılaraq onu açdılar. Qannın
gizlətdiyi bu şeyi, müqəddəs bir boşqab kimi üç dəfə qatlanmış bir kətan
parçasına bükülmüş gördüler. Bu gizli şey bir fayans nimçə idi, üstündə uçan
amurlar təsvir edilmişdi, bu amurlan, ellonnde iri imalo borulan tutan əczaçı
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şagirdləri toqib edirdi... Bu toqib sehnə- sində bir çox qrotesk qrimasalar vo
məzhəkoli veziyyətlər vardı, mose- lon, bu gözəl balaea amurlardan biri artıq
olə keçmişdi. Amur özünü müdafıə edərək çapalayır, balaca qanadlannı çalaraq
yeno göylərə uçmaq üçün can atır, takin imaleçi iblisinə bir qəhqohə ilə gülür.
Bu səhnonin mənası budur, qann ağnsı mehəbbətə qalib gelir! Hor halda
olduqca maraqlı bir şey olan və bəlke do Molyeri bele ilhama gotirmiş olan bu
nimçə 1845-ci ilin sentyabr ayında hələ salamat idi; nimçə Bomarşe bulvannda
bir əntiq” furuşun dükanında satışa qoyulmuşdu.
Mərhomətli qan “qəbul otağı çox qaranlıqdır” deyə adi ınsanlann onu ziyaret
etməsini isteməzdi.
ONUNCU FƏSİL Yorulmadan sitayiş qaydasınm mənşsyi
Lakin haqqında bir az təsowür yaratmağa çalışdığımız vo az qala qəbrə
bonzəyən bu qəbul otağı, yerli bir hadiso sayıla bilərdi. Başqa monastırlarda o
eyni ciddiyyət vo sərtliklə təkrar edilmir Xüsusilə, Tampl küçəsinde ve
doğrudur, başqa bir ordenə aid olan monastırda, qara pencərə qanadlan əvəzinde
qəhvəyi rənginde perdələr asılmışdı, qebul otağı isə parket döşəmosi və ağ
kiseyidən pərde çəkilmiş pen- cərələri olan bir qonaq salonuna benzeyirdi.
Divarlarında müxtəlif şəkillər asılmışdı - mosəlen, üzü açıq bcnediktçi bir
rahibenm portreti, çiçək dosteləri və hətta bir osmanlı başının təsviri vardı.
Tampl küçəsindeki monastırın bağmda məşhur hind şabalıd ağacı vardı ki,
Fransada on gözol ve yüksok bir ağac sayılırdı. On sekkizinci əsrdə bu ağacı
krallıqda mövcud olan bülün şabalıd ağaclarınm pat- riarxı adlandtrtrdılar.
Söylediyinıiz kirni, Tampl küçəsindəki monastın tutmuş olan “yorulmadan
sitayiş” ordenine mənsub benediktçilor sisterçilərə tabc olan benediktçilərden
fərqlenirdilər. Bu “Yorulmadan sitayiş” ordeni çox qədim ordenlerdən deyildir,
onun tarixi ancaq iki yüz il olar. 1649-cu ildə müqoddəs nemətlər bir neçe gün
orzindo Sen-Sülpis və Sen-Janan-Qrev adh iki Paris mabodinde iki dəfə tehqir
edilmişdi. Bu ele bir müstəsna və dohşətli təbqir idi ki, bütün Paris həyəcana
gəl- mişdi. Sen-Jermen-de-Pre monastırının rəisi olan baş vikari bütün mohəlli
ruhanilərinin tentəneli xaç mərasimini təyin etmişdi. Dua ayininin papa nunsisi
icra edirdi. Lakin bu tövbə morasimi madam Kurten markizə de Buk və
qrafinya Şatovye kimi iki ləyaqotli qadını tomin etmemişdi. “'Kilsənin
müqeddəs məbudunun” təhqir edilməsi ani bir şey olsa da, bu iki dindar qadının
xatiresindən silinnıədi, onların fikrinə göro bu təhqir ancaq bir qadın
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monastınnda “Yorulmadan sita- yişlə” silinib gedə bilərdi. Bu qadınlardan bıri
1652-ci ildə, o biri isə
1653- cü
ildə Müqəddəs nemətli cəmiyyetinə mənsub olan bcnediktçİ rahibe
Katerİna de Bar anaya bu şərəfli məqsədlə müqəddəs Benedikt ordeninin
monastınnı təsis etmək üçün külli miqdarda pul bəxş etmiş- dilər. Belə bir
monastın təsis etmək üçün Katerina de Bara birinci ica- zəni Sen-Jermen abbatı
cenab de Mes vermişdi, buşortlə ki, bu monas- tıra qəbul cdilən qızlardan hər il
iaşe üçün üç yüz livr ahnsm; bu üç yüz livr də altı min livrlik əsas məbləğin
mədaxili olmalı İdi, Sen-Jermen abbatından sonra, kral da fəmıan verdi, abbat
xartiyası ilə kral fərmanı
1654- cü

iidə hesab palatası və parlament təreflndən tosdiq edildi,

Benediktçi qadınlann “Müqəddəs nemətlorə yorulmadan sitayiş”
adlı Paris comiyyətinin mənşəyi və qanunlaşdmlmasının tarixi bclədir. Bu
comiyyətin birinci monastırı madam de Buk və madam Şatovyenin verdiyi
vosait sayesində Kasset küçəsində “yenidən tikilmişdi”.
Gördüyümüz kimi, bu ordenin sisterçi adlanan Sito benediktçı rahibeler ordcni
ilo heç bir əlaqəsi yoxdur. “İsanın ürəyi” ordcninin rahibələri iezuit ordeni
generalma tabe olduqlan kimi, Şəfqet ordeni- nin rahibələri lazaristlər ordeni
generalına tabe olduqlan kimi, bu ordenin də rahibələri Sen-Jermen-de-Pre
abbatma tabe idı.
Bu orden yuxarıda heyatını təsvir etdiyimiz Kiçik Pikpüs bene- diktçi icmasına
qətiyyən bənzəmirdi. 1657-ci ildə Papa VJI Aleksandr
Müqeddəs nemetlər ordenmin benediktçi rahiboləri kimi, xüsusi fər- manla
Kiçik Pikpüs monastırımn benedıktçi rahibələrinə do “yorul- madan sitayiş”
üçün icazə vermişdi. Bununla belə, hər iki orden özlə- rinə xas olan
xüsusiyyətlerini ittrməmişdiler.
ON BİRİNCİ FƏSİL
Kiçik Pikpüsün sonu
Kiçik Pikpüs monastırı Restavrasiyamn ilk günlərinden zəifləınəyə başladı ki,
bu da bu dövrdeki bütün rahib ordenləri kimi, XVIll asrden sonra bu ordenin
ümumi süqutunun təzahürlerinden biri idi. Baxıb düşünmok də, dua kimi,
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bəşoriyyətin chtiyaclanndandır, lakin inqilabın toxunduğu her bir şey kimi, o da
deyişəcək və tərəq- qiyə düşmən olmaq əvezine onun üçün əlvcrişl i olacaqdır.
Kiçik Pikpüs monastınnda yaşayan rahibelerin sayt sürətlə azaldı. 1840-cı ıldə
kiçik monastır da, sonra pansion da yox oldu. Artıq burada nə kaftar qarılar
vardı, no de gənc qızlar. Birincilər ölmüş, ikincilər dağılışıb getmişdilər.
Volaverum
“Yorulmadan sitayiş” cəmiyyetinin nizamnamesi çox sort oldu- ğundan,
hamımn gözünü qorxudurdu. Rahibəliye girmek ıstəyənlərin sayı geldikcə
azalırdı. Hele 1845-ci ildə şagird bacılar sırasma daxil olmağı arzu edənler
tapılırdısa, klirosçu rahibeler sırasma bir nofər belə daxil olmaq ıstemirdi, Qırx
ii bundaft əwəl rahibələrin sayı yüze çatırdı, on beş il bundan əwəl isə
monastırda ancaq iyirmi səkkiz rahibə qalmışdı. Göreson, indi nə qoder olar?
1847-ci ildə monastmn roisi artıq gənc bir qadın idi - bu da reis olmaq
istəyənlerin saymın azaldığını gösterirdi. Bu qadm qırx yaşına belə çatmamışdı.
Rahıbələrin sayı azal- dıqca, imtaharun da ağırlığı artırdı. Hər bir rahibenin
vəzifəsi gctdikce ağırlaşırdı. Çox sürməz, bu monastırda müqeddəs Benedikt
nizamna- məsinin ağır yükünü daşıya biləcək ancaq iyirmi nefər bcli bükülmüş,
yorğun qanlar qalar. Bu yükün ağırlığı ise rahibələrin sayının az ya çox
olmasmdan asılı deyildir, o hər zaman amansız və dəyişməzdir. Keç- mişde bu
ağırltq əzirdi, indi isə məhv edir. Rahibələr artıq ölməyə baş- lamışdı. Bu əsərin
müellifi Parisdə yaşadığı zaman, iki rahibə vefat etmişdi. Rahibənin biri iyirmi
beş yaşmda, o biri iso iyirmi üç yaşında idi. İyinrri üç yaşında vofat edən rahibə
Yulıya Alpinula kimi öz barə- sində bu sözləri deyə bilərdi: Vic jaceo. Jixi
annos viqnti et tres'.
Monastır bu süqutun nəticəsində qızlann tərbiyə işındən də əl çəkdi.
Bizim üçün bu qəribə və məchul evin yamndan sadocə keçmek və içəri daxii
olmamaq və eyni zamanda Jaıı Valjanm bu qəmli macəra- sını oxuyacaq və
bundatı bəlkə də müəyyən bir mənfoət alacaq olan- ları oraya aparmamaq
mümkün olmadı. Bu gün bizə bu qəder yeni gö- rünən qədim ayinlerlə dolu bir
xanəgaha daxil olduq. Bu qanadlı bir bağdır. Nortus conclusus.
Biz bu qəribə yer haqqında ətraflı, lakin eyni zamanda hörmətlə danışdıq. Hör
halda müfəssəl danışmaqla uyğun gelə biləcək bır här- motlə danışdıq. Biz hər
bir şeyi anlamasaq da, hər bir şeyi pislemək niyyotində deyilik. Biz özümüzü
istər cəlJadı mədh etmok dərəcəsinə golən Xozef de Mestrin təriflərindən,
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istərsə də İsarun çarmıxa çəkil- məsini belo istehzaya qoyan Volterin
kinayəlerindətı eyni dərecodə uzaqdayıq.
Sözarası, bunu da qeyd etməliyik: Volterin bu horəkətində montiq yoxdur,
çünki o, Jan Kalası müdafıə etdiyi kimi Tsanı da müdafiə ederdi. Hətta qeyritəbii tocəssümün hoqiqi olduğunu inkar edonlər üçün belo
-

çarmıxa çekilmək nə deməkdir? Pak bir adamm öldürülməsi.

On doqquzuncu esrde dini ideya bohran keçirirdi. İnsanlar çox şeyləri tərgidir,
yaxşı da edirlər, yalmz bir şərtle ki, bir şeyi tərk et- meklə başqa bır şeyi
öyrənmiş olsunlar. İnsan qəlbi heç bir zaman boş qalmamahdır. Əgər müəyyen
bir şcy mehv olursa, qoy məhv olsun,
-

yalnız bir şərtlə ki, o mohv olmaqla, başqa bir şey yaranmış olsun.

Hələlik artıq mövcud olmayan hadisələri öyrənək. Bu hadisoləri öyrərunək, heç
olmasa, onlardan yalnız çəkinmek üçün belə lazını ola bilir. Keçmişin
saxtakarhqlan başqa adlar qəbul edir ve özlərini məm~ nuniyyetlo gəlecək kimi
qeləme verirler. Keçmiş öz pasportunu pozub düzeldə biləcək bir kabusdur.
Özümiizü qurulmuş tolələrdən qoru- malıyıq. Ehtiyatlı olaq. Sayıq olaq!
Keçmişin mövhumat kimi bır siması var. Onun riyakarlıq kimi bir maskası var.
Keçmİşm maskasını yırtaq, qoy onun siması aydrn görünsün.
Monastırlar məsələsınə gəlincə, bu mürəkkəb bir mesələdir. Medəniyyət onları
taqsırlandırsa da, azadlıq onları müdafiə edir.

BtRİNCİ FƏStL Monaattr - mücərrəd bir məfkumdur
Bu oser - bir faciə, bu faciənin esas qohremam isə sonsuzluqdur.
İnsan bu faciədo ikinci dərecəli bir şexsdir.
Biz yolumuzda monastıra tosadüf edərək, onun içinə daxil olduq. Nə üçün? Ona
görə ki, istər Şerqin, istər Qərbın, istər qedim dünyanın, istərsə müasir
dünyanın, ıstər bütpərəstlik, buddiznı vo müsəlman- lığm, istər də xristianltğm
malı olan monastır sonsuzluğu derk etmok- do insamn tətbiq etdiyi optik
alotlordən biridir,
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Burada bozi ideyalan çox da müfəssəl inkişaf etdirməyin qətiyyən yeri deyil.
Bununla belə. biz heç də temkinimizi pozmadan, fıkri təshih- lərimizi və hətta
hiddətimizi unutmadan, bir şeyi etiraf etməyə məcbu- ruq. Biz hər dəfo bir
adamda sonsuzluğa doğru bir meyl duyduğumuz zaman, bunu yaxşı, yaxud pis
başa düşməyimizdatı asılı olmayaraq, bu adama qarşı hörmət besieyirik.
Sinaqoqada, məsciddo, paqodada, viqvamda bizim nifrət etdiyimiz bir cohətlə
berabər, ehtiram etdiyimiz bir əzəmet de vardır. Bəşəriyyət kimİ bir ekranda eks
edən tann - seyr üçün, sonsuz xoyalat üçün nə qədər gözel bir mövzudur!
İKİNCİ FƏSİL Monasiır tarixi birfaktdır
Tarix, eql və heqiqət nöqteyi-nozərindan rahiblik pislənməlidir.
Bir millətin içınde gemş bir şəkildə yaydmış vo ölkədə çox yer tutmuş
monastırlar bu millətin hərəkətinə mane olur, onun yolunu kəsir, sədd çəkir,
zəhmet merkəzinə çevrilməli olan bir yeri avaraçılıq
mərkəzinə çevirir. Rahib icmalarının böyük ictimai ictnakıra nisbəti, bağa
bürcünün palıd ağacına və ziyilin insan vücuduna nisbəti kimi bir şeydir.
Onlann tərəqqi və yiiksəlişi ölkənin zəifləməsı, taqetdən düş- məsi demekdir.
Mədəniyyetin uşaqlıq çağlannda faydalı olan ve öz mənəvi tosıri ilo adətlorin
sərtliyini yumşaldan monastır quruluşu xalqlarm həddi-büluğa çatdığı dövrdə
ziyanlı bir şeydir. Bundttn başqa, monastrrlarda onların süqutu dövründə
əxlaqsızlıq əmelo gəl- dikden sonra bu quruluş hələ də bır nümunə olmaqda
davam etdiyin- dən, pak olduğu zaman faydalı olduğu eyni seboblərə görə, artıq
zə~ rərli bir quruluşa çevrilir.
Tərki-dünyalıq dövrü artıq keçmişdir. Müasir modəniyyotin yenicə emələ
goldiyi dövrdə faydah olan monastırlar, mədəniyyotin sonrakı inkişafına manc
olmağa başladılar, onun inkişafı üçün bir tohlükə törət- dilər. Bu monastarlar,
insanı formalaşdıran bir institi.it, bir vasito kimi onuncu əsrdə semərəli
olduqları halda, on beşinci əsrdə mübahiseli oldular, on doqquzuneu əsrdə isə
iyrəncdirlər. Bu cüzam xastolivi İta- liya və İspaniya kimi iki gözəl milləti,
demək olar ki5 iliklərinə qedər məhv etdr, halbuki bir sıra əsrlor boyu bu
ölkolərin biri Avropaya işıq, o biri iso zinət və calal gətirmişdir. Əgər bu iki
şanlı millət miiasir dövrdə həmin xəstelikdən sağalmağa başlayırsa, buna yalnız
1789-cu ilin cansağlığı gətirən sağlam havası sahib olmuşdur.
Əsrimİ7,in əwollərindy həle də İtaliyada, Avstriyada, İspaniyada təsadiif
etdiyimiz monastrr, qedim monastır, xüsusilo qadın monastm orta osrlərin ən
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qorxunc təcəssümlarindən başqa bir şey deyildir. Belə monastırlar bütün
dəhşotlərin özəyi demekdir. Katolik moııastuı 02 varhğı etibarilə məşum ölüm
parıltısı ilə doludur.
Ən qorxunc monastır İspaniya monastırlandu:. Bu monastu-lann
qaranlıqlarında, zülmətlə dolu qübbələrin, bulanıq kölgələr içərisində qərq oian
günbəzlərin altında, məbed kımi uca, massiv və nəhəng mehrablar yüksəhr;
orada zülmot içindo, zəncirlərden böyük ağ çarmıx- lar sallamr, orada qarağacm
üzəıində fıl sümüyündən böyuk çılpaq İsalar uzamr; bu İsalar qana bulaşmışdır,
daha doğrnsu onların bedə- nindən qanlar axır, dirseklərinin sümükləri çıxmış,
dizlərinin dərisi soyulmuş, yaralarının ıçindən ətleri görünən bu bədənlər
eybəcər ol- maqla bərabər həm də gözəldir. Qızıl mıxlarla mıxlanmış olan bu
İsa- ların başlarmda gümüş tikanlardan cələngler var, alınlarında yaqutdan qan
damcılan, gözlerində ise almazdan göz yaşları parlayır. Bu almaz- lar və
yaqutlar nəmli görünür, onlar çarmıxın ayaq torəfındəki, örtük- loro bürünmüş
insanları ağladır, bu ağlayan insanlann bodəni dəmir uclu qamçılardan və qıl
köynəklərdən yara olmuşdur, söyüd çubuq- lanndan toxunulmuş qəfəs onlann
sinesini sıxır, dizləri ise daim dua vaxtı diz üsto dayanmaqdaıı yaralıdır. Bunlar
İsaya əre getdiklərini zənn eden qadmlardır; özlərini mələk zənn edən
kabuslardır. Bu qadınlar bir şey düşününnü? Yox. Onların arzuları varmı? Yox.
Onlar scvirmi? Yox. Onlar yaşayırmı? Yox. Onlann əsəbləri sümüye dönmüş,
sümüklori ise daşa. Onlann örtükləri gecə qaranlığmdan hörülmüşdür. Onlann
örtük altında nəfes almaları faciəli bir ölüm nəfəsinə bonzor. Kabusa bənzəyon
monastır reisi hem onlara xeyir-dua verir, həm də onları qorxu içərisindo
saxlayır. Burada günahsızliq bütün şiddəti ilə hökm sürur. Qədim İspaniya
monastırlan belə monastırlardır. Onlar qorxunc dindarlığm yuvası, bakirelerin
cinayət ocağı, vəhşilik məskənidir.
Katolik İspaniyası Romanın özündan de artıq Roma təbiətino malik idi.
İspaniya monastırı başlıca olaraq, katalik monastırı idi. Orada Şerqin ruhu hiss
olunurdu. Göylərin qızlar ağası olan arxiyepiskop tanrının ehtiyaclan üçün
hazırlanmış ruhlar sarayında casusluq edir ve onlan qapalı saxiayırdı. Rahibo hərəm, keşiş - xadim demək idi, ən çox dindar olanlar yuxuda İsanın scvgiiisi və
arvadı olurdular. Gecenin qaranhğmdan gözel bir gənc xaçdan enor və hücrəni
şüşə gətirordi. Çarmıxa çəkilən sultan olduğu halda, onun mistik məşuqəsini
canlı həyatm təəssüratından uca divarlar qoruyardı. Xarıci aləmə satılan yeganə
bir nəzər belo xoyanet sayıhrdı. Dəri torbanı in-pace əvəz edordi. Şərq aləmİndə
dənizo atılanları Qerb aləmindo yerin dərin- liklərinə atırdılar. İstər Şərqdə vo
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ıstərse de Qerbde qadınlar ümidsiz halda qollarını sailardılar; Şərq qadınlarının
qisməti dalğalar, Qorb qadınlarının qisməti isə məzar idİ; orada qadınlar suda
boğular, burada qadmlar yerin altında dofn edilərdi. Nə qədər dəhşotli bir
teşbeh!
Bu faktları inkar etmək iqtidarında olmayan köhnolik tərefdarları bu gün
ıstehzalı tebəssümlə yaxalannı qurtarmağa çalışırlar. Bu gün münasib və xüsusi
bir eda ile tarixin ifşalartnı rədd etmək, fəlsəfonin kommentarilərini məhv
etmək, bütün əngolli faktlann və qaranlıq məsələlərin üstündon keçmek deb
düşmüşdür, Zirək adamlar bunu dobdəbəli sözlər üçün bir bohane adlandınrlar.
Sadolövh adamlar ise onların sözlərini təkrar edərək: “Bu dəbdebəli sözdən
başqa bir şey deyildir” deyirlor. Jan-Jak cümləpərdazdır, Didro cümləpərdazdır, Kalası, Labart və Sirveni müdafiə edən Bolter cümləpordazdır. Birisi
kim olduğu yadımda deyildır, - bir az bundan əwəl isbat edirdi ki, Tasit
də cümləpərdaz olmuşdur. Neron ise - tarixin qurbamdır, “za- vallı Olofemə”
gəlincə, mütləq onun taleyinə təəssüf etməlidir.
Lakin faktlar inadlı olur, onlan asanlıqla çaşdırmaq olmaz. Brüs- seldən səkkiz
lyö məsafedə - bu, daim elimizin altmda olan orta əsr- lorin həqiqi bir
nümayendəsidir Vilye abbatlığında, vaxtılə monastır həyəti olan bir çəmendə
“daş torbalardan” qalma çalalan və Dil çayı sahilınde, yansı yerirı, yansı iso
suyutı aitında olan daşdan tikilmiş dord zindanı bu əsərin müellifi və gözlori ile
görmüşdür. Bunlar in-pace idi. Bu zindanların herbirmdə dəmir qapılar,
ayaqyolu və şobəkeli bir pencerə qalmışdt, bayır tərəfden bu pencərə sudan iki
fut, içəri terəf- den ise - torpaqdan altı fut hündürdedir. Çay dörd fut
hündürlükdə divarlar boyu axır. Zindanın döşonıesi həmişe yaşdır. Bu yaş
torpaq
in-pacc də hebs olunan adamm yatağı idi. Bu zindanların birində divara
mıxlanmış demir bir xaltanm parçası qalmışdır, Başqa bir zin- danda isə dörd
qranit parçasından ibarət kvadratbir qutu qalmtşdır; bu qutu, içinde uzanmaq
üçün çox qısa olduğu halda, ayaq üsto dayanmaq üçün də çox alçaq idi. Canlı
insanı bu qutu içinə qoyar, üstünü isə qranit tava ile örtorlərmiş. Keçmişdə belo
oiub. Bunu görmek do olar. Buna toxunmaq belə olar. Bu in-pace-lər, bu
zindanlar, bu dəmir qarmaqlar, bu xaltalar, bu yaxmda axan çayla bir səthdə
olatı uca del- mə bacalar, məzar kimi üstü qranitle örtülen vo məzardan yalnız
içındə canlı bir insanm olması ile fərqlənen bu daş qutular, yatağı əvəz edən bu
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palçıqh yer. ayaqyolu sayılan bu deşik, arasından daim su sızan bu divar! Bu
cümləpərdazlara bax!
ÜÇÜNCU FƏSİL Keçmişə n.ı şartiif körmət bdsfomək, olar
Vaxtilo İspaniyada olduğu şəkildo və indiye qədər bele Tibetdə olduğu şəkilde
rahiblik mədoniyyət üçün vərem xəstəliyi kimi bir şeydir. Rahiblık həyatı
tamamile dayandınr. Rahiblik açıq-açığma ölkeni xarabaya döndərir. Monastıra
qapanmaq - axtalanmaq demək- dir. Rahiblık Avropa üçün felakət olmuşdur.
Hələ bu felaketə vicdan üzorinde tez-tez gösterilen təcavüzləri, zorla rahib
etməyi, monastıra istinad edən feodaltıq quruluştınu, həddindən artıq böyük
olan ailelerin başçılarına ailonin kiçik üzvlərini zorla monastırda dustaq etmek
hüququnu veren böyüklük ixtiyan, indicə behs etdiyimiz zülmkarlıq- ları, inpace-leri, qıfıl vurulmuş ağızlan zindana salınmtş fikirləri, rahib əhdlerinin
zindamna salınmış saysız-hesabsız bədbəxt insanları, sxema qəbulunu, diri-diri
basdırılmağı da əlavo ede bıtorsiniz. Bütün millətin düçar olduğu düşkünlüye bu
adamlann da iztirablannı əlave etsəniz, kim olursunuz olun, cübbə və bürüncək
qarşısında, beşəriy- yətin icad etdiyi bu iki kəfən qarşıstnda mütləq
sarsdacaqsımz.
Lakin fəlsəfəya, təreqqiyə baxmayaraq, on doqquzuncu osrin ən qızğın
dövründe, rahiblik bozi yeriərdə ve bəzi cəhətlerden ycnə də inadla yaşarrıaqda
davam edir ve hal-hazırda zahidliyin aniaşılmaz şiddetlenməsi medəniyyet
dünyasını heyret ıçində qoyur. Vaxtı keçmiş əsaslann yenə də inad göstərərək
öz ömürlərini uzatnıağa cohd etməlori ona bonzər ki, xarab olmuş ətirlər
zehləmizi tökorak, yenə onlarta saçlanmızı ətirləməyi teləb etsin, yaxud
iylenmiş bir balıq israr cdə ki, onu yesinlər, ya da bir uşaq paltan təleb ede ki,
böyükler de oriu geyinsin, yaxud bir ölü yenidən bu dünyaya qayıdaraq, canlı
insanları qucaqlamaq istəsin.
Paltar deyır: “Vəfasız! Mən sizi soyuqdan qorumuşam, bəs necə olur ki, ındi
mən size lazım olmuram?”. Balıq deyir ki: “Mən dənizlər qoynunda anadan
olmuşam!”. Ətir do deyir: “Bir zaman men gül idim!”. Ölü deyir: “Bİr zaman
mon sizi sevirdim!”. Monastır isə deyir: “Bır zaman mən sizin gözünüzü
açmışam”.
Lakin bütün bu iddialann ancaq bir cavabı var: “O zaman getdi”.
Çürümüş bir üsul-idarənin axıra qədər davamını arzu etmek, mumi- yalanmış
bir cənazə vasitesile insaolan idarə etmək üçün can atmaq, sarsılmış ehkamı
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bərpa etmok, iylenmiş xərçongleri qızıl suyuna sal- maqla təzolemek,
monastırları tezələmək, yene Nuhun gəmisinə ve övliya sümüklərinə sitayiş
etmok, mövhumatı diriltmək, fanatizmə qida vermək, buxurdanlara yeni
dəstaklər və şpaqalara yeni saplar quraş- dırmaq, rahibliyi ve militarizmi
diriltmək, parazitləri çoxaltmaq yolu ile cemiyyəti xilas etmok mümkün
olduğuna inanmaq, bu günün boğa- zma zorla keçmişi bağlamaq çox qəribə
görünür. Bununla belə bu cür na7.eriyyolori inkişaf etdirən nəzəriyyoçiler
vardır. Bu nəzəriyyəçilər, ağıllı adam olsalar da, çox sado bir üsula el atırlar,
onlar keçmışin üs- tüne suvaq çəkir vo buna ictimai quruluş, ilahi hüquq, ai!ə,
əcdada hörmet, əsrlərin nüfuzu, müqoddəs ənənolər, qanunilik, din adım qoyurlar və “Buyurun, paymızı ala bilərsiniz, ey insanlar!” deyə bağıra- bağıra
gedirlər. Lakin bu cür məntiqə qədim insanlar da bəlod idi. Bu montiqi
aruspisiyalar tətbiq edərdi. Onlar qara buzovun tüklərini taba- şirlə ağardıb
deyerdilər; “Bu buzov ağdır” Bos cretatus' Bize gəlinco, biz bəzən keçmişe
hörmət besləyirik, ona hor yerde rəhm edərik, təki qəbrində rahat yatmağa razı
olsun, Lakin o inadla qəbrinden xortlamaq istəyirso, biz ona hücum edərok
öldürmoyə çalışanq.
Mövhumat, riya, yalançı möminlik, xurafat, yəni xəyali bir şey olan bu kabuslar
və kölgolər yenə do həyata sarmaşıb yox olmaq istö- mirlər: onlar puç bir şey
olsalar da, dişləri, caynaqları kəskindir; on- larla elbeyaxa vuruşmaiı, hərb
ctməli, nəfəs almağa qoymamahyıq, çünki bəşoriyyətin ən məsum
qismətlərindən biri daim kabuslarla mü- barize aparmaqdır. Kabusun ve
kölgənin boğazmdan yapışıb yero çırp- maq ise çətindir.
On doqquzuncu əsrin ortasmda Fransada monastır - gün işığında bir bayquş
yığıncağı demekdir. 1789, 1830 ve 1848-ci illəri görmüş olan bir şəhərin
morkezinde açıqdan-açığa zahidliyi təbliğ edən monasür, Parisdə qol-qanad
açan bu Roma həqiqi bir anaxronizmdir. Adi vaxtda anaxronizmi aşkar etmək
və onu aradan qaldırmaq üçün yalmz sikkə- sinin tarixinə baxmaq kifayətdir.
Lakin yaşadığımız zemano adi bir zəmano deyildir.
Mübarize edok!
Mübarizə edək, lakin chtiyatla mübarizə edək. Heqiqolin bir xüsu- siyyəti var
ki, o da heç bir zaman mübaliğəyo yol vermaməkdir. Onun mübaliğəyo ehtiyacı
yoxdur. Mahvi zəruri olan bəzi şeylər var, lakin bozi şeylor də var ki, onu yatmz
işıqlandırmaq və nə olduğunu aydın- laşdırmaq lazımdır, Mesəlonin
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xeyirxahlıqla və cıddi bir şəkilde öyre- nilmesində böyük bir qüwə vardır! O
yerde ki sadə bir gün işığı kifa- yetdir, yanğın alovlarına nə ehtiyac var!
Demək, biz on doqquzuncu osrdə yaşayaraq, istər Asiyada, yaxud Avropada,
istər Hindistanda, yaxud Türkiyədə, bir sözlə harada olursa olsun, tərki-dünyalıq
və zahidliyə qarşı ümumiyyotlə, düşmen müna- sibəti bəsləyirik. “Monastır”
demək “bataqlıq” dcmek kimi bir şeydir.
'Tabaşirle ağardılmış ökü2 (latınca). Bu ifadə Yu venaldandır (salira 10).
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Hər ikisinin çürümək xassəsi olduğu aydındır, istər monastırın vo is- tərsə
bataqlığın axmaz suları zəherlidir, onların qıcqırmasından insan- lar qızdırmaya
düçar olur, xalqlar taqətdən düşür. Onların artması insanlar üçün Misir
müsibətinə çevrilir. Biz içindo cürbocür fıkirlərin, bonzaların, müselman
dervişləri ve zahidlərinin, kalugcrlerin, mara- butlann, budda ruhanilərinin və
dervişlərinin həşərat kimi qaynaşdığı ölkələrin müsibətlərini dəhşətlə
düşünürük.
Bununla belə, din məsələsi mövcuddur. Bu mesələnin müəyyan əsrarh, demek
olar ki, qorxunc cəhetleri var. Bu cəhətləri diqqotlə nezerdən keçirmek üçün
bize icazə verilsin.
DÖRDÜNCÜ FƏSlL Monastır prinsipfor nöqteyi-nazzrindm
İrısanlar bir yerə toplaşır və bir yerdə yaşayırlar. Hansı hüquqa görə? Birləşmək
hüququna görə.
Onlar qapanıb dünyadan çokilirlor. Hansı hüquqa görə?
Bu hüquqa görə ki, hor bir insanın öz qapısını açmağa və bağlamağa ixtiyarı
vardtr.
Onlar evlerinin dörd divannı tərk etmirlər. Hansı hüquqa göro? Çünki hər bir
insanın sərbest hərəkot etməye vo o cümledən öz evin- dən çıxmamağa ixtiyan
var.
Lakin onlar öz evlərində no edirlor?
Danışanda pıçtltı ile danışırlar, başlarını aşağı salırlar, işləyirler. Onlar
dünyadan, şohərlərdən, zövqlərdən, nəşələrdən, boş-boşuna olləşmokdən,
lovğalıqdan, tamahkarhqdan ol çəkirler. Onlar qaba yun- dan, yaxud qaba
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kətandan paltar geyinirlər. Onların hcç birinin heç bir mülkiyyətı yoxdıır. Belə
bir icmaya qədəm basanda, varlı da dönüb yoxsul olur. Onun nəyi varsa, hamıya
verir. Nece deyərlor, əsil-nəca- bəti olanlar - dvoryanlar, zadoganlar artıq adi bir
kəndli ilə bərabər olur. Hammın hücrosi eynidir. Hamı eyni rahiblik əhdini
verir, eyni ləbbadə geyinir, eyni qara çörəyi yeyir, eyni küləş üstündə yatır, eyni
kül üstündə can verir. Oyinlorİndə eyni gİş paltar, bellərinde cyni kendirlər.
Əger ayaqyalın getmək toləb olunursa, hamı ayaqyalın gəzir. Onların arasında
da ola bilər, lakin knyaz da hamı kinıi kölgedən başqa bir şey deyildir. Artıq heç
bir riitbe yoxdur. Familiyalar belə artıq yox olur. Yalmz adlar qalır. Yeni
qoyutan adlar hamını berabərləşdirir.
İnsanlar öz doğma ailələrindən, qan qohumlanndan ayrılır, mənovi ailələr
yaradırlar. Artıq onların bütün bəşoriyyətdən başqa heç bir qohumlan yoxdur.
Onlar yoxsullara kömək edir, xostəlerə baxırlar. Tabe olmaq istedikləri adanıları
özlori seçirlər. Onlar bir-binnə “qar- daş” deyə xitab edirlər.
Siz mənim sözüraü kəstb deyirsiniz: “Bu ki, ideal bir monastırdır!”.
Bəli, əgər belə bir monastır raümkün olsaydı, mən onu nəzorə airnalı idim.
Elə buna görə do kitabm daha ewəlki hissesində monastırdan hörmətlə bohs
etdim. Əgər orta əsrlori unutsaq, Asiyanı unutsaq, tarixi və siyasi mosələlori
başqa bir zəmanəye təxirə salsaq, o halda sırf felsefə nöqteyi-nəzərindon,
raübariz siyasət toləblərini nozəra almadan, rahibliyə könüllü suretdo daxil
olmaq və könüHü surətdə monastırda yaşamaq şartilə, men her zaman rahibliyin
icma əsaslarına müoyyən bir diqqətlo, bezi hallarda isə hətta xeyirxah bir
ciddiyyətlə yanaşmağa hazıram. İcma olan yerdə kommuna olar. Kommuna
olan ycrdə hüquq olar. Monastır bu düsturun məhsuludur. Bərabərl'ık, Qardaşlıq. Fy əzemətli azadhql Bu azadlıqla nə qədər parlaq bir tebəd- dülat
əlaqədardır! Azadlıq olsaydı, monastır respublikaya çevrilərdi.
Sözümüzə davam edirik.
Bu dörd divar araxında dustaq ediləa, qaba ləbbade geyinon bu kişilor, bu
qadmlar hamısı bəraberdir, hamısı bir-bİrhıə qardaş, bacı deyir. Çox gözəl, lakin
onlar başqa ışlə de məşğul olurlarmı?
Bəli, məşğul olurlar.
Onların məşğul olduğu iş nədir?
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Onlar gözlərini qaranhğa dikir, diz çökür, qollannı bükürlər.
Bu no demokdir?
BEŞİNCİ FƏSİL Dua
Onlar dua edirlor.
Kimə?
Allaha.
Allaha dua etmək no deməkdir?
Bizdon xaric sonsuzluq deyilon bir şey varmı? O vahidmidir, per- manentmidir,
immancntmidir? Sonsuz olduğuna görə, ınütləq substan- sionalmıdır? Bir do
orada, bizim xaricimizdo, substansiyası olmasaydı o məhdud ola bilordimi?
Sonsuz olduğıına görə, o mütleq məqul- durmu? Bos orada, bizim xaricimizde,
o məqul oltnasaydı, sonu olardımı? Biz özümüzo yalnız şəxsi varlıq ideyasmı
and ede bildiyimiz halda, bu sonsuzluq bizde kainatın tiıahiyyəti ideyasım
oyadırmı? Baş- qa sözle, biz ona nisbəton yalnız nısbi mofhum olduğumuz
halda, özü mütləq bir mefhum deyilmi?
Bundan başqa, xaricimizdəki sonsuzluqla bir zamanda, daxili- mizdə başqa bir
sonsuzluq da varmıdtr? Bu iki sonsuzluq (no qedər do dəhşətli bir cəm reqomi)
bir-biri üzərinə lay-lay yatmırmı? Bu ikinci sonsuzluq, necə demeli, birinci
sonsuzluğun aitmda deyildir ki? Bəlkə o bir güzgü, bir inikas, bir əks-səda, bir
uçurumdur ki, bunun da başqa bir uçurumla ümumi morkəzi var? Bu ikinci
sonsuzluğun da birinci sonsuzluq kimi ağlı varmıdır? O, düşünürmü? Sevirmi?
Arzu edirmi? Əgər hor iki sonsuzluğun ağlı varsa, o halda hər ikisinin iradə
ibtidası var, ister ali və istorse aşağı sonsuzluğun özünəməxsus “mənliyi” var.
Bu aşağı “mənlik” - ruhdur, ali “mənlik” iso - Allahdır.
Fikren aşağı sonsuzluğu ali sonsuzluqla tomas dorəcesino gətir- mək də dua
etmək deməkdir.
İnsan ruhundan heç bir şey iddia etmoyək; loğv etmək pis şcydir. İslah etmək və
doyişmək lazımdır. İnsanın bezi qabiliyyətləri məchu- liyyətə meyl edir,
məsəlon, fıkir, xəyal, dua. Mochuliyyot - okean demokdir. Bəs şüur nədir? Şüur
mocbuliyyəte doğru aparan bir kom- pas deməkdir. Fikir, xeyal, dua - esrarın
saçdığı qüdrətli bir nurdur. Onlara höımat edek. Ruhun ozematlo saçdığı bu
şüalar haraya meyl edir? Qaranlığa, yeni işığa.
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Demokratiyanın da əzəməti beşeriyyot aləminde heç bir şeyi redd ctmeməkdə,
itıkar etməməkdədir. İnsan hüququ ilo yanaşı olaraq -her halda, onun
yaxmlığmda - Ruhun da hüququ var.
Fanatizmi sarsıtmaq və sonsuzluğa perestiş etmok - qovun budur. Kainatm
esaslan qarşısmda diz çökərək, onun ulduzlarla dolu, saysız- hesabsız qollarının
seyri ilo kifayətlənmək olmaz. Bizim borcumuz var: biz insan ruhunu bəsleməli,
osrarı möcüzden müdafiə etməli, dərk etmədiyimize hörmət besleyerek,
mənasızlıqlan rodd etmoli, izah edil- məyənlər sahesinə yalnız zəruri
olanlanburaxmalı, etiqadları sağlam- laşdırmalı, dini mövhumatdan azad etməli,
AJlah adı ilə tüfeyli hoyat süronləri mohv etməliyik.
Duamn inkar edilm^z şəfaları
Dua etmok üsullanna gəlincə, hər bir üsul yaxşıdır, yalnız səmimi olsun. Dua
kitabınızı üzüaşağı çevirin və sonsuzluğa qovuşun.
Sonsuzluğu inkar edən bir fəlsofə olduğu bizə məlumdur. Günəşi inkar edən bir
fəlsəfo də var; patologiya sahəsinə aid olan bu fəlsəfəyə korluq deyirlər.
Məhrum olduğumuz bir hissi həqiqət mənbəyi zənn etməyi ancaq həyasızcasına
özüne güvənən korlar bacarar.
Bu korlar kimi gözübağlı yeriyən fəlsəfənin, Allahı seyr edən fəl- səfəyə
yuxandan aşağı, təkəbbür vo tənezzülə baxması da çox maraq- lıdır. O, “Onların
dzləri də, günoşləri də no qədər miskindir” deye bağıran köstebəklorə bənzər.
Şöhrət qazanrmş, müdrik ateistlər olduğu bizə məlumdur. Qelblo- rinin
derinliyində, öz hikmotləri sayəsində həqiqəti dərk etmek dorə- cosinə gələn bu
ateistlər öz ateizmlorinə çox da inanmıriar. Onlara başqa ad qoyuisaydı, daha
düz olardı. Hər halda, oniar Allaha inan- masa belə, ağıllarmm əzəməti özüözlüyündo Allahın varlığmı sübut edir.
Biz onları filosof kimi alqışladığımız halda, onlarm fəlsəfosini amansızcasına
rədd edirik.
Bəzilərinin çox asanhqla özlərini sözle qoruması heyrətə layiqdir, Şimalda
mövcud olan vo dumanlı ibarəleri sevon bir metafizika mək- təbi, ltqüwə
sözünü “iradə” sözü ilə əvəz edorok, insanların şüurunda inqilab yaratdığını
güman etmişdi.
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“Bitki göyərir” əvəzinə “bitki isteyir" demək, “kainat isteyir” sözləri de əlavə
edilmiş olsaydı, elbəttə, çox səmorəli ola bilordi. Nə üçün? Çünki bunun
nəticəsi bele ola bilərdi: bitki isteyir, dcmək bit- kinin öz “mənliyi” var, kainat
da istəyir, demok kainatın da öz Allahı var.
Bizə gəlincə, biz bu mektobin əksinə olaraq, “apriore” heç bir şey rədd etməsək
do> yene də bu məktəbİn cliraf etdiyi kimi bitkidə irade olduğuna yol vermek,
bu məktəbin inkar etdiyi kimi kainatda irade olduğuna yol verməkden daha
çətindir.
Sonsuzluğım iradəsini, yəni Allahın iradesini inkar etmek yalnız sonsuzluğu
inkar etmək şərti ilo mümkündür. Bunu artıq isbat etdik.
Sonsuzluğun inkarı bilavasito nihilizme apanr. Hər bir şey “ağlın uydurmasr’na
çevrilir.
Nihilizm ile mübahisə ctməyin heç bir manası yoxdur, çünki men- tiqi nihilist
öz müsahibinin varlığına şübhə etməklə boraber, öz varh- ğına da o qədər əmin
deyildir.
Nihilistin nöqteyi-nəzarinco, onun özü, özü üçün “ağıl uydurması” ola bilər.
Lakin o, nəzore almır ki, “ağıl” sözünü işlədər-işlətmoz bütün inkar etdiklərini
yenə özü bir küll halında təsdiq edir.
Bir sözlo, hər bir şeyi bir hecalı “yox” sözü ilə izah eden folsafə üçün
fıkirleşmək yolu bağlıdır.
“Yox” sözünün yalnız bir cavabı var: “He!”.
Nihilizm insanı çıxılmaz vəziyyətdə qoyur.
Yoxluq yoxdur. Sıfır mövcud deyil. Hor şey bir şeydir. Heçın özü do bir şeydir.
İnsanı yaşadan yalnız çörek deyil, təsdiq ve etirafdır.
GÖrmək va göstərmək kifayet deyil. Felsəfa feal olmalıdır. Folsə- fənin meyli
vo məqsədi insanın kamala yetişməsi olmalıdır. Sokrat Adamda təcəssüm etmeli
va Mark Avrolini yaratmalıdır. Başqa sözlo, hoyatsevor insanda həkim insanı
keşf etməlidi. Behişti Aristotelin Ədəmi ılə əvəz etməlidır. Elm dirilik vasitəsi
olmalıdır. Zövq, nəşa almaqdan da miskin bir məqsəd və puç bir şöhrətpərostlik
ola bilərmi? Heyvan da zövq alır. Düşünmək - budur insan ruhunun həqiqi qələbəsi! Susamış insanlıqda fıkir badəsini teqdim etmək, Allahı dərk ctmək hissini
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bütün insanlara bir həyat cövheri kimi vermok, insanla- nn qəlblərinde vicdam
biliklə qardaş olmağa mecbur etmək, bu esrarlı ittifaq sayəsinde insanlan
ədaletii etmək - həqiqi felsəfənin qayə və məqsədi budur! Əxlaq - həqiqətlorin
çiçəklonmesi dcməkdir Baxıb düşünməyin sonu horəkətdir. Absolyut məqsədo
uyğun olmalıdır. Elə bir vəziyyət yaranmalıdır ki, insan zəkası İdealı bir hava
kimi uda bilsin, sora bilsin, həzm edə bilsin. Mehz ideal bu sözleri deyə bilor:
“Alın meni, yeyin məni, bu mənim bedenimdir, bu menim qanımdır”. Hikmət müqeddes nemətdir. O yalnız bu şertla elmə qarşı somerəsiz bir məhebbət
dərecesindən çıxır va insanları birloşdirmək üçün yegano və əsas vasitə olmaqla
fəlsəfədan dine çevrilir.
Felsəfə öz zövqü üçün vo yalnız bir maraq xafirinə sirri seyr etmokdeıı ötrü
yükseldilmiş bir qüllə olmamalıdır.
Biz isə Fıkrimizi başqa bir zamanda inkişaf etdirmək niyyətinda olduğumuzdan,
yalnız bunu deyə bılerik. İki hərekotverici qüwə olma- dan no bir çıxış nöqtesi
kimi insanın, nə də bir məqsod kimi təreqqinin monası yoxdur.
Bu iki qüvvo isə - iman vrə mohebbətdir.
Terəqqi bir moqsed, ideal bır tıümunodir.
İdeal, absolyut, kamal, sonsuzluq - eyni menanı ifadə edən söz- lerdir.
YEDDİJVCİ FƏSİL Ma-.amməti ehtiyatla etməli
Tarixin və fəlsəfənin üzorindo əbedi və eyni zamanda sadə vəzi- fələr var: ilk
keşiş Kayafaya qarşı, hokim Əjdahaya qarşı, qanunverıci Trimalxiona qarşı,
imperator Tivcriyə qarşı mübarize aparmaq -bun- lar aydtn, müəyyən, dəqiq bir
şeydir, burada dumanlı və anlaşılmaz heç bir şey yoxdur. Lakin bir çox
narahatlıqlar və sui-istifadə edilən cəhət- lərle bərabor, aynca yaşamaq hüququ
etiraf vo aman tələb edir, Tərkt- dünyahq - sırf beşori mosələdir.
Aldanma moskeni olmaqla bərabor günahsızlıq məskəni, özünü aldatma
məskəni ohnaqla beraber yaxşı niyyətlər məskəni, iztirab vo əziyyət məskeni
olmaqla bərabor şehidlik məskoni olan monastırlaı- dan bohs edərkən, demək
olar ki, her zaman hem onlara yol vermoli, hom de onları rədd etmolidir.
Monastır - ziddiyyətdır. Monastınn məqsədi qurtuluş olduğu halda, vasitəsi qurban vennəkdir. Monastır - sonsuz bir fədakarlıqla əvozi çıxan sonsuz bir
xudbinlik deməkdir.
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Hakim olmaq üçün hakimiyyotdən əl çəkmək - görünür, rahibliyin şüarı budur!
Monastırda zövq almaq üçün əzab çokirlər. Borcu yalnız ölüm ödəyəcəyini
bildikieri halda, veksel vcrirlər. Yer üzündəki qaranlıq bahasma işıqlı göylər
dünyasını satın alırlar. Behişt səadəüerinin bir rehni kimı, zəhor ıçirlər.
Rahiblik əhdini vermək - haqqı obədi həyatla verilerı bir indhardır.
Bizcə, burada istehza yeri deyildir. Bıırada hər şey ciddidir: xeyir də, şər de.
Ədalətli ınsan qaşqabağmı sallayır, lakin heç bir zaman istehza ilə gülməz.
Bizim üçün kin dcyil, qəzeb meqbuldur.
SƏKKİZİNCİ FƏStL Etiqad, qanun
Bir neçə söz.
Biz kilsəni fıtnəkarlıqla dotduğu zaraan pisleyirik, mənəvi nemət- lorin
mühafizələri dünyəvi nemətlor eşqınə düşdüklori zaman biz onlara nifret
bəsloyirik, lakin fikro dalanlara biz hor yerdə hörmət edirik.
Biz diz çökenləri alqışlayınq.
Etiqad! İnsana lazım olan budur. Vay olsun heç bir şeyə inannıa- yanlann
halına!
Scyrə dalmaq həlo avara olmaq demək deyildir. Zəhmət iki cür- dür: biri gözə
göriinən, biri görünməyətı.
Seyrə dalmaq da zəhmət çəkmek kimi bir şeydir. Düşünmek də hərəkot etmək
kimi bir şeydir. Sinəda çarpazlanan qollar işləyir, yuyul- muş barmaqlar yaradır.
Göyloro dikilmiş nəzer - herəkət dcməkdir.
Feles dörd il hərəkatsiz qaldı. Felsofonin əsaslarını da qoyan odur.
Gözlərimiz qarşısında inzivaya çəkilenlor avara adam deyildir, rahiblər - tüfcyli
deyildir.
Əsrar haqqmda düşünməyin ezəmo,ti vardır.
Yuxarıda söylodİyimiz fıkirlərin heç birindən al çəkmonıəklə borabər, biz bclo
güman edirik ki, canlı insanlar heç bir zanıan qəbri yaddan çıxarmamahdırlar.
Bu məsələdo keşiş də, filosof da birləşir. Ölüm labüddür. Bu məsələdə trapistlər
ordeninin abbatı Horasi ilə səs-səsə verir.
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Ölüm fikrini damcı-damcı heyata yeritmək- filosof üçün de, zahid üçün də bir
qaydadır. Bu məsələdə fılosof da, zahid də bır-birilo razı- laşırlar.
Maddi inkişaf mövcuddur və bız bunu arzu edirik. Bundan başqa monovi
əzemət vardır ki, biz buna da can atınq.
Yüngülməcaz və tez nəticə çıxaran adamlar deyirlər ki, fikirləri əsrara doğru
çevrilən bu hərəkətsiz kölgələrin nə mənası var? Onlar kimə lazımdır? Onlar nə
ilə məşğuldurlar?
Heyhat! Bizi əhatə edən və bizi gözləyən qaranlıq qarşısında və son böyük
cürümə nəticəsində nə şəklo düşocoyimızi bilmodiyimiz halda, biz belə cavab
verməyo mocbur oluruq; “Bəlkə də bu ruhların tutduqlarından daha yüksək
əməl yoxdur”. Ve əlave edirik: “Bəlkə de bundan daha faydalı zehmet yoxdur”.
Axı ömründe heç bir zaman dua etməyən adaınlann əvəzində daim dua edəcək
adamlara ehtiyac var.
Bizcə, məsəlonin moğzi duaya no qodor fıkir qarışmasındadır.
Dua edon Lcybnis - əzəməllidir, Allaha sitayiş edən Volter gözəl- dir. Dco
erexil Voltaire'.
Biz dinlərə qarşı dini müdafiə etmək tərəfdarıyıq.
Biz duapərdazlığın bir heç olduğuna və eyni zamanda duanın ülviyyətinə
inananlardanıq.
Lakin xoşbəxtlikdən on doqquzuncu osro tosiri olmayacağına inan- dığımız
bugünkü dövrdo, yoni alçaq alınlı və alçaq ürəkli bu qeder insanlann yaşadığı
dövrdə, bu qeder məxluqun neşeni əxlaqi bir prinsipe çevirdiyi və hamımn
keçici ve menfur maddi nemətlərə aludə olduqları dövrdə - bu dünyadan el
çeken her bir şəxs bizim nezo- rimizdə hörməte layiqdir. Monastır - terkidünyalıq demokdir. Yanlış bir səbəbə gorə edilen fədakarlıq hər halda
fədakarlıqdır. Sərt bir səhvi bir vezifo kimi qarşıya qoymaq dabir alicenablıqdır.
Əgor hoqiqət sonuna qədər və ətraflı tedqiq edilmiş olsaydı, monas- tınn özözlüyündə və mücərrəd bir məflıum kimi, şübhəsiz, müəyyən bir əzəmətə malik
olduğunu etiraf etməyə məcbur olardıq. Xüsusilo, qadm monastırlan belədir,
çünki cəmtyyetimizdə ən çox iztirab çeken qadındır vo könüllü olaraq monastır
inzİvasma çəkilməyin özündə da bir ctiraz ruhu vardır. Bir az evvel bezi
xüsusiyyətlorini ləsvir etdiyi- miz bu qədər sərt ve eyni zamanda qemli olan
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monastır heyatı azad- lıqdan mehrum olduğu üçün həyat adlana bilməz və
teskinlik olma- dığına göre qəbir də adlana bilmez. Bu, çox qeribə bir yerdir, o
yüksək bir dağ təpəsine benzər ki, bir torofinde bizim bu saat olduğumuz, o biri
tərefindo iso bizim sabah olacağımız uçurum görünür. Bu iki dün- yanı birbirindən ayıran dar və dumanh bir sədd var ki, bir zamanda her iki terəfdən həm
işıqlanır, həm də qaranhq çokür, clə bir yer ki, burada həyatın sönən işığı
ölümün tutqun işığma qarışır, bu boz qaran- lıq məzar qaranlığıdır.
Bize, yəni bu qadmlann etiqad etdiklərine etiqad etməyənlorə, !akin onlar kimi
etiqadla yaşayanlara gəlincə, biz hcç bir zaman bu titrəyən ve tez inanan fədakar
insanlara, bu təsəlli ile yaşayan miskin və ülvi nıhlara, esrarm tam kənannda,
yeni onlar üçün bağlı olan dünya ilo onlar üçün hele qapısı açılmamış olan
göylər arasında yaşamağa cəsarət edən insanlara müqəddes və mehriban bir
qorxu duymadan, merhomət və hətta qibtə belə duyxnadan baxa bilmirik.
Ruhları görün- məz bir işığa doğru meyl edən, bu işığm harada olduğunu yalnız
zənn ctmek səadətinə malik oian, uçurum və nıochuliyyəti axtaran bu insan- lar
dizi üstə, həyəcan içinde, qorxu içinde, bəzən əbədiyyetin dərin tosirlerini
duyaraq heyran və meftun nəzorlerini hərəkotsiz bir zül- mətə doğru dikmişlər.

QƏBİRİSTANLAR ONLARA VERİLƏNİ QƏBUL EDİR
BİRtNCİ FƏSİL Burada monastıra girmvk üsulundan bahs olunur
Jan Valjan helo bir qadıxı monastınna düşmüşdü. Füşlevamn dedıyi kimi o,
buraya - “göydən enmişdf’.
Jan Valjan Polonso küçəsinin tinindəki bağm hasarını aşmışdı. Ge- cənin
qaranhğında gəlon bu meleklər nəğməsi sohər duasmı oxuyan rahibəlorin xoru
idi. Qaranlıqda rast geldiyi bu salon ibadətxana idi: döşəmonin üstündə sərili
gördüyü bu kölgə “tovbə ayini”ni icra edon bacılardan biri idi: heyrətinə sebəb
olan bu zınqırov səsi, Foşlevan babanm dizinə bağlanmış zmqırovun səsi idi.
Kozettam yatızdırdıqdan sonra Jan Valjanla Foşlevan yuxanda söy- lədiyimiz
kimi, yanar ocaq qabağmda oturub bir stəkan şərab və bir parça pendırlə şam
etdilər. Sonra oniar qarovulxanadakı yegano çarpa- yıda Kozetta yatmış
olduğundan döşəmə üstünə küləş tökərək ıızanıb tcz yatdılar. Yatarkon Jan
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Valjan: “Mən burada hemişəlik qalmalı- yam” dedi. Bu sözlor bütün gecəni
Foşlevanın beynindən çıxmırdı.
Doğrusunu söyləsək, heç biri bu gecə səhərə kimi yata bilmodi.
Jan Valjan Javerin onu tanımış olduğunu və izinə düşdüyünü hiss edorək
Kozetta ilə birlikdə Pariso qayıdarsa, məhv olacaqlarını gözəlcə anlayırdı. Onun
başı üstünü alan bu yeni fırtına qovalayaraq onu mo- nastırın içinə soxmuşdu,
odur ki, Jan Valjan yalnız bir şey düşünürdü: o, burada qalmalı idİ. Bu saat bu
veziyyətdə qalan bir bodbəxt üçün monastır hom ən qorxulu, hem də en
təhlükəsiz bir yer idi: qorxulu idı ona görə ki, bu monastıra bir kişi belo girmeyə
cəsaret etməzdi, burada onu taprmş olsaydılar, cinayət üstündə tutulduğundan
ancaq məhv ola bilərdi - bu surətlə Jan Valjan üçün buradan yalmz bır yol vardı
ki, o da hobsxanaya gedirdi, bura ən təhlükesiz bir yer idi, ona göm ki, buraya
girməyə müvəffeq olaraq qaldıqdan sonra onu burada axtarmaq heç kesin ağlına
gəlməzdi. Yaşamaq mümkün olmayarı yerdə yaşatnaq
-

qurtuluş demək idi.

Foşlevan da bir tərəfdən bork düşünməkdə idi. Her şeydən əwəl o, heç bir şey
başa düşmodiyini etiraf etməyə mecbur oldu. Ətraflnda uca divarlar olduj. u
halda cənab Madlen buraya ne cür gelə bilmişdi? Mo- nastır divarlat m sadəcə
aşmaq olmaz. Bes neco oldu ki, o bu uşaqla bərabər monastırın içinə düşdü?
Düz divarlara qucağında uşaq dırmaş- maq olmaz. Bu uşaq kimın uşağıdır,
onlar ikisi də haradan gəldiJər? Foşlevan monastırda yaşadığı zamandan
Monreyl-sür-Merdən heç bir xebəri yox idi və orada olan hadisələri bilmirdi.
Madlen baba özünü ele apanrdı ki, ona sual vermek da edəbsizlik olardı. Həm
də Foşlevan öz- özünə deyirdi ki, “Müqeddəs adamlara sual vermozlor!” Cənab
Madlen Foşlevanın nezerinde yenə də əwəlki əhomiyyətini mühafizə edirdi. Jan
Valjamn ağzından qaçııdığı bir ncçə sözdən, Foşlevan yalnız cənab Madlenin,
zamana ağır olduğuna görə, bəlkə də iflas etmiş olduğunu, borclulanndan
qaçdığmı anlaya bildi; belkə-do siyasi bir işə qanşmış və əngələ düşmüşdü.
Lakin bu məselelere göro Foşlevan hcç də cənab Madlendən üz döndəre
bilmezdi; o da şimalda yaşayan bir çox kənd- lilərimiz kimi, köhneden
bonapartist ruhunda idi. Cenab Madlen bu teqiblerdon qaçmağa çahşaraq, bu
monastın sığınacaq bir yer seçmiş və tebii bır şeydir ki, burada qalmaq isteyir.
Lakin Foşlevamn anlamadığı vo daim düşünməyə məcbıır olduğu ən qaranlıq
məsələ cənah Madlenin buraya nə cür gəlmesi, hem də balaca bir uşaqla
gəlməsi idi. Foşlevan cənab Madleni də, qızı da görür, onlara toxıinur, onlarla
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danışır, lakb yena da bunun bir həqiqət olduğuna inana bilmirdi. Birinci dəfə idi
ki, Foşlevamn damına ağlasığmaz bir şey qedəm basırdı. Foşlevan chtimallar
içindo çaşıb qalır ve heç bir şey tesəwür edə bilmirdi. Onun üçün yalmz bircə
şey aydın tdi: cenab Madlen onu ölümdən qurtarmışdı. Bu məsətədə o, möhkəm
idi və qərar verməsino sebeb də yəqin bu oldu. Foşlevan öz-özüne dcdi ki, “Indi
ııövbə mənimdir”. Vicdanı isə bunu elavo etdi: “Araba məni əzdiyi zaman,
cənab Madlen məni çıxar- maq üçün arabamn altma atılarkən heç bu qədər
ftkirləşməmişdi”. Foşlevan cənab Madleni qurtarmağa qərar verdı.
O yenə də özünə bir neça sual verib bu suallara cavab verdi: “Əgor o oğnı
olmuş olsaydı, onun məni xilas etdiyini yadıma salıb, məü. de
onu xilas edərdimmi? Əlbottə. Əgər o, qatil olsaydı, mən onu xilas cdərdımmi?
Əlbətte. Əgər o, müqəddes adam olsaydı, onu xilas edər- dimmi? Əlbottə”.
Lakin bütün çətinlik onu monastırda necə saxiamaqda ıdi. Bummla bele
Foşlevan belə tövqəlade bir çətinlik qarşısında geri çəkilmədi, qorxmadı.
Foşlevaıı pikardıyalı sadə bir kəndli idi; o, sərt monastır qaydalarmm və
ınüqəddəs Benediktinin sərt nızamnaməsinin qala hasarmı aşmağa qərar verdi,
ixtiyartnda isə hücum nərdivanı deyil, yaJnız sədaqət, səmimı bir arzu və bir de
bır qedər köhno kəndli biy- legərliyi vardı ki, bu dəfə ona öz alicənab niyyətine
nail olması iiçün kömək etmeli idi. Bütün ömriinü xudbin bir adam kimi
yaşamış olan qoca Foşievan, heyatının bu son günlərində, şikəst vo aciz qaldığı
bir zamanda, artıq həyatda hcç bir şeyle maraqlanmadığı halda, təşəkkıir vo
minnətdarlıq hissində təsəlli taparaq yaxşılıq edə bilmek ırnkanına rast gəldi.
Ömründo gözəl şərab dadı görmemiş can veren bir xəstə, yanmda tapdığı bir
stekan gözel şerabın üstünə atıldığı kımı, o da eyni susuzluqla bu yaxşılıq
imkanından yapışdı. Bundan başqa, neçə iller- dən bəri bu monastırda nəfəs
aldığı hava onun xudpesondlıyini mehv ettniş və qəibində yaxşılıq etmek arzusu
oyatmışdı.
Demok, Foşlevan özünü cənab Madlenin ixtiyarma verməyi qorara aldı.
Biz bir az əwəl Foşlevanı “pikardiyah, sadə bir kəndli” adlandır- dıq. Torifinıiz
düz tərifdir, ancaq natamamdır. Hekayətimizin bu mər- hələsində Foşlevan
babanı bir qəder psixoloji cohetdon xarakterizy etmok faydalı olar. Foşlevan
baba kondli oisa da, vaxtilo notarius yanında kargüzar vəzifəsindo qulluq
etdiyindən, ağlı bir az hiylogər olmuş, sadedilliyinə fərasət qanşmış idi. Bir çox
müxtelıf sebəblərə görə işlərində iflas ctdikdon sonra Foşlevan kargüzarlığı
ataraq arabaçı və günəmuzd işleyən bir fəhlə oldu. Bununla belə, məşğələsi
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söyüş söyməkdən və qamçı yeiləmökden ibarət olsa da (Foşlevanın atlarınm
qamçısız dolana bilmədiyi hiss olunurdu), onun təbieti hələ də kargü- zar təbiəti
idi. Foşlevan baba fıtri bir zəkaya malik idi, o, adi kondli kimi danışmazdı;
söhbətdə məharətlə iştırak ederdi ki, beiə şeyləro kəndlərdə az təsadüf edilər.
Kəndlilər də onun barəsindo: "(), şlyapah ağa kimi bır şeydir” deysrdilor.
Foşlevan doğrudan da keçən əsrin cəsarotli vo yüngül dilində “yanmşəherli,
yarımkendli” deyilən sadə adamlar qəbilindən idi. Saraylarda daxmalar
haqqında işlodilən mə- cazlarda bu adamlara: “Nə şəhərlidir, no kəndli, ne etdir,
nə balıq” deyərdiler. Foşlevan miskin, zavallı, bir ayağı qəbirdə olan kaftar bir
qoca idi. Taleyi onu çox sarsıtmış və eziyyetlər çəkmiş olsa da, Foş- levan yenə
do ilk niyyetine, həm de köniillü olaraq, tabe olan bir insan idi. Bu iso clo
qiymətli xasiyyetdir ki, heç bir zaman şər işə meyl etmeyo yol vermoz. Her
halda onun da mehrum olmadığı nöqsanlan ve eybləri səthi bir xarakter
daşıyırdı. Bir sözlə, Foşlevan, yaxmdan tanış olduqda, yaxşı təsir bağışlayan
adamlardan idi. Alnının yuxan his- səsində olan və adətən kin, yaxud kütlük
əlaməti olan qınşıqlar onun üzündə yox idi.
Foşlevan bütün gecəni ağır fikirlərlə keçırdikdon sonra, seher tez- don gözlərini
açdıqda, cənab Madlenin küloş üstündo oturub yatmaqda olan Kozettanı seyr
etdiyini gördü. Foşlevan yerindən duraraq:
Siz buraya gizli gəlmişsiniz, - dedi. - İndi isə deyin göriim, buraya öz
qaydası ile girmek üçün siz ne etmek isteyirsiniz?
Foşlevamn bu sözleri işin ne vəziyyətdə olduğunu gösterirdi ve Jan Valjanı
dalğınltqdan oyatdı.
Qocalar moslohotloşmoyo başladılar.
Foşlevan dedi:
Hər şeydən əvvəl mən sizə bır şey söyləməliyəm. Nə siz, nə də bu qız bu
otaqdan bayıra ayaq basmamalısımz. Qapıdan bayıra bir ad- dım belə atsamz biz mehv olanq.
-

Doğrudur.

Conab Madlen, siz buraya çox yaxşı vaxtda, yəni demək isteyi- rom ki,
çox pis vaxtda golmisiniz, Bu qoca rahibolərdən biri çox berk xəstedir. Demək.
bizə o qəder də ehəmiyyet verməzlər. Deyosən, o lap can verir. Başı üstündə
dua oxuyurlar. Bütün monastır gece-gündüz ayaq üstedir. Başlan berk qanşıb.
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Can veren arvadın müqeddəs oldu- ğunu söyləyirlər. Doğrusunu bilmok
istosoniz, biz ele hamtmız burada müqəddəs adamlarıq. Aramızda bircə fərq var
ki, onlar “bizim hüc- rəmız” dediyi halda men "mənim daxmam” deyiram. Bu
saat can təs- limi duasını oxuyacaqlar, sonra ise ölü duasını. Bu gün biz
qetiyyən narahat olmaya bilərik, ancaq sabah üçütı söz verə bilmərem.
Jan Vaijan dedi:
Lakin bu daxma divarm içindədir, qabağtnda xarabalar, etrafmda isə
ağaciar var, monasdr tərofdən görünmez.
-

Rahibeler də heç bir zaman bu terefə yaxınlaşmazlar.

Bes elə isə nə var ki? - deye Jan Valjan soruşdu. Jan Valjanm bu sözünün
axınndakı sual işarəsi bu demok idi ki: “Burada, məncə, çox gözəl gızlənmək
olar”.
Foşlevanın da etiraz etdiyi ele bu məsəiə idi:
-

Bəs qızlar?

-

Hansı qızlar? - deye Jan Valjan heyret etdi.

Foşlevan cavab vermek üçün yenicə ağzınt açmışdı ki, birdon zəng səsi gəldi.
Foşlevan:
-

Rahibe öldü, - dedi. - Ölüm zəngini eşidirsinizmi?

Zeng ikinci dəfə çalındı.
Bu, ölüm zəngidir, cənab Madlen. Cənazə kılsəden çıxarılmcaya qəder bu
zəng düz iyirmi dörd saat ərzinde her dəqiqe çalınacaqdır. Qızlar da
bilirsinizmi, oynayırlar. Tənəffus vaxtı topları tosadüfən bu tərefo dığırlanmış
olsa, qadağan edilməsine baxmayaraq, o saat yüyürə- yüyürə gəlib, burunlannı
hər tərəfə soxmağa başlayacaqlar. Bu balaca mələklər ]ap cın tayfası kimi bir
şeydir.
-

Kimlər? - dcyə Jan Valjan soruşdu.

Qızlar. Onlar sizi lap tez taparlar, şübhə etməyə bilorsiniz, Ta- paııdan
sonra da başlayacaqlar bağıımağa: “Vay, burada kişi varmış!”. Lakin bu gün
buraya heç kes gəlməz. Heç bir dəyişiklik olmayacaq. Bütün günü dua
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oxuyacaqlar. Zəngin çalındığmı cşidirsinizmi? Mən sızə demedimmi - doqiqədə
bir dəfə vururiar. Bu, ölüm zengidir.
-

Başa düşdüm, Foşlevan baba. Burada pansıon qızları var, cləmi?

Jan Valjan öz-özünə:
“Kozcttanın da tərbiyəsi işi düzelir”, - deye düşündü.
Foşlevan səsləndi:
Bəs nə! Əlbotto, bıırada balaca qızlar var! Gözlərinə sataşsanız,
ətrafınızda bir civilti başlarlar ki! Sonra da dərhal qaçıb gcdorlər! Burada kişi
taun kimi bir şeydir. Görmürsünüzmü, vəhşi bir heyvan Hmi monim de ayağıma
bi' zınqırov ba Jİamışlar.
Jan Valjan derin bir fi'cro daldı.
“Bu monastır- bizim c,urtuluşu:nuzdur” deyə öz-özünə pıçıldadı. Sonra ucadan:
-

Bəli, - dct.i. Ən çətin şey burada qalmaqdır.

Foşlevan:
-

Yox, - dedi, - ən çətin şcy buradan çıxmaqdır.

Jan Valjan ürəyinden qanın çəkildıyjni hiss etdi.
-

Buradan çıxmaqmı?

Bəli, cənab Madlen. Bir daha buraya qayıtmaq üçün əwelcə buradan
çıxmaq lazımdır.
Foşlevan zəngin bir daha çalınmasını gözləyib sözüne davam etdi:
Sizi birdən-birə burada görsələr, yaramaz. O saat haradan gəldi- yınizi
soruşarlar, Menco siz göydən də düşə bilərsiniz, çünki men sizi tanıyıram.
Amma rahibəlere sizin qapıdan içəri girməyiniz lazımdır.
Birden ikinci bir zəngın daha qəribə bir səsi geldi.
Foşlevan:
Aha! - dedi. - İndi kapitulu dua üçün bir yere çağınrlar. Seçici bacılar dua
oxuyacaq. Rahibəlerdən biri ölənde her dətə belə edirlər. Arvad səhər açılanda
ölüb, adəten, hamı səhər açılanda ölür. Siz gəl- diyiniz yolla çıxa
576

bilməzsinizmi? Bura baxın, mən sizi sorğu-sual etmək fıkrinde deyiləm, lakin
yene de bir deyin göriim, siz buraya neçə gəldiniz?
Jan Valjan sapsarı oldu. Yenidən bu hasan aşaraq bu dəhşətli kü- çəyə düşmək
fıkri üreyinə titrətmə salırdı. Pələnglərle dolu bir meşə- dən çıxaraq təhlükesiz
bir yerə düşdükdən sonra dostunuzun size yenə oraya qayıtmağı masləhət
etdiyini təsəwür edin.
Jan Valjan bütün məhelledə polisler, agentlər qaynaşdığmı tesev- vür edirdİ. O
hər yerda xəfiyyələr, qarovullar, yaxasmdan tutmaq iste- yən dəhşetli pəncələr
görürdü.
Kim bilir, bəlkə de Javerin özü belə küçenin bir tərəfində dayanıb onu
gözləyirdi.
Mümkün deyil, Foşlevan baba, - dedi. - Menim göydən düşdü- yümü
z&nn etseniz yaxşı olar.
Foşlevan cavab verdi:
Elə men də belə düşünürem, mən lap inanıram, bu barede danış- masanı?
da olar. Görünür canab Allah sizi yaxından görmek üçün yuxan qaidınb,
əlinizdən tutmuş, sonra da buraxmışdu. Ancaq görünür o, sizi kişi monasünna
atmaq isteyirmiş, amma yanılıb, qadın monas- tınna atıb. Bax, yene zəng
çalırlar. Bu zengin mənası budur: qapıçı şəhər idaresinə gedib rahibənin
öldüyünü xəber verməli, oradan da adam gönderib Ölünü müayinə edən hekim
çağırmahdırlar. Bütün bu rəsmiyyət ölüm münasibətilədir. Bizim rahibelər bu
müayinaləri heç sevməzler. Həkimlərin hamısı kafir adamlardır, heç bır şeyə
inanmır- lar. Onlar Drtüyü qaldınrlar. Bəzən başqa bir şey de qaldırırlar. Görəsən, rahibəler bu dəfə hokim dalınca adara göndorməyə nə üçün təlo- sirlər?
Görəsən, nə olmuşdur? Sizin balaca balanız da həle yatır. Adı nədir?
-

Kozetta.

-

Bu sizin qızınızdır? Daha doğrusu, nəvemxdir, deyilmi?

-

Bəli.

Onun üçün buradan çıxmaq çetin olmaz. Bağçadan monastır hoyətinə
çıxan iş qapısı var. Men qapmı döyərəm. Qapıçı açar. Dalıma bir səbot alaram,
səbətin də ıçinə balacanı qoyaram. Sadə bir şey. Burada qəribə bir şey yoxdur, deyərlər ki, Foşlevan baba sobətlə küçeyə çtxmışdır. Ancaq siz qıza
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tapşırmalısımz ki, dinc otursun, dinıb-damşmasın. Səbetin üstünü pərdə ilə
örtərəm. Heç kes onu gör- mez. Sonra mənim qoca bir dostum var, kar arvaddır.
Yaşıl yol küçe- sində meyvə satır, hələ evində bir uşaq çarpayısı da var. Nə
qədər lazım olarsa, uşaq onun yanında qala bilər. Qannın qulağına bağıraram kı,
bu qız mənim qardaşım qızıdır, sabaha qəder yanında qalmahdır. Sonra balaca
sizinlə birlikdo buraya qaytdar, hər halda met\ işi elə düzəldərəm ki, siz yenə
buraya qayıdarsımz. Ancaq belə olmalıdır. Lakin siz buradan neçə çıxacaqsınız?
Jan Valjan başını yırğaladı.
Məni gərək heç kəs görməsin, Foşlevan baba, bütün mosələ bundadır.
Kozetta kimi məni də səbetin içində, pərdə ilə örtüb çıxar- maq üçün bir çaxe
tapmalısımz.
Foşlevan qulağmı qaşımağa başladı, bu da onun bərk port oldu- ğunu gösterirdi.
Üçüncü dəfə zong çalmdıqda, fıkrində başqa bir dönüş emolə geldi. Foşlevan
baba:
Budıır, mərhumlan müayinə edən hekim çıxıb gedir, — dedi. - O baxıb
demişdir: “Elədiı kt var, o vefat etmişdir”.- Həkimbehiştinqəb- zinə qol
çəkdikdən sonra, dəftı mərasimləri bürosu tabut göndor- məlidir. Əgər ölən baş
rahibe isə, onu baş rahibəler tabuta qoyurlar. Əgər ölən rahibə bacılardan biri
ise, onu bacılar tabuta qoyurlar. Bun- dan sonra mən gedib tabutu mıxlayıram.
Tabutu mıxlamaq da menim, yoni bağbanın vəzifesidir. Bağban da hər zaman
bir qədər mezarçıya bənzər. Tabutu aşağı mərtebədəki küçəyo baxan kilsə
salonuna qoya- caqlar, oraya ise hakimdən başqa heç bir kişi girə bilməz. Moni,
bir də bu tabut qaldıranlan kişi saymıriar. Həmin salonda man tabutu mıxlamalıyam. Sonra tabutu qaldıranlar gəler, tabutu tələsik götüriib apa- rarlaf vessalam! Göylərin, cennotin yolu budur. Boş bir qutu gətirib, içine bir şey
qoyub aparırlar. Doftı də bu demekdir. “De profundis”
Səher güneşinin çəp düşən şüası xefifce Kozettanın iizüna toxun- du. Kozetta
hələ de yatırdı, ağz\ azca açılmışdı, güneşin nurunu içən bir meloyə bənzeyirdi.
Jan Valjanm gözu Kozettada qaldı. O, artıq Foş- levanı dinlemirdi.
Lakin səni dinləməselər də həlo bu o demək dcyildir ki, sən gerək susasarı.
Xeyırxah bağban sakitcə və boş-boşuna sözünə davam edirdi:
Qəbiri Vojirar qabiristanmda qazırlar, Belə deyirlər ki, guya bu
qəbiristam bağlamaq isətyirlər. Qedim bir qəbiristandır, heç bir qay- daya,

578

nizama tabe olmur, mundiri de yox, yaxınlarda istefa verməyə məcbur
olacaqdır. Çox təəssüf olsun, her halda, elverişli yerdir. Orada mənim məzarçı
bir dostum var. Matyen baba deyerlor. Bu monastınn rahibələrinə orada güzəşt
edirler - onlan qəbinstana qaranlıq çökəndə apanrlar. Prefekturanm da bu
xüsusda ayrıca qoran var. Lakin dünən- dən bəri nolər olmamışdır: Çarmıxa
çəkma ana ölmüş, Madlen baba ise...
Jan Valjan qemli bir təbəssümlə:
-

Basdırılmışdır, - dedi. Foşlevan dərhal bu sözdən yapışaraq:

Beli, beli, - dedi, - Siz homişəlik burada qalsaydınız, doğrudan da
basdırılttmş oLardınız!
Dördüncü dəfe zeng äosləri geldi. Foşlevan tələsik nııxdan asılmış zınqırovlu
dizliyini gotüTdü ve yenə dızitıə bağladv.
Bu defə meni çağırırlar, - dedi.- Rəis ana məni öz yanma çağırır. Lap
elədirki, var. Toqqanm demiri elımi yaralamışdır. Cənab Madleıı. xahiş edirəm,
yerinizden tərpənməym, məni gözləyin. Görünür, təzə xəberlər var. Aclığımz
olsa, orada şerab, çörek, pendir var.
Foşlevan “Gəltrem, gəliram!”- deyə daxmadan çıxdı.
Jan Valjan Foşlevanın topal ayağmm imkan verdiyi qedər siirətlə bağçaya təref
getdiyini ve yeriye-yeriyə bir gözünün ucu ile qovun ləklərine baxdığını
görürdü.
On dəqiqə bele keçmədon Foşlevan baba, zınqırovun səsi ilə yolda rast gələn
rahibəleri qaçıraraq, qapıya yanaşdı və yavaşcadan qapını döydii. İçəridən nazik
bir səs “Amin”- deye cavab verdi, bu iso ‘İçəri girin!” demək idi.
Foşlevanın döydüyü qapı, bağbanm qulluq işləri üçün girə bildiyi qəbul otağıııa
açılırdı. Qəbul otağı isə kapitulun iclas salonunun yanında idi. Rəis bu otaqdakı
təkcə stul üstündə oturub, Foşlevanı gozləyirdi.
İKİNCİ FƏStL Foşlevan çətin vəziyyatə düşmiişdür
Müəyyən xarakterə malik olan insanlar və həmçinin müəyyən peşə sahibləri
bəzi böhranlı vəziyyətl&rdə heyəcanlı ve eyni zamanda mənalı bir tövr almağı
sevərlər. Bu xüsusilə din xadimlorinə və rahib- ləro aiddir. Foşlevan içəri
girdikdə, bir zaman məlahətli və tohsilli olan madmazel Blemerin, indi ise
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monastır rəisi olan Günahsızlıq ananm simasında rnəhz bele bir ikimənalı
qayğılı ifadə göriinürdü.
Bağban, hücrənin astanasmda dayanıb, qorxa-qorxa baş əydi. Təs- beh
çevinnəkdə olan rəis onun üzünə baxaraq:
-

Aha, Fovan baba, sizsiniz?- dedi.

Adətən, monastırda onu bu müxtəser adla çağırardılar.
Foşlevan yene baş əydi.
-

Fovan baba, mən sizi yaruma çağırmağı əmr etmişdim.

-

Budur, men də gəlmişom, şərefli ana.

-

Mən sizinlo danışmalıyam.

Foşlevan:
Men də sizinlə damşmahyam, - dedi və öz cəsarətindən özü qorxdu - Mən
də sizo bir söz söylernəliyəm, şərəfli ana.
Reis Foşlevanm üzünə baxdı.
-

Aha, siz mənə yeqin bir xəbər söylemek istəyirsiniz?

-

Yox, mən xahiş etmək fikrindəyəm.

-

Yaxşı, danışın.

Sabit kargüzar, xcyirxah Foşlevan özüne qürrələnən kəndlilərdon biri idi.
Nadanhq hıyləgərliklo birlöşdıkdə, qüwət yaramr. Belə nadan- Iıqdan
qorxmazlar, ona göro həmişə onun təlosinə düşəriər. Foşlcvan monastırda iki
ildən artsq yaşadıqdan sonra, icmanın hörmotini qazan- mışdı. Q, bağbanlıq
işlərini nəzero almasaq, daim günlərini yalqızlıqda keçirdiyindən, istor-istəməz
hər bir şeyə bumunu soxmağa başlaya bilərdı. Bu rahibə örtüyü altında
gizlənərək oyan-buyana vurnııxan qadınlardan hemişə aralı yaşayan Foşlevan
əwəlcə qaışısında kolge- lenn qımıldanmasından başqa bir şey görmürdü. Lakin
mlişahideli ve forasotli olduğundan, nəhayət, bu kölgələrin canlı bir insan
olduqlannı duymağa başladı. Foşlevanm nəzərində bütün bu ölülər diıildi, canlandı. O, gözləri uzağı görməyə başlayan bir kora, yaxud qulağı yaxşı eşitməye
başlayan bir kara benzeyirdi, O, bu müxtolif zəng səslerinin mənasım anlamağa
çalışaraq, o dereceye geldi ki, artıq bu sirli ve dilsiz məskende onun üçün
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anlaşılmaz heç bir şey qalmadı. Bu sfınks artıq onun qulağına bütün sirlerini
bir-bir açıb söyleyirdi. Foşlevan hər bir şeyi bilir və hər şey haqqında sükut
edirdı. Onun ustalığı da elə bunda idi. Monastırda onu səfeh zənn edirdilər. Din
nezenndə bu böyük bir məziyyətdir. Seçici analar üçün Foşlevan qiymotli bir
adam idi. O, maraqlanan bir lal kimi idi. Ona inanmaq olardı. Bundan başqa,
Foşlevan qayda-qanunu bilirdi, o öz daxmasından ancaq bağda, yaxud bostanda
mütloq bir iş olduğu zaman çıxardı. Onun bu təvazökarlığı da hörmetinin
artmasına səbəb olmuşdu. Bununla belo, Foşlevan iki adamm dilini açmağa
müveffeq oldu; bunlardan biri monastırdakı qapıçı, o biri ise - qəbıristandakı
mezarçı idi. Buna görə də Foşlevan dofiı mərasiminin bütün xüsusi cehetlerinə
beled idi. Qapıçı ilə məzar- çmm sayəsındo o, rahıbeler haqqında iki cür
məlumat toplaya bildi: məlumatrtı bir qismi rahibalorin həyatmı, o biri qismi isə
ölümünü işıqlandınrdı. Lakin Foşlevan heç bir şcydon suı-istıfade etmezdi.
İcma onu təqdir edərdi. Qoca topal, heç bir şcydon başı çıxmayan ve şübhesiz,
kar olan bir kişİ - bundan da artıq ləyaqotli bir adam ola bilordimi'i1 Belə adamı
əvəz etmək çətin məsələ idi.
Özünün ne qədər qiymətli olduğunu başa düşən bir adam kimi, Foşlevan
olduqca derin mənalı və kəndlİ sayağı uzunçu bir nitqe başladı. O, hörmətli
rəısə yaşmdan, xəstəliklərindən, işinin çotinliklə- rindərı, artıq ikiqat artmış olan
qocahğından, bağm gcnişliyindon ve yuxusuz gecelerindən ətraflı danışdı. Misal
belə gətirərək, elə bu gece qovun ləklorini, aylı gcco olduğuna görə hesirlə
örtməyə məcbur olduğunu söylədi. Nəhayet, bütün bu məsələləri qurtanb esl
mətləbe gəldi: onun bir qardaşı var (rəis yerindo qurdalandı), ancaq heç de
cavan deyil (rəis yene yerində qurdalandı, iakin bu defə msbətən sakit idi), ogor
arzu edilərso, həmin bu qardaşı yanına köçər və ona kömək edə bilərdi. Qardaşı
çox yaxşı bir bağban olduğundan, icma üçün həlo ondan da çox faydalı ola
bilərdi. Əgər onun qardaşını qobul etməsələr, böyük Foşlevan yorğun və işə
yaramaz olduğunu hiss etdiyindən, teessüf etsə belə, buradan getraəyə mocbur
olacaqdır. Nəhayət, qarda- şının balaca bir qızı var, onu da özü i!ə getiro bilərdi,
qız da burada Allah qorxusu ile tərbiyə alar, bir do kim bilir, bəlkə günlərin
gözəl bir günündo rahibeliyə belə daxil ola biler.
Foşlevan sükut etdiyi zaman reis artıq təsbeh çevirməyerək ona dcdi ki:
-

Siz elə bu gün axşama qedər möhkəm bir dəmir parçası tapa bilersinizmi?

-

Nə üçün lazımdır?

-

Ling əvezində işledilmək üçün.
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-

Olar, şərefli ana, - deyə Foşlevan cavab verdi.

Rois artıq bir söz demədon ayağa durdu ve qonşu otağa keçdi, Bu qonşu otaq
kapitulun iclas salonu idi. Seçici bacılann buraya toplaşdığı hiss olunurdu.
Foşlevan tok qaldı.
ÜÇÜNCÜ FƏSİL Günahsızhq ana
Təxminen on beş dəqiqə keçdi. Rəis qayıtdı ve yene stulun üs- tündə əyləşdi.
Hər iki müsahibin fikirli olduğu görünürdü. Onlarrn mükaliməsini diqqotlə ve
incəliklə qeyd etməye çalışaq.
-

Fovan baba!

-

Beli, şərəfli ana!

-

Siz ibadətxanam görmüşsünüzmü?

-

Mənim orada xüsusi yerim var, oturub həmişə ibadətləro qulaq asıram.

-

Siz heç qulluq işləri üçün klirosa getmişsinizmi?

-

İki-üç dəfe getmişəm.

-

Məsələ burasındadn- kİ, klirosda bir daş var, onu qaldırmaq la- zundır.

-

Daş ağırdırmı?

-

Mehrabın yanındakı döşəme daşıdır.

-

Sərdabamn yolunu örtən daşunı deyirsiniz?

-

Bəli.

-

Lap yeridir, bir nəfər də kişi olsaydı, qiyamot olardı.

-

Merac ana sizə kömok edər, o da kişi kimi qüwotlidir.

-

Arvad heç bir zaman kişini əvəz edə bilməz,

Biz sizə kömək üçün yalnız arvad verə bilərik. Hər kəs ancaq bacardığını
eləyə bilor. Mabilon ata müqeddəs Bemann dörd yüz on yeddi surəsini zikr
etdiyi halda, Merlonus Qorstius ancaq üç yüz altmış yeddi sure zikr ede bilirsə,
mən Merlonus Qorstiusa həqaret gözü ilə baxa bilmerəm ki.
-

Ele mən də həqarətlə baxtnıram.
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Elo öz gücüne görə işləmoyin Özü də btr xidmətdir. Monastır odun anban deyil.
-

Arvad da kışi deyil. Bax, mənim qardaşım çox güclü adamdır.

-

Bir də, sizin linginiz də olacaqdır.

-

Belə qapılan açmaq üçün bu yegane açardır.

-

Daşın bir halqası var.

-

Lingİ də o halqaya keçirorəm.

-

Daşm quruluşu belədir ki, onu çevirmek mümkündür.

-

Yaxşı, şorəfli ana. Mən sərdabanı açaram.

-

Dörd müğənni ana da sizə kömək edər.

-

Bəs sərdaba açıldıqdan sonra nə etmək lazımdır?

-

Sonra yene ağzını bağlamaq.

-

Elo bu?

-

Xeyr.

-

Əmr edo bilərsiniz, şərefli axıa,

-

Fovan, biz sizə inanınq.

-

Mən əmrinizə hazıram, şərefli ana.

-

Sız sükut etməlisiniz.

-

Böli, şərəfli ana.

-

Sərdaba açıldıqdan sonra...

-

Mən onu yenə örtməliyəm.

-

Lakin əwelcə...

-

Ne etməli, şerəfli ana?

-

tçinə bir şey qoyulmahdır.

Hər ikisi susdular. Rəis bir şeyə şübhə edirmiş kimi, alt dodağını büzdü. Sonra
sükutu pozaraq:
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-

Fovan baba! - dedi.

-

Beli, şerəfli ana!

-

Bu gün sehor tezdən bir rahibənin vefat etdiyindən xəbəriniz varmı?

-

Xeyr.

-

Bəs siz zəngin çalındığtnı eşitdinizmi?

-

Bağın dal tarefində heç bir şey eşitfflək olmur.

-

Doğrudanmı?

-

Hetta məni çağtran zəngi belə çetmlilde eşidirəm.

-

Rahibə səhər tezdən vəfat etmişdiı.

-

Bir də bu gün külək məno tərəf əsirdı.

-

Vəfat edən Çarmıxa çəkme anadır! MÖmin bir qadm idı.

Rəis susdu, fıkrində dua söyləyiraıiş kimi, dodaqlanm tərpətdi və sözünə davam
ederek:
Üç il bundan qabaq, yansençi madam Betun, yalntz Çarmtxa çek- mə
ananm necə dua etdiyini gördükdən sonra, həqiqi dinə iman gətirdi.
Beli, bəli, elədir ki, var! Bax, bu saat mən dəfn zəngıni eşıdirəm, şerəflı
ana.
-

Rahibəni kilsBiıin yamndakı ölüxanaya qoymuşlar.

-

Beli, yerini bilirəm.

Sizdən başqa heç bir kişi bu otağa daxil ola bilməz. Buna yaxşı diqqət
edin. Ölüxanaya bir kişi daxil olsaydı, gör nə olardı!
-Necə ki, necə!
-Nə?
-

Necə ki, necə!

-

Nə dediniz?

-

Dedim ki, necə ki, necə!
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-

Nece ki, nece nədir?

Şerəfli ana, men necə ki, necə nədir demədim, mən ancaq nece ki, necə
dedim.
-

Men sizi başa düşmürəm. Siz ne üçün “nece ki, nece” deyirsiniz?

-

Sizin dediyinizi təsdiq etmək üçün, şerəfli ana.

-

Lakin mən “necə ki nece” demodim.

Siz bunu demədiniz, lakin mən sizin dediyinizi təsdiq etmək üçün bunu
dedim.
Bu halda saat doqquzun zəngi vurdu.
Rəis dedi:
Saat doqquzda ve hər bir saatda AUahın müqəddəs nemətlərinə alqış və
sitayiş olsun!
Foşlevan dedi:
-

Amin!

Saat lap vaxtında vumıuşdu. Bu zəng “nece ki, nece” məsələsinə son verdi.
Əger zəng çalınmasaydı, rəis do, Foşlevan da çətinlikdən çıxa bilmeyecekdilər.
Foşlevan alnının tərini sildi.
Rəis yenə nə ise dodaqaltı bir şey söylədi, müqəddəs kitabdan zikr etdiyi
görünürdü. Sonra, sosini ucaldaraq bu yurdu:
Çarxmxa çəkmə ana həle sağ ikən insanları dinə-imana getirərdi. Öləndən
sonra möcüzeler göstəracəkdir.
Bəli, əlbəttə, - deye Foşlevan rəisin sözlerinı tesdiq etdi. O, arüq özunü
rəisin sözlərinə uyğunlaşdmr və səhv etməməyə çalışırdı.
Fovan baba, Çanmxa çəkmə ana bütün monastır üçün bir Allalı nemeti
idi. Əlbəttə, hamı karditıal Berülü kimi ölmək səadətinə nail ola bilməz. O,
ibadət keçirerkərı “Hanc iqitur oblationem” sözlərini söylediyi zaman, ruhunu
Allaha toslım etmişdi. Bizim morhumə belə bir səadəte nail olmasa da, her
halda, ölümü qibtəyə layiq bir ölümdür. O, son deqiqəyə qədər huşunu itirmədi.
O, əvvəlcə bizlərlə, sonra mələklerle danışdı. O bizə son arzusunu bildirdi. Əgər
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sizin də imanı- mz möhkem olsaydı və o dəqiqədə onun hücrəsində olsaydımz,
yalnız əlinizi ona toxundurmaqia ayağınızı sağalda bilərdiniz. O, gülümseyirdi, onun Allah hüzurunda yeniden dirildiyi hiss olunurdu. Nə qedər xoşbaxt
bir ölüm!
Foşlevan rəisin duanı tamamladığma qərar verdi. O:
-

Amin! — dedi.

-

Fovan baba, ölenlerin arzusunu yerinə yetirmek lazımdır.

Rəıs təsbehini çevirerək, bir neçe denəsini barmaqlan arasından keçirdi.
Foşlevan sükut edirdi. Roıs yene sözə başladı:
Bu barədə men hezret İsa namine rahiblik həyatının işlərini öy- rənən bir
çox mhaniləritı eserlərine müraciet etdim. Səylerinin gözəl səmərələri ohnuşdur.
-

Şərefli ana, buradan dəfiı zengi bağçaya nisbətən, daha yaxşı eşidilir.

-

Bundan başqa, o sadəcə bir mərhum deyil, o müqoddəs bir qadındır.

-

Sizin kimi, şərefli ana.

O, müqəddəs ataraız papa Yeddinci Piyin icazəsi ilo iyirmi il bu tabutda
yatmışdı,
Bu haman Piydir ki, impe... Bonapart taxta çıxanda ona xeyir- dua
vermişdi.
Foşlevan kimi fərasotli bir adam üçün belə bir şeyi xatırlamaq müvəffəqiyyətsizlik idi. Xoşbəxtlikdən, tamamilə öz fikirlorinə dalmış olan rəis,
Foşlevanın dediyi sözləri eşitmədi. O, sözünə davam edərək:
-

Fovan baba! - dedi.

-

Bəli, şərəfli ana?

Kappadokiya arxiyepiskopu müqəddəs Didor arzu etmişdi ki, onun
sərdabası üzərindo ancaq bir söz yazılsm: “Acarus” - bunun da mənası yer
qurdu demekdir, onun aızusuna əməl olundu. Elə deyilmi?
-

Bəli, şorəfli ana!

Akvaliya abbatı müqəddəs Messokan arzu etmişdi ki, onu dar ağacmm
altmda basdırsınlar, Onun arzusuna əməl olunmuşdu.
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-

Bəli, doğrudur.

Tibr çaymın dənizə töküldiiyü bir nöqtədə yerleşmiş olan Porta şohərinin
yepiskopu müqəddes Terensi arzu etmişdi ki, onun məzar daşı üzərində ata
qatillərinin məzarı üstündə yazılan bir lövhə yazılsm. Məqsodi bu idi ki, yoldan
keçənlər onun məzarına tüpürsünlər. Buna da eməl olunmuşdu. Ölülerin
v&siyyətino əməl olunmalıdır.
-

Bəli, bəli.

Fransada, Roş Abey) yaxmlığmda anadan olmuş Bemar Qvido- ninin
cənazesi, onun vəsiyyət etdiyi kımi, Kastiliya kralının etirazına baxmayaraq,
Beriar Qvidoni Tui adlı tspaniya şəhərinin yepıskopu olduğu halda, Limoj
şahərində Dominikanlar kilsəsinde basdınlmışdı. Belə bir şeyə heç etiraz etmək
olarmı?
-

Əlbottə olmaz, şərefli ana.

-

Plantavi de la Fes də bele təsadüfleri təsdiq edir.

Yeno bir az təsbehini çevirdikdən sonra, rəis sözüne davam edərək:
Fovan baba, - dedi, - Çarmıxa çekme ana da iyirmi ildon bəri içində
yatdığı tabutda dəfn edilmolidir.
-

Bəli, düz buyurursunuz.

-

Bu da onun yuxusunun davamı olar.

-

Detnok, mən onu həmın tabutun içinə qoyub qapağını mıxla- malıyam?

-

Bəli.

-

Mülki tabutu ise istifadəsiz qoymalıyıq, eləmi?

-

Bəli, eledır ki, var.

-

Men derin hörmət bəslədiyim icmanın qulluğunda hazıram.

-

Sizə dürd nəfər müğenni ana da kömek edəcəkdir.

-

Tabutu mıxlamaq üçünmü? Onların köməyi olmasa da olar.

-

Tabutu mıxlamaq üçün deyil, aşağıya salmaq üçün.

-

Hansı aşağıya?
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-

Sərdabanın içinə.

-

Hansı serdabanın?

-

Mehrabın altmdakı serdabanın.

Foşlevan yerindən dik qalxdı.
-

Mehrabm altındakı sərdabuya?

-

Beli, mehrabın altmdakı sordabaya.

-

Lakin...

-

Sizin əlinizdə dəmir bir ling olacaqdır.

-

Axı...

-

Siz lingi mezar daşının üstündəki halqaya keçirib, daşı qaldırma- lısınız.

-

Lakin...

Ölülərin emrinə itaet ediimeüdir. İbadətxananm mehrabı altın- dakı
sərdabada dəfiı edilmok, qeyri-müqəddes bu torpaqda yatmamaq, ötəndən sonra
da sağ ikən dua oxunduğu yerdə qalmaq Çarmıxa çəkmə ananın son arzusu
budur. O bunu bizdən xahiş etmişdir, başqa sözlə, bizə əmr etmişdir.
-

Lakin bu qadağan edilmışdir.

-

İnsanlar qadağan edir, Allah İsa amr edir.

-

Bəs bundan xəbər tutsalar, ne olacaq?

-

Bız sizə etibar edirik.

-

Mən heç, men monastır hasarının daşı kimi lalanı.

Kapitul toplaşmışdur. Bir az əvvəl yenə məsləhətloşdiyim və bu saat
müzakireni davam eden seçici bacılar qerara gelmişler ki, Çaraııxa çekmə ana,
öz arzusuna görə, mehrabımızın altındakı sərdabada öz tabutunun içində dəftı
edilməlidir. Bir düşünün, Fovan baba! Nə qədər möcüzə baş verəcəkdir.
Xanəgahımız Allahm şerefmə nə qeder böyük bir şöhret qazanacaqdır!
Möcüzeler de mozarlardan doğmurmu?
-

Lakin, şərefli ana, bes sohiyyə komissiyasının vəkili...
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Müqəddəs Ikinci Benedikt dəfiı meselesində Konstantin Poqo- natın
fikirləri ilə şərik olmurdu.
-

Bəs polis komissarı...

İmperator Konstansiya vaxtmda Qalliyaya basqin eden yeddi alman
kraiından biri olan Xonodmer, rahibələrin din dərgahında, yəni mehrab altmda
defn edilmək haqqını tesdiq etmişdir.
-

Lakin prefektura müfəttişi...

Bu dünyanın işləri kilso qarşısında heç bir şeydir. Kartezançılann on
birinci generalı Martın öz ordeninə be3ə bir şüar vermişdi: “Status crux dum
voluitur orbes”',
Foşlevan;
-

Amin! - dedi.

O, latın dili sayosinde düşdüyü ağır veziyyotdən həmişə "amin" demekle canını
qurtarardı.
Uzun zamanlardan bəri susanlar üçün hor bir dinləyici yaraya bilər. Ritor
Gimnastoras zindandan çıxdığı gün, beynində bir çox yeni dilemmalar və
sillogizmlər doğduğundan, qabağına rast gelen birinci ağacm yanında dayanıb,
uzun bir nitq söyləmiş və ağacı inandırmaq üçün böyük zehmətler çəkmişdi.
Adeten sükut əhdine riayət edən reis, danışmaq arzusu ilə çırpındığından, ayağa
durdu və açılmış şlüze hücum edon bir sel kimi coşaraq, uzun bir nitq söylədi:
Mənim sağ tərəfimdə Benedikt, sol tərəfimde iso Bemar dayan- mışdır.
Bemar kimdir? Bemar Klervo monastınmn bırincİ roisi olmuş- dur.
Burqundiyada Fonten - şərəfli bir yerdir, çünki Bemar orada anadan olmuşdur.
Atasının adı Teselin, anasının adı Aleta idi. O öz qəhromancasma fəaliyyətini
Sıtoda başlayıb, Klervoda tamam elədi. Monastır roisliyi vəzifesinə isə ona
Şalon sürgün yepiskopu Kilom de Şampo xeyir-dua vermişdir. Onun yeddi yüz
tələbəsi vardı, yüz altmış monastınn binasını qoymuşdu. 1140-cı ilde San
yığmcağında Abelyan zirzebər etmiş Pyer de Brün və onun şagirdi Henrixe,
həmçınin “apostolçular” adlanan başqa yolunu azmışlara qalib gelmişdi. Bemar
Breşili Amonu pərt etmiş, yəhudilerin qatili rahib Raulu tar-mar et- mişdi.
1140-cı ildə Reymsdə ruhanilər meclisinde öz arzusunu yerit- mış, Puatye
yepiskopu Jilber de la Poreni taqsırlandırmış, Eon de l’Etualı
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1 Kainat fırlandıqca, xaç yenə öz yerindo dunır (lahnca).
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taqsırlandırmış, Prikslerin edavətinə son qoymuş, Kiçik Lüdoviki dine- imana
qaytarmış, papa Üçüncü Yevgeniyə mesləhətler vermiş, Tatnpl monastınna
rəhbərlik etmiş, selib nıüharibesi üçün təbliğat aparmış, bütün ömrü boyu, bəzən
gündə otuz doqquz möcüzə göstərməklə, cəmi iki yüz elli möcüzə göstermişdir.
Bəs Benedikt kimdir? O, Monte Kassinin patriarxıdır. O, monastır
nizamnarnəlonnin ikinci banisidir, Qərbin Böyük Vasilisidir. Benediktin təsis
etdiyı orden qırx papa, iki yüz kardinal, elli patriarx, min altı yüz arxiyepiskop,
dörd min altı yüz yepiskop, dörd imperator, qırx altı kral, qırx bir kraliça, üç
min altı yüz teqdis edilmiş övliya vermişdir. Bu ordenin min dörd yüz illik tarixi
var. Bir tərəfdə — miiqeddəs Bernar, o biri tərəfdo ise - sehiyyə komissiyasınm vəkili! Bir tərefdə - müqeddəs Benedikt, o biri tərəfdə isə - şeher
zibilxanalarınm müfettişi! Bizim dövlet, müfəttişlik, defn məra- simleri ıdarəsi,
müdiriyyetle nə işimiz var? Hər bir yolçu, onlann bizimlə necə rəftar etdiklərini
görmüş olsaydı, qozəblənerdi. Bizim öləndən sonra külümüzü hezrət İsaya
vermeye də haqqımız yoxdur? Səhiyye komissiyası - inqilabın uydurmasmdan
başqa bir şey deyildir. Polis komissarına tabe edilmiş tann - budur bizim
əsrimiz! Susunuz, Fovan, susunuz!
Yağış kimi yağan bu sözlərden Foşlevan Özünü itirmiş kimi idi. Reis davam
edtrdi:
Monastınn defn hüququna malik olduğuna heç kim şübhə etmir. Bunu
yalnız fanatiklər və kafırler inkar edirlər. Biz dehşətli günahlar dövründə
yaşayınq. O şeyi kİ, bilmok lazımdır, onu heç kəs bilmir, amma o şeyi kı,
bilmek lazım deyil, onu hamı bilır. İnsanlar cahil və dinsizdirlər. Zəmanəmİzdə
elo insanlar var ki, övliyalann ən böyüyü olan Bemarla yoxsul katoliklərin
Bemarı deyilən, on üçüncü əsrde yaşamış olan mərhəmətli bir keşiş arasmda
fərq qoymurlar. Bəzüəri isə küfr etmeklə o dərəceyə çatırlar ki, On altıncı
Lüdovikin eşafotda edam edilmesini həzreti Tsanm xaçda dara çəkilməsine
benzedirlər. On altıncı Lüdovik yalnız kral idi. Allahın qəzəbindən qorxaq!
Ancaq heç kim doğru ilə yalam ayırd eləmir. Volterin adını hamı bilir, Sezar de
Büsü isə heç kim tammır. Halbuki Sezar de Büs rəhmətə layiq idi, Volter isə
sadəce dəlidir. Sonuncu arxiyepiskop kardinal Periqor, hətta Berülden sonra
Şarl de Qondran, Qondrandan sonra Fransua Burquen, Burquendən sonra Jan-
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Fransua Seno, Jan-Fransua Senodan sonra ise Sent-Mart atanın arxiyepiskop
olduğunu bilmirdi. Koton atamn adını
hamj bilir, lakin ona görə yox ki, o oratoriyanın binasmı qoyan ÜÇ nəferdən bjri
idi, bəlke ona görə ki, qugenaot kral dördüncü Henrixin söyüş zərbi-məsoli
üçün əsas vermişdir. Camaat arasında müqəddəs Fransua Salskıni ona görə
sevirlor ki, o, qumar oynayanda kələk gə- lirdi. Bundan sonra da dini pisleyirler.
Nəyə göre? Ona görə yox ki, pis din xadimləri oimıışdur, ona görə ki, Qap
yepiskopu Aınbren yepiskopu Salonun qardaşı idi və onlar ikisi də Momola
iqtida edirdilər. Nə olsun? Bu ki, Turlu Martinm müqəddəs adam olmasma və
öz redasının yansını dilənçiyə verməsinə mane olmadı. Övliyaları teqib edirlər,
həqiqete goz yumurlar. Zülmetə alışmışlar. Y ırtıcı heyvan isə kor ol- duqda
daha qorxunc olur. Heç kəs cohənnemi yadına salmır, Oh, yaramaz xalq! “Kxal
naminə” sözləri tndi “inqilal} namınə” deməkdir; indi insanlar istər dirilərə,
istərsə de ölülerə qarşı öz vozifelərini unut- muşlar. Pak bir adam kimi ölmək
indi qadağan edilmişdir. Dəfiı mülki hakimiyyətin işi olmuşdur. Bu dehşətdir.
Zati əqdos ikinci Lev bu barəde rəhmətə gedənlərə aid mesəlelərdə ekzamm
başçıhğını və imperatorun ali hakimiyyətini inkar etmək və devirmək məqsədilo
iki müraciətname yazmışdır - binni Ryer Notere, o birini vestqotlarm kralına.
Şalon yepiskopu Qotye yenə bu baredə Burqundiya hersoqu Otona müqavimet
göstərmişdir. Əwəllər magistraturanın da rəyi belo idi. Keçmişdə kapitulda biz
dünyəvi işler haqqında da öz fikrimizi deyə bilerdik. Ordenimizin generalı,
abbat Sito, Burqundİyanın moh- komə palatasının fəxri müşaviri idi. Bız
ölülerimizlə lazım bildiyimiz kimi reftar edirik. Məger müqəddəs Benedikt
ttaliyada Monte Kassi- nida, iyirmi bir mart beş yüz qırx üçüncü ildə vəfat
etdiyi halda Fran- sada, Sen-Benua-Luar adlanan Fleri abbatlığmda dəfn
edilməmişdir? Bütün bunlara şübhe yoxdur. Mən tm-tm surə oxuyanlara nifrət
edi- rəm, priorlardan zehləm gedir, kafulərdən iyrənirem. Lakin menim
sözümün qabağında söz gətirən adama daha artıq nifret edirəm. Her kes Amu
Vionu, Qabriel Buseleni, Tritemi ve Luk d’Aşerini vəreq- ləse, menimle
razılaşar.
Rəis nəfəs aldı və sonra Foşlevana dedi:
-

Demek, qet olundu, Fovan baba?

-

Bəli, şərefli ana, qet olundu.

-

Biz sizə bel bağlaya bilərikmi?

591

-

Mən əmre hazıram.

-Çox gözel.
-

Mən canla-başla monastıra qulluq etmeye hazıram.

Çox yaxşı. Siz tabutu mıxlarsınız. Bacıiar cənazeni götürub ibadətxanaya apararlar. Dəfiı duası oxunar. Sonra hamı yene monastıra qa- yıdar.
Gecə saat on birlə on iki arasında dəmir linginizi götürüb gələr- siniz. Bu işler
en böyük bir sirr kimi icra edilməlidir. İbadətxanada dörd mügonni anadan,
Merac anadan və sizdən başqa heç kəs olmayacaqdır.
-

Bes sütunun yanında dayanan bacı?

-

O, geriyə baxmayacaqdır.

-

Lakin o eşido bilər.

Onun qulaqları eşitməyəcəkdir. Bundan başqa, monastıra melum olan
dünyaya melum deyildir.
Ycne sükut etdilər. Sonra rəis sözüne davam edorək:
Siz zınqırovunuzu çıxarmalısmız, Sütunun yanında dayanmış bacı sizin
orada olub-olmadığınızı bilməyə de bilər.
-

Şərəfli ana!

-

Nə var, Fovan baba?

-

Marhumlan müayinə edən həkim gəlmişdimi?

O bu gün saat dörddə goləcəkdir. Hokimi devət cden zeng artıq
çalınmışdır, Ho, axı siz hcç bir zeng sosi eşitmirsiniz?
-

Mən yalnız öz zongimin səsinə qulaq asıram.

Mərheba, morhəba, Fovan baba!
-

Şərəfli ana, lingin uzunluğu hər halda altı fiıtdan az olmamalıdır.

-

Bəs bu uzunluqda ltngi haradan tapacaqsınız?

Dəmir tor olan yerdə domir parçast da tapıla biier. Bağm dal təraftnde bir yığm
dəmir qırıqlan var.
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-

Texminən on bire on beş doqiqə qalanda. Unutmaytn.

-

Şərəflİ ana!

-

Ne var?

Əgər bir zaman yenə belə bir işiniz olarsa, qardaşımı unutmayın. Bax, əsl
pəhləvan odur! Lap türk kimidir!
-

Siz bu işi mümkün dərocede tez edersiniz.

Mön çox da qıvraq deyilem. Topal qocayam. Ona görə kömək' çim
olsaydı, yaxşı olardı. Axsayıram.
Axsamaq nöqsan deyii, hətta bu bir səadət də ola bilər. Yalançı papa
Qriqorini taxtından düşürüb, İkinci Benedikti yenidon taxtına əy- ləşdirən
ımperator tkinci Henrixin iki adı vardı: “Müqeddes” ve “Topal”.
Quiağı doğrudan da yaxşı eşitməyən Foşlevan: - Əlbette, adamın ıki adı olsa
yaxşı olar, - deye mızıldandı.
Fovan baba, men belə güman edirəm ki, bu iş üçün bize bir saat kifayət
eder. Bu o qəder do çox deyil. Gecə saat on birdə demir parça- sım da götürüb,
baş mehrabın yanında olarsınız. Ölü ibadəti gecə yarı- da başlanacaqdır. Bu
ibadətden heç olmazsa on beş dəqiqə ewol hər bir şey qurtarmalıdır.
Mən icma üçün canla-başla qulluq etdiyimi sübut etmək üçün hər nə
əlimden gelərsə edəcoyəm. Menim sözüm sözdür. Tabutun qa- pağını örtdükden
sonra, düz saat on birdə ibadətxanada olacağam. Mü- ğənni analar da orada
olacaqdır. Merac ana da orada olacaqdır. Əlbəttə, iki kişi olsaydı, bu işi daha
yaxşı düzəltmək olardı. Eybi yoxdur, keçib, birtəher düzəldərik! Mən ling
gətirecəyəm. Sərdabanı açıb, tabutu oraya sallayacağıq, sonra yeno sərdabanm
ağzını örtəcəyik. Heç kesin xoberi olmaz. Hökumet sahiblərinin bele bir şey heç
ağıllanna gel- məz. Şerəfh ana, demək hor şey öz yerindədir?
-

Yox!

-

Daha nə var?

-

Bəs boş tabut?

Bu sözlor mükalimədə fasilə emele gəlməsino səbəb oldu. Foşle- van fikrə
getdi. Reis də fikirləşirdi.
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-

Fovan baba, bəs boş tabut nə olsun?

-

Onu qebirin içine sallayanq.

-

Ele boşmu?

Yene sükut. Foşlevan beyninə giren bir fikirdən sanki uzaqiaşmaq arzusu ile,
sol əli ilə hərəkət etdi.
Şerefli ana, tabutu kilsenin aşağı otağında mon tək mıxlayaca- ğam, oraya
məndən başqa heç kəsin girməye ixtiyan yoxdur. Odur ki, tabutun üstünə mən
özüm pərdə çəkəcəyem.
Doğrudur, ancaq tabutçular tabutu də& arabasma qoyduqda və sonra
qəbirə salladıqda, mütləq onun boş olduğunu duyacaqlar.
Foşlevan:
-

Vay, seni şey...! - deyo seslendi.

Rəis xaç çevirmək nİyyəti ilə elini qaldırdı ve diqqətlə bağbana baxdı. “Tan”
hecası Foşlevanm boğazında qaldı.
Şərefli ana, men tabutun içinə torpaq tökərem. Elə bilərler ki, içində
cənazo var.
Doğru deyirsiniz. Torpaq da insan kimi bir şeydir. Demek, siz boş tabut
işini düzəldecəksiniz?
-

Men bu işi öz öhdəmə götürürəm.

İndiyə qədər qaşqabaqlı vo təşvişli görünən rəisin üzü açıLdı. Bir rois sdası ile
onun getmesinə icazə verdi. Foşlevaıı qapıya doğru getdi. Qapının astanasından
keçərkən, rəis yavaşca onu səsledi:
Fovan baba, mən sizdən razıyam. Sabah dəfn məmsimindən sonra
qardaşınızı yanıma gətirərsiniz, ona deyərsiniz ki, qızım da menim yanıma
gətirsin.
DÖRDÜNCÜ FƏSİL
liu fosildj eh güman etmək olar ki, Jan Valjan esten kastilxonu oxumuşdur
Topallarm addım atması çaş adamlann göz vurmasma benzer: onlar meqsədə tez
çatmazlar. Bundan başqa, Foşlevan özünü itirmişdi. Monastırdan bağdakı
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komasına qədər yertmək üçün on beş deqiqe vaxt lazım gəldi. Kozetta artıq
oyanmışdı. Jan Valjan onu ocağın ya- mnda əyləşdinnişdi. Foşlevan daxmasına
girdiyi zaman, Jan Valjan divardan açılmış olan bağban səbətini qıza
göstərərək:
-

Sözlerime yaxşı qulaq as, mənim balaca Kozettam, - deyirdi.

Biz bu evden getməliyik, sonra yenə qayıdıb burada çox yaxşı günlər
görecəyik. Burada yaşayan qoca seni səbete qoyub dalında aparacaq. Sen məni
bir yaxşı arvadın yanında gözləyəceksen. Sənin dahnca gelə- cəyem. Əgarsen
yenə Tenardye qarınm evine qayıtmaq istemirsensə, sözümə qulaq as ve heç
kesə bir söz demə.
Kozetta ciddi bir tövrlə başuıı əydi.
Jan Valjan Foşlevamn açdığı qapının cınltjsım eşıdib, döndü və geri baxdı.
-

Hə, işlər necedir?

-

Her şey düzəldi, ancaq xeyri azdır, - deyə Foşlevan cavab verdi.

Mən sizi monastıra getirmək üçün icaze aldım. Lakin sizi buraya
girməzdən ewəl, hele buradan çıxarmaq lazımdır. Bütün çətinlik de buradadır.
Uşağuı işini düzeltmek isə asandır.
-

Siz onu dalınızda aparacaqsımz?

-

O səsini çıxannaz ki?

-

Men ona cavabdehem.

-

Bes siz özünüz, Madlen baba?

Foşlevan bir qədər sükut etdikden sonra, toşvişli bir səslə:
-

Siz buraya gəldiyiniz yolla da çıxarsınız - dedi.

Jan Valjan birind defo söylədiyi kimi, bu dəfə də:
-

Mümkün deyil, - dedi.

Foşlevan Jan Valjandan artıq öz-özünə müraçiət ederək.
~ Meni bir şey de narahat edir, - deyə mızıldandı. - Mən ona tabu- tun içinə
torpaq qoyacağımı söylədim. Ancaq mene clə gəlir ki, tabutun içinde insan
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bədəni əvezində torpaq olarsa... - Yox, yox, bele şeydə aldatmaq olmaz, bundan
heç bir şey çıxmaz, torpaq o yana tökü- ləcək, bu yana töküləcək... hambaüar
dərhal başa düşəcəklər. Bilirsi- nizmi, Madlen baba, böyükler mütleq bunu başa
düşəcəklər.
Jan Valjan diqqotlə Foşlevamn üzüne baxdı, sayıqladığını düşün- dü. Foşlevan
isə sözüne davanı edərək:
Lenət şey... Vallah, heç biknirəm siz buradan neco çıxacaqsımz! İşin
çətini burastndadır ki, hər bir şey sabaha kimi düzelıb qurtar- malıdır. Mənə
tapşınlmışdır ki, sizi sabah monastıra gətirim, rois sİzı gözləyocəkdir.
Foşlevan Jan Valjam başa saldı ki, bu, onun monastıra göstərdiyi xidmətin
əvəzinde idi. Foşlevanm vezifələrindən biri dəfn mərasim- lərində iştirak etmək,
tabutlan mıxlamaq ve qəbiristanlığa aparmaq üçün məzarçıya komək etmək idi:
bu sehər vəfat eden rahibə vəsiyyet etmişdi ki, onu homişə içində yatdığı tabuta
qoyub, ibadətxananın mehrabı altındakı sərdabada defh etsinlər, bu ıse polis
idarosi terə- fındən qadağan edilmişdir, lakin merhumə vəsiyyeti pozula bilməyəcək qadmlardan biri idi, ona görə də monastır reisi ilə başqa rahi- bələr
mərhumənin arzusuna əməl etmək fikrinde idilər. Lap hökumotin acığına.
Foşlevan tabutu hücrede mıxlayacaq, sonra da ibadetxanada sordabanın daşını
götürüb, merhuməni orada dəfn edəcok idi, monastır reisi də, Foşlevanın bu
xidmətinə qarşı bir minnətdarlıq olaraq, onun qardaşını monastıra bağban
vəzifəsine, qardaşı qızım isə pamiona qebul etməyə razı olmuşdu, onun qardaşı
cənab Madlenin özü, qardaşı qızı isə Kozetta idi, monastır rəisi qardaşını sabah
axşam, qəbiristan- Iıqda bu yalançı dəfiı mərasimini keçirdikdən sonra yanına
gətirmeyi əmr etmişdi, ancaq cənab Madleni, həle monastırm içinde olduğuna
görə onun yanına aparmaq mümkün deyildi; birinci çətinlik də bu idi, nəhayət,
ikinci bir çətinlik vardı ki, o da boş tabut məsələsi idi.
-

Hansı boş tabutu deyirsiniz? - deyo Jan Valjan soruşdu.

-

Mən hökumətlik tabutu dcyirəm.

-

Tabut niyə? Hökumotlik niyə ?

Yaxşı, rahibə vəfat etdi. Şəhər idarəsindən həkim gelib dedı ki: “Burada
rahibə vəfat etmişdir”. Şohər idarəsi bir tabut göndərdı. Sabah da cənaze arabası
və məzarçılar golir ki, tabutu götürüb qəbiristanlığa aparsınJar. Mezarçılargolib
tabutu götürənde, melum olur ki, içi boş imiş.
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-

Nə olar kı, tabutun içinə bir şey qoyarsımz!

-

Tabutun içine nə qoyacağam? ölümü? Bəs men ölünü haradan tapım?

-

Yox, ölü qoymazsımz.

-

Bəs kımi qoyum?

-

Diri adarn qoyarsmız.

-

Necə yəni dıri adam?

Jan Valjan:
-

Məni qoyarsımz, - dedi.

Foşlevan altında fişeng partlamış kimi, yerindən dik atıldı.
-

Sizi?

-

Mən olanda nə olar kı?

Jan Valjan bu sözlerlə qış göylorinde güneş şüasına benzəyən nadir bir
tebəssümlo gülümsədi.
Xatınmzdamıdır, Foşlevan, siz deyənde ki, “Çarmıxa çəkmə ana vəfat
etmişdir” mən əlavə etdim ki, “Madlen baba iso deftı cdilmiş- dir”. Ele belə de
olacaq.
-

Yox, yox, siz zarafat edıreiniz, siz bunu ciddi demirsiniz!

-

Lap ciddi deyirəm. Buradan çıxmaq lazımdırmı?

-

Əlbette.

-

Mən sizə dedimnıi ki, mənim üçün örtülü bir sebət tapın?

-

Bəli, düzdür,

-

Səbət şam ağacmdan, örtüyü isə qara mahuddan olacaqdır.

Əwəla, qara deyil, ağ nıahuddur. Rahİbələr ağ mahudun içinde defn
edilır.
-

Eybi yoxdur, ağ olsun.

-

Siz başqa adamlara bənzəmirsiniz, Madlen baba.
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Yolçu üçün bir dəniz qağayısımn Sen Denİ küçəsindəki arxdan balıq tutduğunu
görmek ne qedər əcaib idisə, Foşlevan üçün de vəhşi və cosarətli katorqa
ixtiraçılığının nümunəsindən başqa bir şey olma- yan bu xəyal oyununun
etrafdakı sükut ve asayiş şeraıtində doğduğunu
və “monastır güzəram” adlandırdığı həyata əl uzatdığını görmok ne qəd&r əcaib
idi.
Jan Valjan sözünə davam edərək:
İşin çətinliyi buradan gözə görünmədən çıxmaqdır, - dedi. -Mənim
dediyim də ele budur. Lakin siz əwelcə mənə tefsilatı danışmalısınız. Bunu nece
edirlər? Tabut haradadır?
-

Boş tabutmu?

-

Bəli.

Aşağıda, ölüxana deyilən yerdedir. Tabut iki dayaq üstüne qoyul- muş,
üstüno də matem örtüyü sahnmışdır.
-

Tabutun uzunluğu nə qəderdir?

-

Altj fut olar.

-

Bu ölüxana dediyiniz otaq necə şeydir?

Bu otaq aşağı mərtəbədedir, bağçaya açılan şəbekəli bir pən- cəresi var>
bayırdan pəncərə qanadiarı ilə bağlanır. Bundan başqa ota- ğın iki qapısı var,
biri monastıra, o biri ise kilsəyə açılır.
-

Hansı kilseyo?

-

Bu küçədəki kilsəyə, ümumi kilsəye.

-

Sizdə bu iki qaptmn açan varmı?

Yox. Məndə ancaq monastıra çıxan qapmın açan var. Kilsəyə tərəf çıxan
qapunn açan iso qapıçıdadır.
-

Qapıçı bu qapmı nə zaman açır?

Meşelçilər tabutu aparmağa gələndə. Tabutu aparan kimi dərhal qapı
bağlamr.
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-

Tabutu kim mıxlayacaq?

-

Mən.

-

Siz bunu edendə yalqızmı olursunuz?

ölüxanaya sehiyyə hekiminden başqa heç kos gire bilməz. Bu hetta
divarda da yazılmışdır.
Siz məni bu gece, monastırda hamı yatdıqdan sonra, həmin otaqda
gizlədə bilərsinizmi?
Yox. Mən sizi ancaq öiüxananın balaca qaranlıq dəhlizinde gizlədə
bilərəm. Mən defn üçün lazım olan alətləri burada saxlayıram. Həmişə gözüm
onun üstündədir, açan da həmişe məndə olur.
-

Cenazə arabası sabah tabutun dahnca ne zaman gələcekdir?

Günortadan sonra, saat üçde. Qaranlıq çokdükdən sonra Vojirar
qəbiristanlığında basdıracaqlar. Qəbiristanlıq buradan xeyli uzaqdır.
Mən bütün gecəni və bütün sehəri alətləri qoyduğunuz dehlızde
gizlənerəm. Bəs yemek məselesi necə olsun? AXJ mən aca bilərəm.
-

Mən sizin üçün bir şey gətirərəm.

Siz gece saat ikidə gelib tabutu mıxlaya büərsiniz. Mən tabutun içinde
olacağam.
Foşlevan diksinərak geri çəkildi və barmaqlannı xırçıldatdı.
-

Bu mümkün deyil!

-

Bah! Çəkici alıb taxtaya bir neçe mıx çalmağm ne çətinliyi var!

Tekrar edirik: Foşlevan üçün ağlasığmaz görünən şcy, Jan Valjan
üçün adi bir iş idi. Jan Valjan bundan da çətin işlərdən çıxmışdı. Zin- dana
düşmüş olanlar azadlığa doğru geden yola göra balacalanmaq ustalığma
bələddirler. Bir xəsta sağaJmağına, yaxud məhv olmağına səbəb olaıı bir
böhrandan keçmeyə mecbur olduğu kimi, dustaq da istər- istəmez qaçmaq
fikrinə düşür. Yox olmaq - sağalmaq demokdir. Sağal- maq üçün isə insan nəyə
ol atmır! Tabutun içine girib qapağını bağla- maq, mal bağlaması kimi götürüb
apanlmaq, uzun müddet bu cür qutu içində qalmaq, hava olmayan yerdə hava
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qapmaq, saatlarla nefəs alma- ğa qənaət etmək, ölmədən bağulmağı bacarmaq Jan Valjamn dəh şətli talantlanndan biri də bu idi!
Lakin katorqalmın müraciet etdiyi bu vasite, yeni içinda canlı bir insamn
uzandığı tabut eyni zamanda kralm el atdığı bir vasitə olmuş- dur. Rahib Ostin
Kastİlxonun dediklerine inamlacaq olursa, Beşinci Karl da, taxtmdan el
çəkdikdən sonra, son dəfə madam Plombla gö- rüşmək üçün bu vasitə ilə onu
müqeddəs Yust monastınna salmış və sotıra yene oradan çıxarmışdı.
Foşlevan bir az özünə geldikdən sonra;
-

Bəs siz orada nece nefəs alacaqsınız? - dedi.

-

Birtəhər nəfəs alaram.

Bu qutunun içində nəfos almaq! Men bunu ağlıma gətirendə bele
boğulmağa başlaytram.
Hər halda sizde balaca bir burğu tapılar, ağzım olan tərəfde bir neçə deşik
açarsımz, üst taxtam isə bir az boş mıxlarstmz.
-

Yaxşı. Bəs bəlke öskürməyə, yaxud asqınüağa məcbur oidunuz?

Qaçmaqla özünü ölümdən xilas etmeyə mocbur olan adam nB öskürer, nə
asqırar.
Sonra Jan Valjan bu sözləri elavə etdi:
Foşlevan baba, artıq qərar vemıek lazımdır, ya mən burada əle
keçməliyem, ya da cenaze arabasında buradan çıxmahyam.
Piştklərin açıq qapının ağzında dayanıb, onun taylan arasında gə- zinməyə adət
etdikləri hamıya melumdur.
Hamımız pışiye: “Içəri girsənə!” demişik. Qeyri-müəyyən bir veziyyətə düşüb,
iki qorar arasında tərəddüd etməyə meyl edən insan- lar da var: onlar birdonbire qarşılannda bütün çıxış yollarını bağlayan taleyin ayaqlan altında ezılıb
məhv olmaq təhlükəstnə məruz qalırlar. Çox ehtiyatlı olanlar bütün pışik
xasiyyetlerinə baxmayaraq, daha doğ- rusu, elə bunun sayəsində, bəzən cesur
insanlara nisbəton daha çox tehlükəye düşürlər. Foşlevan da bu cür mütərəddid
təbiətli insanlardan idi. Lakin onun iradesine zidd olaraq, Jan Valjanm
soyuqqanhlığı ona qalib gəlirdi.
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Foşlevan dedi'.
-

Doğrudan da, bundan başqa heç bir çare yoxdur.

Jan Valjan sözüne davam etdi:
-

Məni yalnız bir şey narahat edir: bes qebiristanlıqda nə təhər olacaqdır?

Foşlevan dedi:
Məni ise heç bu narahat elomir Əgər siz tabutun içindən sağ- salamat
çıxacağınıza əminsinizso, mən də sizi qəbİrin içindən çıxar- mağıma eminem.
Oradakı mezarçı serxoş bir adamdır, özü də mənim dostumdur. Ona Matyen
dayı deyirler. Köhnə serxoşdur. Mezarçımn ölüləri qəbirin içinde, mezarçının
özü isə menim cibımdedir. Mən işlərin nece olacağını bu saat size başa salaram.
Biz qaranhq çökmə- mişden bir az əwel, yəni qəbiristanhq darvazasımn
bağlanmasmdan on beş dəqiqo əwəl gəlib qəbiristanlığa çatacağıq. Dofiı arabasj
mə- zara qeder gedecok. Mən də onun dalınca gedecəyəm: bu monim
vezıfəmdir. Cibimdə çəkic, ıskənə, kəlbətin olacaqdır. Araba daya- nacaq,
məzarçılar tabutunuzu kəndirlə bağlayıb qəbirin İçine sallaya- caqlar. Keşiş de
dua oxuyacaq, xaç çevirəcek, müqəddos su səpecək
sonra da redd olub gedəcəkdir. Biz de Matyen baba ile tek qalacağıq.
Yenə təkrar edirəm, o mənim dostumdur. tkisindən biri olacaq: o ya kefli
olacaq, ya da kefü olmayacaq. Əger kefli olmasa, mən ona deye- ceyəm ki:
“Deymiş heyva” hələ bağlanmamışdır, gedek həremiz bir stəkan şərab vuraq!
Men Matyen dayım apanb qonaq edocəyəm. Matyen dayını içirmək isə çox da
çetin bir şey deyil, o ümumiyyotlə hər zaman dəmli olur. Sonra onu stolun
aitında uzandıraram, qəbiris- tanlıq kağızım götürüb, tək qayıdaram geriye.
Ondan sonra sizin işiniz yalnız mənimle olacaqdır. Əger kefli olarsa, mən yenə
deyəcoyem ki: “Get işində ol, mən sənin evezində her şeyi edərəm”. Matyen
dayı gedər, men də sizi qəbirin ıçindon çıxardaraıtı.
Jan Valjan elini Foşlevana uzatdı, qoca təsirli bir kəndli semimiy- yəti ile onun
əlini tutdu.
—

Şərtləşdik, Foşlevan baba, hər şey düzəlecek!

Foşlevan öz-özünə:
Sakit keçsəydi no yaxşı olardı! - dedi. - AUah eləmesin, başı- mıza bir
bəla gəlsinf
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BEŞİNCl FƏSİL Sarxoş olmaq hələ ölmzz olmaq demok deyil
O biri gün Men bulvanndan keçən tək-tək yolçular, kəllə, ayaq sümükləri şekli
və şüşə göz yaşlan ilə bəzənmiş bir köhno cənazə ara- basma rast gelerək,
şlyapalarını çıxanrdılar. Cənazə arabasında üzə- rində elleri yanlanndan
sallanmış iri bir ölü bədəninə bənzəyən böyük qara xaç şəkli olan ağ bir örtük
ilo örtülmüş bir tabut vardı.
Onun dalınca geden rəsmi matəm karetasmda cübbeli bir keşiş və qırmızı
papaqlı balaca bir kilse müğennisi görünürdii. Qara haşiyeh boz paltar geyinmiş
tabutçnlar cənazə arabasinin sol ve sağ torofmdo yeriyirdilor. Arabanın dalınca
təlıla paltannda axsaq bir qoca gedirdi. Onlar Vojirar qobiristanlığına doğru
getmekdə idilor.
Qocanın cibindən bir çəkic dəstəsi, bir iskənə və kelbətin ucu görünürdü.
Vojirar qəbiristanlığı Paris qəbiristanlıqlan arasında bir istisna teşkil edirdi.
Omrn özüneməxsus qaydalan, öz darvazası, öz bala qapısı vardı ki, bu
mehelledə yaşayan qocalar, köhnə adlan mühafizə edərək, bunlara atlı darvazası
vo piyada darvazası deyirdilər. Kiçik Pikpüs monastınnda yaşayan bemarçı
benediktçi rahibələr, söylədiyimiz kimi öz ölülorini qBbiristanhğın xüsusi bir
guşəsındə, həm de axşamüstü dəfiı etmək üçün icaze almışdılar. Bu yer hələ
keçmiş zamanlarda monastınn ixtiyannda imiş. Bu surətlə, yayda axşamlar,
qışda isə gecə- ler orada işləməyə mecbur oian məzarçılar xüsusi bir qaydaya
tabe olurdular. O zamanlar Paris qəbiristanlıqlannm darvazaları gün batan- da
bağlanardı, hem də bu əmr şəher idaresi tərefindən verildiyi üçütı
Vojirar qebiristanlığıııa da aid sayılırdı. Atlı darvazası ilə piyada dar- vazasının
şəbekoləri hər iki terəfdən memar Perronenin tikmiş olduğu və qəbiristanlıq
qapıçısının evi olan bir köşklə yanaşı idi. Günəş Əliller günbəzınin dal tərefmə
çökduyii zaman, bu şəbəkeler de dərhal aman- sız bir surətde öz rəzələri üzərinə
çevrilərək bağlanardı. Bu zaman məzarçılardan biri içəride qalrnış olsaydı,
qəbiristanlıqdan çıxmaq üçön onun yegane bir çarəsi vardı: o, defh merasimlori
bürosunun verdiyi icazə vərəqosini təqdim etməli idi. Qapıçının yaşadığı evtn
pancərə qanadmda poçt qııtusuna bənzər bir şey qaynlmışdı. Məzarçı icaze
vərəqəsini bu qutuya atar, qapıçı da vərəqənin qutuya düşdüyünü duy- caq,
kəndirin ucundan dartar ve piyada darvazası açılardı. Məzarçmın icazə vereqesi
ohnasaydı o, öz admı söylər, bəzən artıq yatmaqda olan qapıçı da yatağından
durub məzarçmın kim olduğunu öyrənər ve tanıdığı surətdə darvazam açarla
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açardı: lakin belo hallarda məzarçı on beş frank cərimə verdikdən sonra çıxıb
gedə bilordi.
Bu qəbiristanlıq, ümumi qaydalann çərçivəsi xaricıne çıxan bütün xüsusiyyetləri
ilo, inzibati ıdaralərin yaratdtğı yeknəseqliyi pozurdu, 1830-cu ildən bir az sonra
Vojirar qebiristanlığmı bağladılar. Onun yerində Mon-Pamas qəbiristanlığı
əməle goldi, Vojirar qəbiristanlığı ile berabər, yaxınlıqda olan “Dəymiş heyva”
lövhəli məşhur meyxana da irsən Mon-Pamasa keçdi. Bu meyxananm bir tətəfi
qonaqiann stollanna, o bıri tərəfi isə məzarlara baxırdt. Lövhəsındə iki söz
yazıl- mışdı: “Deymiş heyva”.
Vojirar qebiristanlığı demək olar ki, məhv olurdu. Artıq ondan isti- fadə
etmirdilər. Qəbiristanlığı kif basır, çiçəklər onu tərk edirdi. Bur- jualar Vojirar
qəbiristanlığında deftı olunmağa meyl gostermirdilər, burada dəfiı olunmaq
yoxsulluq əlaməti idi. Amma Per-Laşez qəbi- ristanlığına gəlinco, bu tamamile
başqa bir şey idi. Per-Laşez qebiris- tanlığmda də& olunmaq qırmızı ağacdan
çarpayıda yatmaq kimi bir şey idi - bu, incə zövqün əlaməti sayılırdı. Köhne
fransız bağlan kimi qurul- muş olan Vojirar qəbiristanhğı hasar arasma ahnmış
ve hörmet hissi oyadan bir küçeyə bənzeyirdi. Burada dümdüz xiyabanlar,
şümşad ağaclan, tuyalar, çobanpüskülü. abanos ağaclarmm kölgə saldığı köhnə
mezarlar görünür, hündür ot bitırdi. Axşamlar bu qəbiristanhq facioli bir tesir
bağışlayırdı. Qnun cizgilərindo bir ələm, bir hüzn hiss olunurdu.
Ağ mahudlu və qara xaçlı tabut qoyulmtış cənazə arabası Vojirar
qebiristanlığma doğru gedən xiyabanda göründüyü zaman, günəş hölə
batmamışdı. Cənazə arabasının dalrnca gedən axsaq qoca əlbətto, Foş- levan idi.
Çarmıxa çəkmə anarnn mehrabm altındakı sərdabada basdınlması, Kozettanm
monastırdan çıxanlması və Jan Valjanın meyitxanaya gir- məsi - bu işlər hamısı
salamat keçmiş, heç bir maneəyə rast gəlmə- mişdi.
Öteri qeyd etməliyik ki, Çarmıxa çəkme atıanın mehrab altmdakı sərdabada
basdırılması tamamilə üzürlü bir hərekat sayıla biler. Bu da vəzifə ıfasına
benzəyen günahlardarı biridir, Rahibalər bunu etdikleri zaman qətiyyen peıişan
olmamış, yalnız öz vicdanlanna tabe olmuş- dular. Monastır alomınde hökıımət
deyilon şeyin hərəketleri başqaia- rının hüququna qanşmaq kimi
qiymətlən.dirilirdi, belo bir müdaxıle isə hər zaman redd edilməlidir.
Monastır nizamnamosi her şeydən yüksəkdir, qanun maselesine golincə baxanq, görek no olar. Ey insaniar, siz ürəyiniz istediyi qədər qanunlar icad ede
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bilərsiniz, lakin bu qanunlan özünüz üçün saxlayın! Padşahlara verilen son barat
Allaha verilən baratdan qalmış qınnhlardan başqa bir şey deyildir. Ülvi
hakimiyyet qarşısında yer hökmdan bir heçdir.
Bu surətdə, Foşlevan axsaya-axsaya, memnun bir halda tabutun dalmca gedırdi.
Bir-birinə bağlı olan her iki qesdi müvo ffeqiyyətlə düzəlmişdi. Bu qesdin biri
rahibələrə, o biri ise cenab Madleno aid idi, biri - monastınn xeyrinə, o biri isə monastınn zererinə idi. Jari Val- janm sakitliyi başqalarma da sirayət edən
sarsılmaz sakitlik idi. Foş- levan artıq müveffeq olacağına şübhə etmirdi.
Bundan sonra qalan iş ohəmiyyatsiz bir şey idi. Foşlevan son iki il ərzində
dəfələrle bu mezar- çını, bu güler üzlü, dolu bodənli dostu Matyen daymı qonaq
eləmişdi. O, bu Matyen daymı istədiyi kimi barmağuıda oynadırdı, istədiyini
ederdi. İstədiyi şeyi onun beynine salardı. Odur ki, Matyen dayı onun her bir
sozünə “bəli, beli” deyerdi. Foşlevan tam mənada müvəf- fəqiyyet qazanacağuıa
ınanırdı.
Dəfn mərasimi qebiristanlığın xiyabanına çatdığı zaman, xoşbəxt Foşlevan
memnuniyyətlə tabuta baxdı ve ellerini ovuşduraraq:
-

Amma ntf'gülməli oyundur! - dedi.

Birdən cenazə arabası dayandı, darvazaya çatmışdılar. Defn üçün icazə kağızım
teqdim etmək lazım gelirdi. Dəfn bürosunun xidmetçisi qəbiristanlıq qapıçısı ilə
söhbete girişdi. Adətən iki-üç dəqıqədən artıq sürmoyən bu söhbət əsnastnda,
tammadığı bir adam Foşlevana yanaşaraq, cenaze arabasmuı dalında dayandı.
Bu adam fəhləyə bən- zöyirdi, əynində geniş cibli bir köynok, qoltuğutıda isə
bir bel vardı.
Foşlevan bu yad adama baxdı.
-

Siz kimsiniz? - deye soruşdu.

Yad adam cavab verdi:
-

Məzarçıyam.

Bir adam sinəsinə top gülləst dəyendən sonra sağ qalarsa onun da sifətinin
ıfadəsi bu anda Foşlevanın sifətinde olan ifadəyə bənzordi.
-

Məzarçımı'? - dcdl.

-

Bəli.
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-

Sizmi?

-

Bəli, mon.

-

Burada məzarçı Matycn dayıdır.

-

Bir vaxt o idi.

-

Neco yəni bir vaxt o idi?

-

O ölmüşdür.

Foşlevan her şey gözləyə bilordi, lakin mozarçmm ölə biləcəyi heç bir zaman
onun ağlma gələ bilməzdi. Halbuki bu, həqiqət idi; məzar- çılar da nəhayət,
ölürler. Başqalanna qebir qazanlar, özlərinə də qəbir qazırlar.
Foşlevan mat qaldı. Kəkələye-kekəleyə ancaq bunu deye bildi:
-

Bu mümkün ola bilməz!

-

Belədir ki, var.

Foşlevan zəif bir səsle:
-

Axı məzarçı Matyen dayı olmalıdır, - dedi.

Napoleondan sonra taxta On səkkizinci Lüdovik əyləşdi. Mat- yendən
sonra da Qribye məzarçı oldu. Mənim adım Qribyedir, yekəbaş.
Foşlevan sapsan saralaraq, bu Qribyenin üzünə baxırdı.
Bu, uca boylu, anq, rəngi torpaq kimi sarı, çox qaşqabaqlı bir adam idi.
Müveffeqiyyet qazanmadıqdan sonra öz peşesini mezarçı peşesine dəyişən bir
hekime bənzəyirdi.
Foşlevan qəh-qəh çəkərek, gülməyə başladı.
AJı, dünyada nə qəder gülməli şeyler olarmış? Matyen dayı öldü. Güler
üzlü Matyen dayı öldü isə, yaşasm gülər üzlıı Lenuar dayı! Siz Lenuar dayım
tanıyırsmızmı? Lenuar dayı altı suluq, ağzı möhürlü qırmızı bir şərab şüşesidir!
Bir şüşə suren şerabı! Buna nə söz ola
bılər. Əsl Paris sureni. Ah, qoca Matyen ölmüşdür. Bəli, heyif olsun!
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O
bu dünyada yaşamağın qaydasını bilirdi. Bes siz nece? Siz de hər halda
yaşamağın qaydasım bilirsiniz! Elə deyilmi, dostum? Bu saat gedib hərəmiz bir
stəkan şərab vurarıq.
Məzarçı:
Mən təhsil almış adamanı, - deyə cavab verdi. - Dörd sinif qur- tarmışam.
Ömrümdə şərab içmərəm.
Cənazə arabası yenə yoia düşərək, qebiristanlığm baş xiyabanı ilə getmoyə
başladı.
Foşlevan yavaşca yeriyirdi, həyəcanlandığından daha da bərk ax- sayırdı.
Məzarçı bir az irəlide gcdırdi.
Foşlevan yenə bu göyden düşən Qribyeni nezərden keçirməyə baş- ladı.
Teze məzarçı cavan iken qoca gorünən ve anq olmağma baxma- yaraq, olduqca
qüvvotli adam idi.
Foşlevan:
-

Dostum! - deyə məzarçım çağırdı.

Mezarçı başım çevirdi.
-

Mən də monastır məzarçısıyam.

Qribye:
-

Demek, yoldaşıq, - dedi.

Foşlevan, az savadlı olsa da hər şeyi tez başa düşən bir adam idi. O, təhlükəli bir
insan cinsinə, yəni boşboğaz bır adama rast gəldiyinı anladı. Deyinərak:
-

Demək, Matyen dayı öldü... - dedi.

Mezarçı cavab verdi:
Tamamilə, Allah-taala veksel kitabına baxıb gordü ki, Matyen dayının
vədesi gəlib çatmışdır. Odur ki, Matyen dayı da öldü.
Foşlevan mexatıiki olaraq təkrar etdi:
-

Allah-taala...
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Məzarçı mənalı bir tövrle:
Bəli, Allah-taala, - dedi, - fllosoflar ona əbədi xaliq deyirler, yakobinçilər
üçün isə o, vücudi-mütiəqdir.
Foşlevan:
-

Bəs biz daha yaxından tanış olmayaqmı? - deye mızıldandı.

~ Artıq tanış olduq. Siz kəndli-kütlüsünüz, mən ise parisliyem.
Bir yerde şərab içmosək, yaxşı tanış ola bilmorik. Adam şərab şüşəsmi
açanda, ürəyini də açır. Gedək içək. Adət beledir. Bundan boyun qaçırmazlar.
-

Yox, olmaz. İş her şeydən vacibdir.

Foşlevan öz-özıme düşünərek:
-

Məhv oldunı! - dedi.

Rahibələrin, adətən dəfiı edildiyi yerə doğru gedən balaca xiya- bana ancaq bir
neçə dəqiqelik yol qalmışdı.
Məzarçı yene sözə başladı:
Ay yekəbaş, menim ycddi balaca uşağım var, mən onları bəslə- məliyəm.
Onlann qamı tox olsun deyə, mən içməməliyom.
Sonra dərin bir fikir söyleyen mütofəkkirlər kimi mətnnun bir halda
gülümsəyərək:
Onlann aclığı menim susuzluğumun düşmenidir, - deyə süzlə- rini
tamamladı.
Conazə arabası serv ağaclarmın yanmdan keçdi, baş xiyabandan çıxıb, yan
xiyabana girdi, sonra ot basmış bir yerdən keçorək, qalın ağaclığa girdi. Bu,
dəfiı yerinin lap yaxınlığmda olduğunu göstorirdi. Foşlevan yavaş-yavaş
yeriməyə çalışırdısa da, conazə arabasmm hərə- ketini yavaşıtmaq iqtidannda
deyildi. Xoşbəxtlikden, bir az əvvəl yağ- mış qış yağışı torpağı islatmışdı, palçıq
təkərlere yapışır, arabanm su- rətini azaldırdı.
Foşlevan yenə mezarçıya yanaşdı. Yavaş bir səslə:
-

Orada əla Arjanteyl şerabı var, - dedi.
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Məzarçı yene sözə başladı.
Ay kondli, mən mezarçı olacaq adam deyiləm. Mənim atam Pritanedə
qapıçı vozifəsində işləyirdi. O, monim bir edib olacağıma inanırdı. Lakin onu
cürbocür bədbəxtlik basdı. Atam biıjada her şeyini uduzdu. Men də
ədebiyyatdan ol çəkmoyə məcbur oldum. Bununla bele mən indi də camaat
üçün erizə-zad yazırara.
Foşlevan saman çöpündən yapışan bir adam kimi, bu sözdən yapışaraq:
-

Demək, siz məzarçı deyilsiniz? - deye soruşdu.

-

Bu iki senet bir-birinə mane olmur. Hor ikisinde də işlemok olar.

Foşlevan bu sözü başa düşmodi.
-

Gedək ıçək, - dedi.

Burada bir izahat vermək lazım gelir. Foşlevan böyük bir təşviş ıçındə olmasına
baxmayaraq, içməyi teklif edərkən, mühüm bir mad- denin üstündən sükutla
keçirdi, bes şərabın pulunu kim verecek? Foşlevan, adətən, içməyi təklif edər,
pulunu isə Matyen dayı verərdi. Bu dəfəki içmək teklifi təbii olaraq yeni
məzarçının meydana çıxması ilə yaranan yeni voziyyətdən doğurdu. Belə bir
təklif elbettə, edilmeli idi, lakin qoca bağban Rablenin on beş deqiqəsi kimi, pul
məsolesini qesdən üstüortülü qoymuşdu. Foşlevanm özünə gelincə, həyecan keçirməyinə baxmayaraq elini cibinə uzatmaq fikrinde belə deyildi.
Məzarçı təkebbürle gülümsəyerek:
Hər halda yemok lazımdır! - dedi. - Mən Matyen dayırun yerinə işə
girdim. Adam az qala mükəmmel bir tehsil alandan sonra, istər- istəmez filosof
olvır. Mən qeləm işinə bel işinı de əlave etdim. Monim doftərxanam Sevr
küçesinde olan bazardadu-. O bazan görmüşsünüz- mü? Çətır bazannda.
Qırmızı xaç xəstəxanalannın bütütı aşpaz qadm- lan mənə müraciet eder. Mən
onlar üçün sevdikləri əsgərləra aşiqana nıəktublar yazıram. Səhərlər sevgi
mektublan yazıram, axşamlar isə - qəbir qazıram. Yaşamaq çətindir, kendli!
Cenaze arabası getdikce irəliləyirdi. Qorxu ve heyəcanı son nöq- təye çatmış
olan Foşlevan, oyan-buyana boylanırdı. Almndan iri ter damcılan axırdı.
Mozarçı yeno sözüne davam edorək:
-

Halbuki, - deyirdi, - iki ağaya qulluq etmək olmaz. Y a qeləmdən
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ol

çəkməliyem, ya da beldən. Bel mənim xəttimi korlayır.

Araba dayandı.
Dəfn arabasından balaca bir müğenni, onun da dalınca keşiş endi.
Cenazo arabasmın qabaq təkerlərinden bİri torpaq yığını üstüno çıxmışdı. Bu
yığının o terofinde açıq bir qəbir görünürdü.
Foşlevan başını tamamilə itirmiş bir halda:
-

Aman nə gülmoli oyundur! - deyə tekrar etdi.

ALTINCI FƏStL Dörd taxta arasında
Tabutun içindəki kim idi? Biz bunun Jan Valjan olduğunu bilirik.
Jan Valjan tabutun içində elo uzanmışdı ki, boğulmasuı, çetinlikle olsa da, nəfəs
ala bilsin.
Çox qəribə şeydir: insanın vicdanı sakit olduğu zaman, özü de ümu- miyyetlə,
sakit olarmış. Jan Valjanm düşünmüş olduğu bu kelək müvəf- feqjyyətlə
düzəlirdi, həm de dünendən bəri işlər lap gözel gedirdi. O da Foşlevan kimi,
Matyen dayıya bel bağlamışdı, Jan Valjan naticənin gözəl olacağına heç şübhə
etmirdi. Bu qədər bohranlı bir voziyyot ağla gəbnədiyi kimi, bu qədər dərin
sakitlik do tosowür edılə bilməz.
Tabutun dörd taxtası arasında sakitləşdirici bir şey vardı. Sanki Jan Valjanın
sakitliyinə ölülorin sakitliyi qanşmış idi.
O, bu tabutun içindən ətrafda ülan hadisələri izləyir, ölümlə apar- dığı bu
qorxulu oyunun bütün mərhələlərini seyr edirdi.
Foşlevan tabutun üst qapağmı mıxladıqdan bir az sonra, Jan Valjan tabuttın
götürülüb aparıldığını hiss etdi. Tabutun horokətinin azalma- sından arabamn
daş yoldan çıxaraq, torpaq yola keçdiyinı, yəni küçə- lərı keçib bulvarlara
çatdığını hiss etdi. Təkərlerin boğuq səsinden Austerlis körpüsünə çatdıqlannı
başa düşdü. Araba birinci defə dayan- dıqda, qəbiristanlığa çatdıqlannı anladı.
İkinci defe dayandıqda: “Qə- birə çatdıq” dedi.
Birdən tabutun götürülüb qaldırıldığım hiss etdi, sonra bir şeyin bərk-bərk
tabuta sürtüldüyünü eşitdi, tabutu qəbirin içinə sallamaq üçün ətrafına bir kəndir
doladıqlannı anladı.
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Sonra başı gicəllənən kimi oldu.
Yəqin ki, tabutçu ilə məzarçı tabutu qaldırdıqları zaman silkətən- miş vo onu
qəbirə başıaşağı endirmişdilər. Jan Valjan yenə düz vo horokətsiz vəziyyətə
gəldiyini duyunca, artıq tamamilə özüno gəldi, Tabutu qəbirin dibinə
qoymuşdular.
Bədənində xüsusi bir soyuqluq lıiss etdi.
Başı üzerində insan qanını buz kimi donduran tentənəli bir ses eşidildi.
Mənasmı anlamadığı, lakin son dorəcə aramla söylənildiyin- dən hər bir sözü
aynca tuta bildiyi latınca sözler eşitdi:
“Qui cormiunt in terrare pulvere, evigilabunt; alii in vitam aetemam et alii in
opporobrium ut videat semper” Bir uşaq sesi cavab verdi:
“De pregundis”
Sert səs yenə davam etdi:
“Reguiem aetemam dona ei, Domine”*
Uşaq sosi isə cavab verdi:
“Et lux perpetau luceat ei”
O, tabutun qapağı iizərindo yağış yağırmış kimı yumşaq bir şey sopələndiyini
hiss etdi. Yaqin keşiş tabutun üzerinə müqəddəs su sopələyirdi.
Jan Valjan öz-özünə düşündü:
Bu çox uzun sürməz! Bir az da sebr etməlidir. Bu saat keşiş çıxıb
gedecək. Foşlevan Matyeni içmeyə aparacaq. Men tək qalacağam. Sonra
Foşlevan tak geri qayıdacaq, məni tabutun içinden çıxaracaqdır. Bunlann hamısı
üçün bir saat tamamilə kifayətdir.
Sərt bir səs ycnə dedi:
“Bequigcat in pace”1
Uşaq sesi ise:
“Amen”? deyo cavab verdi.
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Jan Valjan diqqətlə qulaq asaraq uzaqlaşmaqda olan ayaq seslerinə bonzər bir
şey duydu.
-

Artıq çıxıb gedirlər, - deyo düşündü, - mən təkəm.

Birdən başı üstündə sanki göy gurladığını eşitdi. Bu, tabutun üzorinə atılmış bir
bel torpaq səsi idi.
Sonra bir bel daha tokdütər.
Nəfes aldığı deşiklərin birisini torpaq örtdü.
Üçüncü dəfə torpaq tökdüler.
Yer üzünde en qüvvətli insanın da qüwəsindən xaric şeyler var. Jan Valjan
özündən getdi.
YEDDİNCİFOSİL
Bu fasildj - “harada tapdırn, harada itdi* məsəlinin necə ffməh gəldiyindən bəhs
olunur
Jan Valjamn yatdığı tabutun üstündə bu işlər baş vermişdi.
Cənazə arabası uzaqlaşdıqdan və keşişlə balaca müğənnl matəm karetasına
minərek getdikdən sonra, məzarçmı gözündən itirməyən Foşlcvan, onun oyilib
torpağa sancılmış beli götürdüyünü gördü.
o zaman Foşlevan qeti biı qsrar qəbvıl ct<ü.
Mezarçı ilə qəbir arasında dayanaraq, qollanm sinosinde çarpaz- ladı ve:
-

PuJıınu mon verirəm! - dedi.

Mezarçı təeccüblə onun üzünə baxdı.
-

Nə dedin, kəndli?

-Pulunu men verirom!
-

Nəyin pulunu?

-

Şərabın.

~ Hansı şərabın?
-

Arjanteyl şərabınııı.
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-

Aqanteyl şerabı haradadır ki?

-

‘"Deymiş heyva” meyxanasında.

Məzarçı acıqlanaraq;
-

Rədd ol cəhenneme! - dedi.

Məzarçı "bu sözlə qebirin içinə bir bel torpaq atdı.
Tabutun qapağından boğuq bir gurultu çıxdı. Foşlevan ayaqlannın yerdən
üzüldüyünü hiss edərək dizləri titrədi, az qaldı äzü də qəbirin içinə yıxılsm.
Hoyəcanından boğularaq, xmldayan bir səsle bağurdı:
-

Dostum, tez ol, yoxsa “Deymiş heyva” bağlana bilor.

Məzarçı yenə belini torpaqla doldurdu.
Foşlevan:
-

Pulunu mən verirəm, - dedi və mezarçmın qolundan tutdu.

Dostum, mənə bax. Mən monastır mezarçısıyara, mon səno kö- mok
etməye gelmişem. Qebiri gece də doldura bilərik. Indi isə gedək hərəmiz bir
stekan vuraq.
Foşlevan bu sözləri deyərek israr edir, təleb edir, yalvanrdı ve eyni zamanda özözünə fıkirleşirdi: “Belke birdən içdi, amma sərxoş ol- madı, bes onda nə
olacaq?”
Məzarçı:
Ay kəndli, indi ki, siz bele İçmək istəyirsiniz, mən razıyam. İçə- rik, dedi. - Ancaq işimizİ qurtarandarv sonra. Ondan qabaq heç cür mümkün deyiJ.
Bunu deyəıək yenə beli qaldırdı. Foşlevan qoiundan tutdu.
-

Aıjanteyl şərabıdır. Aıjanteyl. Qıymeti altı su!

Mezarçı:
Amma yaman zumaçısmız ha! — dedi. — Zır-zır, zır-zır. Bundan başqa
bir şey bilmirsiniz. Gedin bir az gəzinin.
Bu sözlerle məzarçı tabutun. üstünə yetıə totpaq atdı.
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Foşlevan artıq ele bir dərəceyə gəlmişdi ki, ne danışdığını bele bilmirdi:
Gedək deyirem səne, gedek içek, - deye bağınrdı, - qorxma, pu- Junu mən
verecəyem!
Ancaq uşağı yatırdandan sonra, - deyə mezarçı cavab verdi. Ve üçüncü
dəfe tabutun üstünə torpaq atdı.
Sonra isa, beli torpağa sancaraq bu sözləri əlavə etdi:
Bilirsinizmi, bu gece hava soyuq olacaq, üstünü yorğansız qoy- saq, ölü
bizi çağıra bilər.
Məzarçı bu anda beli toıpaqla doldurmaq üçün yeno əyildikdə, pen- cəyinin cibi
açıldı.
Foşlevanın çaşqrn nezərleri tesadüfen bu cıbe düşdü vo.ona san- cılıb qaldı.
Güttoş hele batmamışdı; cibin içinde ne ise bir şey ağardığtnı gör- mək olurdu.
Foşlevanm gözlərində birden ümid işığı parladı, bu gözlər pıkardiyalı bir kendli
gözlərinin açıla biləcəyi dərecəde açddı. Birdon ağlına bir fikir geldi.
Başı bele qanşmış olan məzarçı bir şey görmesin deye böyük bir ebtiyatla, elini
dal tərəfden onun cibinə uzadıb cibindeki ağ şeyi eh- malca çıxartdı. Məzarçı
qəbirin ıçine bir bel de torpaq atdı.
Beşinci dəfə beli doldurmaq üçün əyildikde, Foşlevan sakit və dərin bir nəzərlə
ona baxaraq soruşdu:
-

Bura baxın, siz təze adamsınız, icaze vəreqesi yanımzdadumı?

Mezarçı dayandı.
-

Hanst icazə verəqəsi?

-

Güneşİn batdığmı görmüısünüzmü?

-

Ne olar ki, qoy geco yorğamnı başına çekib yatsm.

-

Bu saat qebiristanlıq darvazasmı bağlayacaqlar.

-

Nə olsım ki?

-

Bəs icazə vereqəniz varmı?

Mezarçı, nəhayet, anlayaraq:
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-

Hə! İcazə vərəqesi! - dedi.

Əwelcə əlini bir cibinə soxdu, sonra o biri cibini eşəledi, sonra jilet ciblerini
yoxladı, bir cibini eşeledi, o birisini tersine ççvirdi.
Yoxdur, icaze vəreqəsi yanımda yoxdur, - dedi. - Yeqin yadım- dan çıxıb,
evde qalıb.
Foşlevan:
-

On beş frank cerimesi var, -- dedi.

Məzarçınuı iizii yamyaşıl oldu. Yalnız üzü torpaq rənginde olan adamlann rəngi
qaçanda üzü yamyaşıl olar. Məzarçı:
Ya həzrəti İsa, mərdiməzann boynu sınsın! - deye bağjrdı. - On beş frank
cərime!
Foşlevan:
-

Beli, düz üç dəne beş franklıq, - dedi.

Məzarçı beli yere atdı.
İndi de növbə Foşlevana çatmışdı. Foşlevan:
Eybi yoxdur, dostum, - dedi3 - qem yemə. Böyründə hazır qebir olsa
belə, adam özünü belə şeyler üçün öldürməz. On beş firank ne böyük puldur ki!
Vur-tut on beş frankdır, bir də istəseniz onlan ver- məyə də bilərsiniz. Men
dünyagörmüş adamam, siz ise südemer uşaq- sımz. Mən size yaxşı bir dost
məsləhəti verərəm. Aydın meselədir: güneş batır, o artıq ƏKHər günbəzinə
çatmışdır, beş deqiqa sonra qəbı- ristanlığı bağlayacaqlar.
Mezarçı:
-

Doğru deyirsinİ2, - deye cavab verdi.

Siz beş deqiqədə bu qəbiri doldura bilməzsiniz. Çox dərindir, lap
cəhənnəm kimidir. Darvaza bağlandıqda buradan çıxa bilməyecek- siniz.
-

Doğru deyirsıniz.

-

Odur ki, on beş frank cerimə verməlisiniz.

-

On beş firank!
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-

Lakin hsle vaxt var... Harada yaşayırsmız?

Şahər qapılanmn iki addımlığında. Buradan on beş dəqiqəlik yol olar.
Evim Vojirar küçesindədir. Nömre seksen yeddi.
-

Hele gec deyiJ, ikı ayaq da satın alıb bu saat yola düşsəniz, çatar- smtz.

-

Elədir ki, var.

Darvazam keçdikdan sonra quş kimı evinizə uçarsmız, icazə vərəqəsiai
götürüb yene qaçarsınız geriyə, qapıçı sizi darvazadan bu- raxar. İcazə vareqesi
yanmızda olandan sonra, artıq cerimə-zad ver- mək lazım gelməz. Sonra da
gəlib ölünü basdırarsınız. Mən də ölünün qarovulunu çəkəmm ki, qaçmasın.
-

Meni ölümden qurtardımz, kəndli.

Foşlevan:
-

Tez redd olun gedin, - dedi.

Məzarçı sevincindən göye çıxaraq, Foştevanın əlini sıxdı və yü- yürməyə
başladx.
Məzarçı ağaclarm arasında gözdən itdikden və ayaq sesləri tama- mile
kesildikden sonra, Foşlevan qəbirin üstünə əyilib yavaş bir səsle:
-

Madlen babal - dedi.

Heç bir cavab gəlmodi.
Foşlevan titredi. Yuvarlanaraq qəbirin içinə düşdii, tabutun baş tərəfinə atıhb
çiğırdı:
-

Siz burdasınızmı?

Tabutun içində səs-səmir yox idi.
Foşlevan nefəsi kəsiləcək dərecede tir-tir esərək, ıskene ilə çəkici cibindən
çıxanb, tabutun üst taxtasını qopardı. Boz qaranlıq içində Jan Valjanın üzü
göründü; gözleri yumulu, üzü sapsan idi.
Foşlevan dəhşətə gəldi, tükleri biz-biz oldu, ayağa durmaq istədi, dizleri kəsildi,
az qaldı tabutun içine düşsün. Qəbirin iç divanna söykenib Jan Valjanın üzünə
baxdı.
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Foşlevan bir ah çekirmiş kimi, yavaş bir səslə:
-

Öldü! - deye pıçtldadı.

Sonra yenə dik dayanaraq, ellərini elə bir hiddətlə sinesinde çar- pazladı ki,
yumulmuş yumruqlan çiyinlerinə dəydi. O çığıraraq:
-

Demek, mən onu belə xilas etdim! - dedi.

Zavallı hönkür-honkür ağlamağa, özü ile danışmağa başladı. Mo- noloqun insan
tebiətine xas oknadığı yanlış bir fikirdir. İnsan bəzən şİddəÜi iztirablarm tasiri
altmda öz-özüne damşmağa başlayır:
Foşlevan deyirdi:
Günah mende deyil, Matyen dayıdadır. Axı bu sarsaq nə üçün öldü? Axı
heç kim bu ölümü gözləmədiyi bir zamanda o ne üçün öldü? İndi de onun
üzündən Madlen Öidü. Ah, Madlen baba! Budur, tabutun içindedir! O hər şeyə
nail oldu! Hər şey bitdi! Ah, bütün bu işlərin bir mənası varmıdır? Aman ya
rəbb! öldü! Bes onun baJaca qızı, mən onu nə edeceyem? Bəs o meyvəsatan
arvada nə deyecəyem? Belə bir adam da, bele bir ölümlə ölərmi? Bu rəvamıdır,
ya robb? Ah, menim arabamı çiyinleri ilə necə qaldırdığını görəydiniz! Madlen
baba! Mad- len baba! Vallah, o boğukıb, men demədimmi, boğulub ölüb. O,
menim sözlərimə qulaq asmaq istemedi! Beli, yaxşıca oyun oynadıq, bu da
onım axın! O öldü! Bes onun balası! Ah! Yox, yox, mən artıq ora
qayıtmayacağam. Men burada qalacağam. Elə yaxşı adam idi! Allaha yaxm
adamlann ən mərhəmətlisi idi. Ah, ah, bele də zarafat olar! Bele de iş olarki, iki
qoca bu yaşa çatsm, belə iş tutsun? Bəs o bu monastıra necə geldi? Ele her şey
buradan başladı. Belə şeylere yol vermək olmazdı. Madlen baba! Madlen baba!
Madlen baba! Madlen baba! Cenab Madlen! Cenab mer! O menı eşitmir! Ah,
indi bu ışin ıçindən necə çıxaq?
Foşlevan bu sözlərle saçlarun yolmağa başladı.
Uzaqdan, ağaclığm dalından, ksskin bir cınltı səsi gəldi. Qebi- risthğıın
darvazasını bağladılar.
Foşlevan Jan Valjanın üstiinə əyildi ve bindən qəbirin içinden dəhşetlə geri
çekildi. Jan Valjan gözlərini açıb, ona baxırdı,
Ölünü görmek dehşetli bir şeydir, ölünün titrədiyini görmek daha dəhşetlidir.
Foşlevan daş kimi donub qalmışdı. Şiddetli iztirab ve he- yecanlardan sarsılan
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qoca rəngi qaçmış halda qabağmdakının bir ölü, yaxud diri olduğunu anlamadan
çaşqın bir nezerlə Jan Valjana, Jan Valjan da ona baxırdı.
Jan Valjan:
-

Mən yatnuşdım! - dedi. Durub tabutun içində oturdu.

Foşlevan diz çökdü.
-

Aman Allah! Siz məni yaman qorxutdunuz, - dedi.

Sonra ayağa durub bağırdı:
-

Çox sağ olun, Madlen baba!

Jan Valjan ancaq özündən getmişdi. Serin hava onu ayıltdı. Sevinc
dehşetin çəkılmesi demekdir. Foşlevanm özüne gelmesi üçün de Jan
Valjanın ayılması üçün lazım gələn qədər vaxt keçmişdi,
Demek, sız ölməmişsiniz! Ah, siz ne ağıllı adamsınız! Mən sizi çağırdım,
0 qəder çağrrchm ki, nehayet, qayıtdınız! Gözlərinizin yumulu olduğunu
gördüyüm zaman öz-özüme dedim ki: -Bəlİ, budur, boğulub öldü! - Men lap
deli olacaqdım, yaman dəli olacaqdım, başı- ma torba taxacaqdılar. Bisetr
delixanasma qoyacaqdılar! Siz ölendən sonra, men bundan başqa ne ede
bilerdim? Bes sizin körpeniz ne olacaq idi? Bu meyvesatan arvad da heç bir şey
başa düşmeyecəkdi. Uşağı atdılar üstüme, uşağın babası isə öldü! Heç bele de
kelek olar? Ey göyləri yaradan, bu ne iş idi biz düşmüşdük! Ak, şükür olsun
Allaha, siz sağ-salamatsınız.
Jan Valjan:
-

Üşüyiirəm! - dedı.

Bu sözlər Foşlevanı tamamile ayıltdı. O özünə gəldi, vəzifəsi yadına düşdü. Bu
iki adam özüno gəlmişdiso də, lakin özleri bele anla- madan, mənalı bir
perişanlıq, bu qaranhq və dəhşətli yerin təsirindən əmələ gələn qəribə bir
çaşqınhq hiss edirdilər. Foşlevan: - Tez bura- dan gedək, - dedi.
Əlini cibinə saldı, ehtiyat üçün götürmüş olduğu şüşoni çıxartdı.
Əwəlcə bu araqdan bir udum için, - dedi. Sərin havanın işini araq şüşəsi
tamamlamış oldu. Jan Valjan bir udum içdikdən sonra, tama- milə özünə
gəldiyini hiss etdi.
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Tabutun içindən çıxaraq, qapağı yene mıxlamaq üçün Foşlevana kömək etdi.
Üç dəqiqədən sonra ikisi də qəbirin içinden çıxmışdılar.
Foşlevatı tamamilə sakıt idi, heç tələsmirdi. Qəbiristanltq bağLı tdi. Məzarçı
Qribyenin birdən-biro qayıdıb gəlməsinden qorxmurdu. Bı!ı “təzə adam” artıq
evinə çatmışdı, icazə vərəqəsini axtarırdı, ancaq bunu tapmaq çetin bir şey idi,
çünki vorəqə Foşlevanm cibinde idi. Vere- qəsiz isə o artıq qebiristanlığa qayıda
bılməzdi.
Foşlevan kürəyi, Jan VaLjan ise beli götürdü, az bir zaman içinde boş tabutu
basdırdılar.
Qəbiri doldurduqdan sonra Foşlevan Jan Valjana dedi:
-

Gedək. Men küreyi götürərem, siz de beli götürərsiniz.

Qaranlıq çokmüşdü.
Jan Valjan çetinliklə hərakət edir ve ayaqlanm sürüyürdü. Tabu- tun içində
bədəni üşümüş, özü də meyit haLına düşmüşdü. Tabutun dörd taxtası arasında
bədənini bir ölüm herəketsizliyi bürümüşdü. Qəbi- rin içinde bədəninə keçmiş
soyuqluğun yox olmast üçün vaxt laztm idi. Foşlevan:
Yəqin bədəniniz üşümüşdür? - deyə soruşdu. - Heyif ki, axsa- yıram,
yoxsa yüyürə-yüyürə bedənimizi qızışdırardıq.
Boş şeydir! - deyo Jan Valjan cavab verdİ. - Bir neçə addım gedorək,
yene yeriməyə öyreşərəm.
Onlar cənäze arabasınm gəldiyi xiyabanlardan keçdilər. Bağlı dar- vazaya və
qapıçtnın yaşadığı köşke çatdtqda, Foşlevan əlindəki icazə verəqəsini qutunun
içine tulladı, qapıçı qaytanı çokdi, qapt açıldı, çıxdtlar.
Foşlevan:
Işlər nə yaxşı gedir! - dedi. - Madlen dayı, ağlınıza nə gözəl flkir
gelibmiş!
Onlar tamamilə sakitcə Vojirar qarovulxanası yanmdan keçdilər. Qebiristanlıq
yaxınlığında kürəkle bel ən gozəl bir pasportdur.
Vojirar küçəsində heç kim gorünmürdü.
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Qabağa gedən Foşlevan evlərə baxa-baxa:
Madlen dayı, - dedi, - siz mendən yaxşı göre bilirsiniz. Zəhmət olmasa,
səksən yeddi nömreli evi meno göstərərsinizmi?
Jan Valjan:
-

Elə budur ki var, - dedi.

Foşlevan sözünə davam ederek:
Küçədo heç kəs yoxdıır, - dedi. - Beli mənə verin, bır dəqiqə məni burada
gözləyin.
Foşlevan evin içinə girdi, yoxsulu çardağa tərəf çəkən bir sövq- tebii ilə lap üst
mərtebəyə qalxdı və qaranlıqda çardağın qapısını döydü.
Içəridən bir səs:
-

Giro bilərsiniz, - dedi.

Bu ses Qribyenin sosi idi.
Foşlevan qapını açdı. Bütün bu yoxsul evlər kimi məzarçının da mənzili
mebelsiz, qaranlıq bir daxmadan ibarot idi. Mal qablamaq üçün lazım olan bir
qutu - bəlkə də bir tabut - kamod yerini görür, yağ küpü - su qabını, küləşden
qaynlmış döşok - yatağı, tava döşeme iso
stol-skamyanı əvoz edirdi. Evin bir küncünde, köhno bir xalça parçasından ibarət olan cır-cındır üzərində, bir-birine qısılaraq, anq bir qadmla bir
neçə uşaq oturmuşdu. Bu miskin otaqda bir aile firtınası olduğu hiss olunurdu.
Burada her şey bir “otaq” zəlzələsini xatırla- dırdı. Qazan qapaqlan bir kənara
atılmış, cmdırlar dağılmış, kasa sm- ınış, uşaqlann anası ağlamış, uşaqlar isə
döyülmüş idi. Hər tərəfdə şid- dətli ve hiddətli axtanşlann izleri görünürdü.
Mozarçınm icazə vəre- qesini deli kimi axtardığı və itməyin məsuliyyetini
otaqdakı hər bir şeyin üzərinə qoyduğu, yeni kasadan tutmuş ta arvadına qeder
hər şeydən ve hər kəsdən vərəqəni teleb etdıyi göriinürdü. Üzündə derin bir
ümidsizlik hiss olunurdu.
Bununla belə, Foşlevan sərgüzəştə tez son vermək üçün çox teles- diyindən,
müvəffəqiyyətinin bu qemli terefınə heç əhemiyyət vermədi.
İçəri girər-girməz:
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-

Men sizin kürəyiııizi ve belinizi gətiımişəm, - dedi.

Qribye heyrətlə onun üzüoə baxdı:
-

Kəndli, sizsiniz?

-

Sabah səhər icazə verəqənizi qəbiristanlıq qapıçısından ala bilər-

siniz.
Foşlevan bu sözlərlə kürayi dət beli de yere qoydu. Qribye:
-

Bu nə demekdir? - dedi.

Bu o demekdir ki, icazə verəqesi cibinizden yere düşüb, siz ge- denden
sonra men onu tapmışam, ölünü basdırmışam, qebrin içini dol- durmuşam, sizin
göreceyiniz işi görüb qurtarmışam, icazə vereqenizi isə qapıçı size qaytarar, siz
də on beş frank cərimə vermeli olmazsmız. Təzə adamsmız, başa düşdünüzmü?
Qribye heyran və meftun qalaraq:
Çox sağ ol, kəndli! - dedi. - Gələn dəfə şərabın pulunu vennek menim
borcumdur.
SƏKKİZİNCl FƏStL Mü vaffjqiyyvtli sual-cavab.
Bir saat sonra, gecə vaxtı iki kişi ilə bir uşaq Pikpüs küçəsindəki altmiş ıki
nömreli evə yaxmlaşdllar. Bu iki kişinin ən qocası çəkici götürüb qapını döydü.
Bunlar Foşlevan, Jan Valjan və Kozetta idi. iki qoca əwəl Kozettanın dalınca
Yaşıl yol küçəsində yaşayan meyvə- satan arvadm evin» getdl. Foşlevan q\zt b«
gün qahaq apartb onun yanına qoymuşdu. Kozetta başma nə geldiyini
anlamayaraq, bu iyirmi dörd saatı qorxu içinde, xəlvətcə titreye-titrəye keçirtdi.
Qorxusundan hetta ağlamırdı. Heç bır şey yemədi, yatmadı. Meyvesatan arvad
ona min cür sual verdi, cavabında İse ancaq meyus bir baxış aldı. Kozetta bu iki
gün erzində gördükləri ve eşitdikləri haqqında bir soz bele ağyından qaçmnadı.
Həyatında böyük bir donüş olduğunu hiss edirdi. Bütün varhğı ile “ağıllı qız
olmaq” lazım gəldiyini duyurdu. Balaca, gözii qorxmuş bir qızın qulağına
müəyyen bir ifadə ilə söylənmiş “heç bir şey damşma” sözlerinin ne qedər
böyük bır tesiri olduğunu hiss eden olmuşmu? Qorxu dilsiz olar. Hem de heç
kəs uşaq qədər sirr saxlaya bilməz.
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Lakin bu qaranhq intizar saatlanndan sonra Kozetta Jan Valjanı yenə gördiiyü
zaman elə heyran bir sevinclə bağırmışdı ki, diqqətli adam bunun uçurumdan
qurtulan bir insanın səadət bağırtısı olduğunu anlardı.
Foşlevan monastırda yaşadığından, oraya girmək üçün söyleniləsi moşrut
sözləri bilirdi. Bütün qapılar onun qabağında açıJdı.
Bu suretlə ikiqat və dəhşətli məsələ, yeni çıxmaq və gimıok me- sələsi həll
olundu.
Qapıçı xüsusi əmr almış olduğundan, heyətdən bağçaya baxan ba- laca qulluq
qapısını açdı. Bu həle iyirmi il bundan qabaq, çıxış dar- vazasının lap
qabağmda, hoyətin dal terəfində, divann içində, küçə tərofdən görünən həmin
qapı idi. Qapıçı üçünü do bu qapıdan keçirtdi, onlar həmin aynca daxili salona
çatdılar, Bu salon, bir gün əwol Foş- levanın reisin əmrlərini dinləmiş olduğu
qebul otağı idi.
Rəis onlan gözləyerək, təsbehini çevirirdi. Yanmda seçici analar- dan biri
dayanmışdı, üzündə bir baş örtüsü vardı. Otaqda təkcə bir şam yamr ve bunun
zəif işığı otağa yayıhrdı; daha doğrusu, otağa işıq düş- düyü zonn olunurdu.
Rəis Jan Valjanı nəzərdon keçirtdi. Qapalı göz qapaqları altından baxan gözlər
hər bir şeyi görür. Sonra rəis sorğu-suala başladı:
-

Siz onun qardaşısımzmı? - dedi.

-

Bəli, şərefli ana, - deyo Foşlevan cavab verdi.

-

Adımz nədir?

Foşlevan cavab verdi:
-

Ultim Foşlevan.

Doğrudan da, Foşlevanın bir zaman Ultim adlı ölmüş bir qardaşı vardı.
-

Harahsmız?

Foşlevan cavab verdi:
-

Amcn yaxınlığuıdakı Pikinyadan.

-

Neçə ya^ınız var?

Foşlevan cavab verdi:
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-Əlli.
-

Sənətiniz nedir?

Foşlevan cavab verdi:
-

Bağbanlıq.

-

Mərhəmetli bir xristiansınızmı?

Foşlevan cavab verdi:
-

Beli, şərəfli ana.

-

Siz bu qızın atasısınızmı?

Foşlevan cavab verdi:
-

Man onun babasıyain.

Seçici ana yavaş səsle dedi:
-

Ağıllı cavab verir.

Jan Valjan bir kəlmə belə söyiəmədi.
Rəis diqqətlə Kozettanı nozerden keçırdi ve yavaş bir səslə rahi- beyə dedi:
-

Çirkin qız olacaqdır.

Rahibələr qəbul otağuıın küncunde yavaşca nə isə danışdıqdan sonra rəis
Foşlevana tərof dönerək:
~ Fovan baba, - dedi, - sizə ikinci bir ztnqırovlu dizlik vereceklər, indi iki danə
lazırn olacaqdir.
O biri gün bağçadan, doğrudan da, iki zınqırov sesi gəlirdi. Rahi- bələr bu
səsləri eşitdikcə, baş örtüklərinin bir ucunu qaldınb baxmaq arzusundan özlərini
saxlaya bilmirdilər. Bağçanm dal tərəilndə, u^aq- dakı ağaclar altında, iki kişi
yan-yana yer qazırdı - biri Fovan, o biri isə özgə adam idi. Bu, fövqəladə bir
hadise idi. Rahibələr o gün vedini belə pozaraq, bir-birile pıçıldaşmağa
başladılar: “Bu, bağbanın kömək- çisidir”.
Seçici analar isə izah edirdi: “Bu, Fovan babanın qardaşıdır”.

622

Jan Valjan, doğrudan da, tamamilə rəsmi suretde, hər bir qaydaya riayət etmək
şertilə monastırda işləməye başlamışdı, onun gen dizliyi və zınqırovu vardı,
artıq o, rosmi vəzifede sayılırdı. Adı da Ultim Foş- levan idi.
Qulluğa qəbul olunmağmın qəti sebəbi rəisin Kozetta haqqında “çirkin qız
olacaqdır” demosı olmuşdu.
Monastır reisi bu fərziyyeni söylədikdən sonra, dərhal Kozettaya qarşı bir
təvəccöh hıss edərek, onu monastır pansionuna pulsuz bir tələbo kimi qəbul
etmişdi.
Bu tamamile ardıcıl bir hereket idi. Monastırda güzgü olmasa da, qadınlar gözəl
olub-olmadıqlannı daxilən başa düşürdülor. Ona göra də gözel olduqlanm bilan
qjzlar həvessiz rahibə olurlar. Monastıra
girenlər arasmda gözBİ qızlar çirkinlerə nisbətən az olduğundan gözəl- lərden
artıq eybəcərlərə bel bağlamaq olardı. Odur ki, monastırda çirkin qızları
sevərdilər.
Bu hadiso xeyirxah Foşlevanın nüfuzunu artırmışdı. Onun üç müvəffəqiyyəti
vardı: əwəla, o, qanadı altına aldığı və xilas etdiyi Jan Valjanın nəzərində nüftız
qazanmışdı. Ikinci - “O məni ceriməden xilas etdi” - deyən məzarçı Qribyenin
nəzərində nüfoz qazanmışdı. Nəhayət, onun sayəsində Çarmıxa çəkmə ananın
tabutunu monastmn içindəki mehrabm altında saxlamağa müvəffəq olan ve bu
surətlo hakimləri aldadaraq, “Allahm payrnı” verən monastır ehalisinin nəzərində böyümüşdü. Mərhum rahibənin cənazesi olan tabut Balaca Pikpüsdə, boş
tabut isə Vojirar qəbiristanlığmda idi. İctimai qayda- qanun ciddi bir şəkildə
pozulsa da, bunu heç kəs göre bilməmişdi. Monasttra gelincə, onun Foşlevana
bəslediyi minnetdaxhq çox böyuk idi. Foşlevan monastırın ən yaxşı
xidmətçilərindən biri və ən yaxşı bağban sayılmağa başladı. Arxiyepiskop bu
hadisedən sonra birinci dəfə monastın ziyaret etdiyi zaman, rəis bir az tovbə, bir
az da foxr edər kimi, bütün əhvalatı monsenyora damşdı. Arxiyepiskop da,
monastan tərk etdikdən sonra, öz razılığını pıçıltı ilə elahəzrətin xüsusi ruhanisi,
sonra isə Reyme aıxiyepiskopu və kardinal olan cənab de Latilə bildirmişdi.
Foşlevanın şöhrəti bununla da qurtarmadı, lap Ro- maya qədər yayıldı.
Papa Xn Levin öz qohumlanndan olan ve eyni della Jenqa fami- liyasmı daşıyan
Paris nunsisi və arxiyepiskopa yazdığı bir məktubda - biz bu mektubu öz
gözlərimizle görmüşük - aşağıdakı sözlər qeyd edilmişdir: “Paris
monastıriarmm birində Fovan adlı gözəl bir bağban və müqəddəs adam
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olduğunu söyləyirler”. Lakin bu şöhrətin bir eks- sədası bele Foşlevanm
komasına gəlib çatmadı, öz böyük eziyyət- lerindən və müqəddəs adam
olmağından bixeber olan Foşlevan yenə də calaq vurur, alaq edir, qovun
ləklərini soyuqdan qorumaq üçün həsir serirdi. Ellustrated London Wews
məcmuəsində təsvirini gör- düyümüz və altında. “Qaramal sərgtsində birinci
mükafat almış öküz” sözleri yazılmış olan Dürham, yaxud Sürrey öküzü öz
şöhrətindən bixəbər olduğu kimi, Foşlevan da bu qədər böyük bir şöhrət qazandığını bilmirdi.
Dustaq kimi yaşamaq
Kozetta monastırda da bir şey danışmazdı.
Kozetta özünü Jan Valjanın qızı hesab edirdi, bu da tebii bir şey idi. Lakin özü
bele bir şey bilmədiyinden, heç bir şey də deye bilməzdi, bılseydi bele, yene de
sükut edər, bir şey söyləməzdi. Uşaqlan dünya- da müsibet qeder susmağa
öyrədən bir şey yoxdur. Bunu biz bir dəfe dedik. Kozetta o qədər ıztirab
görmüşdü ki, o her şeydən, danışmaq- dan, nəfes almaqdan belə qorxardı.
Söyləmiş olduğu ehtiyatsız bir söz sayesinde, dəfelertə onun üzərinə dehşetlı bir
söyüş yığmi yağardı. Jan Valjanın yanına düşdüyü zamandan beri o yavaş-yavaş
Özünə gəl- məye başlamışdı. Monastıra da çox tez altşdı. Ancaq Katerinasuun
xif- fətini çekirdi, lakin bunu kimsəyə söyləməye cesarot etmirdi. Yalıuz bir
dəfə ürək edib Jan Valjana dedi ki:
-

Ata, bilseydim, Katerinanı da özümlə götürerdim.

Kozetta monastır pansionunun talibəsi olduqdan sonra, bu talibə- lerə məxsus
paltar geyinməye mecbur idi. Jan Valjan onıın soyunduğu köhnə paltarm
qaytanlması üçün icazə aldı. Bu paltar Kozettam Tenard- yenin meyxanasından
apardığı zaman geyindirdiyi həmin matem pal- tan idi. Kozettanm bu paltan
hele köhnelməmişdi. Jan Valjan bu pal- tarla yun corablan və çəkmeleri
haradansa tapmiş olduğu balaca bir çamadanın içinə qoydu, şeylərin üstünə
monastırlarda çox olan kafür ve sairə etirh şeylər tökdü. Çamadanı çarpayısının
yanındakı stulun üstüne qoydu, açaruu isə həmişə yanında' saxlardı.
Bir defə Kozetta:
-

Ata, - dedı - sənin qutunda nə var, oradan no yaxşı iy gəlir?

Foşlevan baba, bir az əwəl bəhs etdiyimiz kimi özünün xəbəri ol-
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madığı şəref ve şöhrətden başqa, elədiyi bu yaxşılıq üçün böyük bir mükafat
almışdı: ewela, işi müveffeqiyyətlə qurtardığı üçün o, xoşbəxt ıdi, ikincisi kömekçısı olduğu üçün işi də xeyli azalmışdı. Bundan baş- qa o, tütünü çox
sevdiyindən artıq gündə üç dəfo, həm de kefi istediyi kimi işledə bilerdi, çünki
tütünün pulunu hemişə cənab Madlen verirdi.
Rahibələr Ultim admı qəbul etmədilər. Jan Valjana, adətan, “o biri Fovan”
deyərdiler.
Bu mübarək qadınlar bir azacıq belə, Javerin cəsarətıne malik olsaydılar,
bağçaya aid sifarişlər üçün monastır xaricinə getmek lazım geldiyi zaman,
həmişə qoca, topal, xeste, böyük Foşlcvanın getdiyini və o birinin heç bir zaman
monastırdan kenara çıxmadığını görərdiler. Lakin rahibəlerin gözləri hemişə
goylərə doğru çevrildiyindənmi, casusluq cdə bilmedikləri üçünmü, yoxsa birbirini pusduqları üçün- mü, hər halda onlar bu qorihe hadisəye baş
qoşmamışdılar.
Zatən, Jan Valjan gizlenib buradan tərpomnəməkdə çox yaxşı iş görürdü. Javer
tamam bir ay bu məhelloni gözden qaçırmadı.
Bu monastır Jan Valjaıı üçün hər tərəfdön uçuruınlarla əhate olun- muş bir ada
kimi idi. Artıq monastırın bu dörd divan Jan Valjan üçün bütün aləmi əvəz
etməli idi. Jan Valjan geniş göyleri göriir ve bunlara baxdıqca üreyi açıhr, ruhən
sakit olurdu. Bir də ki Kozetta burada idi
-

xoşbəxt olmaq üçün onu görmek kıfayət idi.

Jan Valjan üçün yenə ferehli bir heyat başladı.
O, qoca Foşlevanla birlikdə bağın dal tərəfmde, daxmada yaşa- yırdı. Cürbəcür
tnşaat qırıntılarından tikilmiş olan bu evciyəz həle 1845-ci ildə salamat idi, onun
üç bomboş otaqdan, quru divarlardan ibarət olduğu məlumdur. Bu otaqlann ən
böyüyünü Foşlevan Jan Valjanın bihudə müqavimetlərine baxmayaraq, cənab
Madlenə vermişdi. Otağın divannda, üstündən dizlik ilə səbət asıLmış olan iki
mıxçadan başqa daha bir bəzək vardı ki, bu da buxannm üstünden asılmış 1793cü ilə aid bir royalist kredit bıleti idi. Bu biletin suretini burada veririk.
KATOLİK
Kral namına
Ordıı üçün todarük edilon şeylordən ötrü verilir.
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Sülh sazijı bağtandıqdan snıua ödenilməlidir.
Seriya 3

JNfe 10390

Stoffle
VƏ KRAL ORDUSU

Bu Bandeya əskinasmı Foşlevandan qabaq işləyən ve monastırda olan bir qoca
şuan burada bağbanhq etdiyi zaman divara mıxlamışdı.
Jan Valjan her gün bağçada işler və çox fayda verərdi. Vaxtilə ağac calamaqla
moşğul olduğundan, yenə həveslə bağbanlığa başladı. O, ağac bəsləməyin bir
çox üsullarına ve sirlərinə belod idı. İndı bu bilik onun işine yaradı. Bağçadakı
ağaclarm çoxu cırlaşmışdı, Jan Valjan onlara çalaq vurdu, ağaclar yenə yaxşı
meyvə verməyo başladılar.
Kozettanm hər gün bir saatlığa Jan Valjanın yanma gəlmesı üçün icaze
almışdılar. Rahibələr dainı məyus, Jan Valjan isə mərhəmətli olduğundan,
bataca qız onu rahibələrlə müqayiso edərək, pərəstiş et- meye başlamışdı.
Kozetta günün müəyyen saatında yüyüre-yüyürə bağbanlann damına gəlerdi.
Kozetta komamn qapısından girər-girmez ora cənnətə dönərdi. Jan Valjanın üzü
parlar, Kozettaya səadet verdi- yini anladığından, özü də xoşbəxt olardı.
BaşqaLanna verdiyimiz se- vincin də bir gözəlliyi var, o başqa bir şüa kimi
sönməz, daha parlaq bir nur kimi bize təref qayıdar. Tenəffiis saatlannda Jan
Valjan uzaqdan Kozettanm başqa qızlarla oynadığını və yüyüruşdüyünü seyr
ederdi. Onun qəhqəhəsini və sosını eşitməyə alışmışdı.
Artıq Kozetta gülürdü.
Kozettamn üzü də bir qədər dəyişmişdi. Üzündəki qaranlıq kölge- lər yox
olmuşdu. Gülmək günəş kimidir, o insanlann üzündəki qış soyu- ğunu qovur.
Tenoffiis qurtaran zaman Kozetta da monastıra qaçardı. Jan Valjan Kozettanın
ders keçdiyi sinif poncərələrine baxar, gecəiər isə yataq otağınm pəncerelerine
baxmaq üçün yataqdan durardı.
Allahm işlərini bilmək olmaz, monastır da, Kozetta kimi, Jan Val- janın
qəlbində yepiskopun xeyrə doğru yaratdığı dönüşü möhkəmləş- dirmiş ve
tamamlamışdı. Şübhəsiz, xeyirxahlıq hər zaman bir cəhotdən tokəbbürlə təmas
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eıiir. tblisin tikdiyi bir körpü onlan bir-birina bağ- layır, Belkə de Jan Valjan
taleyin əmri ile Kiçik Pükpüs monastırına düşdüyü zaman, şüursuz olaraq artıq
bu cəhətə və bu kötpüye yaxın- laşmışdt. Nə qədər ki, o özünü yepiskopla
müqayisə edirdi, ona layiq olmadığmı hiss edir, zəlil vo molul olurdu. Lakin son
zamanlar Özünü başqa insanlarla müqayisə etməyə başlamış və qelbində iftixar
hissi oyanmışdı. Kim bilir? Bəlkə də o özü bele hiss etmeden, yenə insan- lara
nifrət beslemeye öyrəşecəkdi.
Bu yoldan onu monastır saxladı.
Bu - Jan Valjanın öz heyattnda təsadüf etdiyi ikinci esaret yeri idi. Gəncliyində,
həyatın işıqlı dövrü adlandıra bilecəyimiz bir dövrdə və sonra, lap yaxın
zamanlarda, o, odalet mahkəmesinin ədalətsizliyi, qa- nunun qanunsuzluğu kimı
təsəwür etdiyİ menfiır, dəhşətli, sərt bir yerə düşmüşdü. İndi katorqadan sonra
o, monastira düşmüşdü ve vax- tilə katorqa həyatmı sürdüyünü, indi isə
monastır hoyatını sanki scyr etdiyini düşündükco, iztirab ve qorxu içində bu iki
şeyi bır-birile mü- qayisə edirdi.
Bezen elindəki belə söykenərək, sonsuz burma bir pillekenle enirmiş kımi,
yavaş-yavaş təfəkkür uçurumlarma qerq olardı.
Öz keçmiş yoldaşlannı xatırlayırdı. Onlar ne qoder bədbəxt insan- lardı! Günəş
doğmadan yataqlanndan qalxar və gecənin yansma qeder işlerdılər, yatmaq
üçün çox az vaxt qalardı, onlar vur-tut iki barmaq qalınlığmda döşəkləri olan
əsgər çarpayısına uzanardılar, yalnız en şiddətli şaxtalarda qızdmlan binalarda
yatardılar, eyinlerində qırmızı, dəhşetli pencəkləri vardı, merhemet göstərərək,
onlara yayın istisində kətan şalvar, qışın soyuğunda ise yun koynək geyinməyo
icazə veror- dilər. Onlar ancaq xüsusi ağır işlorə göndərildikləri zaman şərab
içər vo ot yeyerdilər. Adlanıu itirmiş bu adamlan həmişə nömrə ilə çağırardılar, onlann hər biri sanki bır rəqəmə çevrilmişdi. Başlannı qaldır- madan,
səslərini ucaltmadan, başlan qırxıq bir halda, deyenek qorxusu altında
yaşardılar. Onların qisməti təhqirdən başqa bir şey deyildi.
Sonra yene fikirləri gözləri qarşısında olan insanlara qayıdardt.
Bn insanlar da saçlanm kəsdirmişdi, onlar dabaşı aşağı, səslərini ucaltmadan
yaşayırdılar, onlann qisməti təhqir olmasa da, istehza idi, bellərindo dəyənək
yarasınm yeri görünməse de, çiyinlerinde şallaq izləri görünürdü. Oniann da
adlan dünya üçün artıq məhv olmuşdu, onlar yalmz sərt və şərti adlar altında
yaşayırdılar. Onlar heç bir zaman ət yeməz, heç bir zaman şerab içmezdilər.
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Bəzən axşama qədər ağız- larma çörek almazdılar, eyinlerinde qırmızı pencək
olmasa da, yay günleri üçün çox ağır, qış günləri üçün çox yüngül olan qara
mahuddan kəfen geyordilor, oyinlərindəki paltara nə bir şey əlavə etmek, nə də
bir şcy götürməyə ixtiyarlan vardı, ilin fəsillərindən asılı olaraq, ehti- yat üçün
nə kətan yorğanlan vardı, ne də üst yun paltarian, ilİn altl ayim qaba yun köynek
geyinerdiler. Bu köyneyİn dehşetindən isitməyə düşər- diler, onlar yalnız
şiddətli şaxta olan günlərde ocaq qalanan binalarda deyil, heç bir zaman ocaq
qatanmayan hücrələrde yaşardılar, onlar iki barmaq qahnkğında döşəklər
üstündə deyiJ, küləş üstündə yatarddar. Nəhayət, onlara yatmaq belə qadağan
ediimişdi, ağır dəhşətdən sonra hər gecə yorğun düşərək, yenicə özlərini
birtəhər qızdınb mürgüləməyə başladıqlan zaman ıbadet etmek üçun şirin
yuxularun kəsməli. qaranhq ibadetxananın buz kimi soyuq daş döşəmesi
üzərində diz çökməli idilər.
Bezen de bu insanlar daş döşəme üzərində on iki saat dalbadal, növbe tle, diz
üstə dayanmalı idilər, yaxud yere yıxılıb, qollarmı yan- larma ataraq uzanmalı
idiler. O insanlar kişi, bu insanlar ise qadın idi.
Kişilərin giüıah) nə idi? Onlar oğurluq etmişdilər, adam öldürraüşdö- lər, qarot
etmişdiler, zorlamışdılar, yoj kəsmişdiler. Onlar quldur, saxta pul qayıran, ev
yandıranlar, caniler, ata qatilleri idi. Bəs bu qadınlann günahı ne idi? Onlar heç
bir şey etmomişdilər.
Bir tərefdə - quldurluq, qarət, oğurluq, zorlama, qəbahet, qətl, her cür
xeyanətler, hər cür cinayətler, o biri tərəfde ise - yalnız bir şey: günahsızlıq.
Ən pak bir günahsızlıq, əsrarla dolu ülvi bir günahsızbq, öz xeyir- xah əməllən
ilə helə bu dünyaya meyl etsə də, öz qüdsiyyəti ila artıq göylərə yükselen bır
günahsızlıq. Orada öz cinayətlarini pıçıltı iJə bir- birinə etiraf edenlər, burada öz
günahlarını ucadan hamının qarşısında etiraf edəniər. Hem də onlann cinayətiəri
nə cinayət, bunlann günah- lart ne gunah!
Orada - irinli yaralar, bu terəfdə ise - ətirlər. O tarəfdə daim keşiyi çəkilən, daim
toplann lülesi altında saxlanan menəvi bir taun ki, yavaş-yavaş xəstələri məhv
edir, burada ise - bir ocaqdan yanan pak qelblərin alovu. Orada qaranlıq, burada
kölge - ancaq şefeq kimi par- layan bir kölge, parlaq nur saçan bir şefəq.
Her ikisi - esarət yuvasıdır, lakin birincide qurtuluş imkanı var, qanunun teyin
etdiyi bir hüdud var, nəhayət, qaçtnaq imkanı var. tkin- cidə isə - əsaret
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ebədidir, burada yeganə bir ümid var. Həm də ən uzaq gələcekdə parlayan bir
ümid - insanların ölüm dediklori bir ziya, bir azadlıq!
İnsanlar birinci esarətə yalnız zəncirle bağlıdır, ikinci əsarətə isə etiqadla
bağlıdır.
Birinci əsaret yuvasmdan doğan nədir? Misilsiz lenetlər, dişlərin qıcırdaması,
nifret, hər bir şeyden ümidini kesən bir kin, insan cəmiy- yetinə qarşı çılğm bir
etiraz, bir nale, göylərə saçılan ittihamlar, küfrlər.
Bes ikinci əsarət yuvasmdan doğan nədir? Xeyir-dua ve mohebbət.
Bu qeder bir-birinə benzəyən ve bu qədər bir-birindən ferqli olan iki əsarət
yuvasında, bu qəder bir-birinden fərqli olan iki növ insanlar eyni iş görür - cəza
çəkirdilər.
Jan Valjan birinci növ insanlar üçün ceza çəkməyi, öz şexsi gü- nahlannm
cəzasım çəkməyi zəruri bilir, razılaşırdı. Lakin günahsız, mesum insanlann
özgələrinin günahlannı öz üzerine götürərək, nə üçün cəza çəkdiklerini anlaya
bilmirdi. O, dehşetle tıtreyərək, özün- dən sornşdu: “Neyin cəzasmı? Hansı
cəzam?”.
Vicdan sesi isə cavab verirdi: “Bəşər alicənabhğırıın ən yüksək nümunesi
başqalannm işlediyi günahın cezasım çəkməkdir”.
Bu barəde bizim öz rəyimizə gelincə, bunu demeyə də bilerik, çiinki bızim
buradakı vəzifəmiz ancaq hekayəçi olmaqdır, biz ancaq Jan Valjanm
düşündüklərini, teəssüratmı nağıl edirik.
Jan Valjan öz qarşısında fədakarlığm ən yüksok bir dərəcəsini, xe- yirxahhğın
ən yüksək bir zirvəsini görürdü. İnsanlann günahlanm bağışlayan ve onlann
əvəzində cəza çəkən bir günahsızlıq, könütlü qəbul edilmiş bir əsaret,
əzabkeşiik, yolunu azmış ürekləri iztirabdan xilas etmək üçün günahsız
ürəklerin arzu etdiyi iztirab, Allaha qarşı bəslənilən bir məhəbbət içində qərq
olan beşeriyyətə qarşı məhəbbət, qərq olsa da məhv olmayan, dua edən bir
məhəbbət, ceza çəkənlərin iztirablanm duyan mülayim, zəif insanlar,
mərhəmetlə yaşayan insan- lann təbəssümü ilə gülümsəyen insanlar.
Jan Valjan bunları düşündükcə, şikayet etməkdə haqsız olduğunu xoyalına
gətirirdi.
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O, bəzən geceyansı ayağa durub, şiddətli nizamnamolərin yükünü bellörinde
daşıyan bu xnesum insanlann minnətdar nəğmelərinə qulaq asardı. Haqlı olaraq
cəza çəkən ve üzlərini göylerə torəf çevirdikleri zaman ancaq küfr saçan
insanlan, bir də özünün, yeni bədbəxt bir insanın bir zamanlar AHaha qarşı
üsyan etdiyini xatırlayarkon, damar- lanna buz kimi soyuq yayılırdı.
O, bir şeyə heyrət edirdi: divann üstünə qalxması da, hasarı keçə bilməsi də,
ölümlə nəticəlene biləcək təhlükeli oyunu da, bu ağır və sərt həyat yoxuşu da birinci cəza yuvasından çıxmaq üçün göstərdiyi bütün bu səylər yalnız ikinci
ceza yuvasma düşmok üçün imiş. Kim bilir, bəlkə bu onun taleyinin bir
rəmzidir? O sanki Öz taleyinin yavaş, ehtiyatkar səsinə qulaq asaraq dərin
fikirlerə dalırdı.
Bu ev də zindandan başqa bir şey deyildi, bu da dəhşətli bir şekildə o evə, onun
qaçdığı evə bənzəyirdi, bmunla belə, o heç bir zaman belə bir şey, tesovvürünə
getiro bilməzdi.
O, yene torlar, qəfəslər, qıfıllar, demir rəzelər görürdü, bes onlar kimin keşiyini
çokirdi? Meleklerin.
O bir zaman bu uca divarlann pələngləri mühasireye aldığını gör- müşdü, indi
isə o yenə bu uca divarları görürdü, lakin onlann müha- sirəyə aldıqları
polənglər deyil, məsum quzular idi.
Bu yer cəza yeri deyil, tovbə yeri idi, halbuki □, coza yerindən daha sərt, daha
qaranlıq, daha amansız göriinürdü. Həyat bu baidrə qaduı- lann belini
katorqalılara nisbətən daha amanstzcasına oymiş, bük- müşdü. Soyuq, bıçaq
kimi kosən bir külək, bir zaman gencliyini buz kimi donduran bir külək o torlu
pəncərəni yarar, o ağzı qıftUı qırğı yuvasını dəlib keçerdi, bu göyərçinlərin
qəfəsinde isə daha şiddətli və daha dəhşətli bir şimal küloyı eserdı. Ne üçün?
Jan Vatjan bunu düşündiikce, bütün varltğı Allahın sirləri qarşı- smda əyilirdi.
Bele fıkirler qürurun yox olmağına sebeb olur. Jan Valjan özünü hər tərəfdən
təhlil cdir, heçden başqa bir şey olnıadığını anladıqda, defalerle öz acı taleyine
ağlayırdı. Bu altı ay ərzində onun həyatına sirayət edən bu fikirlər onu yenə
yepiskopun nesihətləri dərgahına qaytarardı. Kozetta - mehebbet yolu ilə,
monastır - itaət yolu ile.
Bəzən axşamtar qaranlıq çökərkən, bağçada heç kas olmadığı zaman, Jan
Valjanı ibadətxananın yaxıniığındakı xiyabanda görmək olardı. O, birinci defe
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buraya gəldiyi gecə baxdığı pəncerenin altında diz çöküb, üzünü tövbə və dua
edən rahibə bacının uzanmış alduğu tərefə çevirərdi. Jan Valjan onun qarşısında
diz çöküb, dua edərdi.
Satıki o, Allahtn qarşısında diz çökməyə cesaret etmirdi.
Onun ətraftndakı hor bir şey - bu dinc bağça, bu ətirli çiçəkler, bu sevincJə
bağıran uşaqlar, bu ciddi və sadə qadtnlar, bu sakit monastır,
—
yavaş-yavaş onu əle alır, yavaş-yavaş onun qəlbinə bu monastınn
sükunəti, bu çiçəklərin ətirləri, bu bağın dincliyi, bu qadınlann sadəliyi, bu
uşaqlann sevinci yayıludı. O düşünürdü ki, bu tki ev, hə- yatının ən tehliikoli
dəqiqelerində bır-biri ardtnca ona yer və yuva vermiş olan Allah evləri idi.
Birinci — bütün qapılar onun üzünə bağlı olanda, bəşer cəmiyyəti onu redd
edəndə, ikinci - bəşər comiyyəti onu təqib etmeye başiadıqda və yene onun
üzüne katorqa qapılan açıldtqda. Birinci ev olmasaydı - o yene cinayet
uçurumlanna düşe bilərdi, ikinci ev olmasaydı - o yenə iztirab uçurumlanna
düşərdı.
Jan Valjanın qelbi minnətdarlıqdan enyırdi. O, daha şiddətlə sev- meye
başlayırdt.
Bir çox illər gəltb kcçdi. Kozetta böyüyürdü.
F aııdna
Səh. 37. Beşyüzlər Şurastnm kcçmiş üzvü, özünü on səkkiz brümer terzf- darı
kimi göstzrib... — ilk Fransa buıjua inqilabının təqvimi üzrə Vül il 18 brümerdə
(ya noyabr 1799-cu ildə) Napolcon Bonapart dövlet çevrilişi edərək, bıujua
diktaturası formasım deyişdi: Beşyüzler Şurası ilə Ağsaqqallar Şurasından
ibarət olan Qanunverici korpus dağıdıldı. Diktatura ləğv edildi ve hakimiyyət,
başda Bonapart olmaqla, üç konsulım »linə keçdi.
Səh. 46. Bəzihri, de Mestr kimi, ona məftundur, b&ziteri isə, Bekkari kimi, ona
tenətlər oxuyur.,, - De Mestr Jozef (1753-1821) — mürtəce fransız yazı- çısı
olub, katolik kilsəsinin və papanın ümumdünya hakimiyyətüıi tebliğ edirdı.
Bekkaria Çezare (1738-1794) - italyan hüquqşünası və publisıstidir. İtaliyada
fransız torəqqiçilik ideyalaruu yaymışdır. “Cinayətlər və cəzalar haqqında” adlı
kitabmda o ölüm cəzası əleyhinə çıxış edir.
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Səh. 54. Turnefor, Jiis ’ye - XVII əsrin sonunda və XVIII esrin birinci yansında
yaşamış tiransız botanika alimloridir.
Linney Şarl (1707-1778) - Isveç təbiiyyat alimi, bitkilərin elmi təsnifat
sisleminin banisıdir.
Səh. 59. Piqo-Lebren Şari Antuan (1753-1895) — fransız yazıçısı vo dramaturqu, XIX əsrin 20-ci illərində şöhrət tapmış bir çox yüngül romanların
müəllifidir.
...Markiz d’Arjam, Pirron. Qobbas vs Nejon heç ds fırtldaqçı deyildiriər. Markiz d'Arjans, XVIII əsrdə yaşamış ensiklopediyaçılara yaxm olan fransız
yazıçısı, filosof-skeptikdir. Piıron — antik skeptisizmin banisi sayılan yunan
filosofudur (bizim eraya qəder 365-275-cı illero yaxm). Qobbs Tomas
ingilis materıalist filosofudur. (1588-1679). Nejon - Didronun davamçısı
vo “Ensiklopediya” üzrə onun eməkdaşıdır.
Səh. 60. Nidgemin ilan bahqları. - Nidgem - XVIII osrde yaşamış ingilis
fızikşünasıdır, O, isbat etmişdi ki, müəyyen şəraitdə (qıcquma zamam) özözünə canh orqanizmlər - İlan balığına oxşar cisimgiklər eməla gələ bilər vo
belə hesab edirdi ki, bu, təbiətdo ilahi bir qüwə mövcud olmasma sübutdur.
Volter Ingilterədo olduğu zaman Nıdgeme amansız istchza edirdi.
Səh. 61. Tertullian (II—ITT əsrler) - qedim Roma ilahiyyatçısı vo hüquqşünasıdır.
Seh. 62. Siz istsr Sardanapal olun, istsrsiz Vensen de Pol... - Sardanapal
-

yanməfsanevi asuri padşahıdır (b.e.ə. IX esr). Rəvayəte görə, dəbdəbə və

zövqlerle dolu heyat sürərmiş. Vensen de pol - XVI əsrde yaşamış Fraasa
missioneridir; kilsə əfsanəsi onu zahid, təıki-diinya nümunesi kımi təsvir edir.
Səh. 63. Telemakın Minerva tərsfindən cəngavərüyə qabul edilməsi...
Telemak - Homerin poemasında Odisseyin oğludıır. Bu halda meseie
XVIII esrin ewəlinde meşhur olan fransız yazıçısı Fenemonun “Telemakın
sergüzeştleri” adlı siyasi əxlaqi romanı haqqında gedir (1699).
Səh. 66. Qara siyahı — qədim Romada qanundan kenar elan edilmiş şəxs- lerin
siyahısıdır (proscriptio- yazılı elan); Fransada Restavrasiya zamanı - qovulmalı
olan inqılab iştirakçılannın siyahılan.
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Seh. 71. KartW) - Paris quiduru, cəmiyyətm yüksek: dairələrino mənsub olan
şexslorla olaqesi olan quldur dəstəsinin başçısıdır. Parisdə 1721-ci ilde Qrev
meydanrada edam olunmuşdur.
Seh 74. Draqonadlar münasibətilə “Te Deit” deyə oxuyan Bossüe... Jan Benin
Bossüe - XVII əsrde fransız ilahiyyatçısı ve vaizi, miitleqiyyetçi monarxiya
ideoloqudur. Draqonadalar - XVII esrin 80-ci illərində kral va XIV Lüdovik
terəfindən qugenotlara qarşı göndərilən harbı ceza desteləridir.
Fuk’e-Tenvii - Birinci Fransa buıjua inqilabmın görkemli xadimidir; 1793-cü
ilde inqilabi trihunalda ictimai ıttihamçı olmuşdur. Lamuanyon-Bavil
Fransanın cenubunda, Langedok əyalətinde XIV Lüdovikin intendantı,
qanlı draqonadalann başlıca teşebbüskarlanndan birıdir.
Malyar - xalqın irali sürdüyü Fransa üıqilabı qehremanlarından biridir. 1789-cu
ildə Bastiliyaya edilən hücuma başçılıq etmişdir. 1792-ci ilde, Paris
həbsxanalannda həbsde saxlanan xalq düşmənlarinin sentyabr edamlan zamanı
öz-öziinə eməle gəlmiş xalq tribunasmın sedri olmuşduf. Sy-Tavan
1572-ci ildə Varfülomey gecesinde qugenot qırğınında şəxsən iştirak
etmiş Fransa marşalıdır.
Düşen ata - Bırinci Fransa inqilabı dövründe xalqın aşağı təbeqelərinin rəhbəri,
kordelyerler klubunun başçısı Jak-Ren Eber terefindən nəşr edilen qozetdir.
Letelye - Markiz de-Luvuanın atası, XIV Lüdovikin eyanlann- dandır. Nant
ediktinin ləğv edilməsi haqqında emri imza etmiş və qugenotlan teqib etınişdir.
Başiasən Jurdan (esl adı Matye Juvdur) - 1791-ci ildə Fransanın cenu- bunda,
Avİnyonda katolik irticanın yatınltoasına rehberlik etmişdir. Markiz de Luvua
XIV Lüdovikin horbi naziridir. 1689-cu ilde, elə keçirilmiş Pfiıltsın ehalisinə,
öz asgərlərinə, həmçinin qugenotlara qarşı son derece amansız olmuşdur.
Sob. 79. ...qaliikandan daha çox ultramontan olardı. - Ultramontanlar -Fransa
kilsəsinin Romaya ve papanırı dünyəvi hakimiyyətinə tabe olmaq terefdarlandır.
Yüz gün - 1815-ci ildə F.lba adasından Fransaya qayıtdıqdan sonra Napoleonun ikinci defə hökmranlıq etdıyi müddetdir.
Səh. 81. “Bu üç qurbağanı ürəyin üstünda gəzdirməkddnsə. öimək yuxji- dır” Napoleon tərəfmden tesis edilmiş Fəxri legion ordenini qəbul edornk, burbonlar
onun üz tərəfində olan Napoleon surətini IV Henrix surəti ilə əvəz ctdilər,
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ordenin arxa toıofində isə qartal evezinə üç Heraldik zanbaq yerləş- dirdilər (bu
çiçoklər bir qəder qurbağaya benzayirdi və bir rəvayətə görə, fransız krallannın
gerbində olan bu şəklin mənşəyini elə qurbağalar teşkil edırdi).
Seh. 83. Omofor - üstündə qara xaçlar olan ağ paltar idi ki, Roraa papası bunu
xüsusi forqtanmə nişanı olaraq yepiskoplara göndənrdi.
Başlannda Peretta kuzəsi... - Peretta - fransız yazıçısı Lafontenin təmsi- lində
iştirak edenlərdən biridir (XVII əsr). Bazara gederken yolda şatacağı südün
puluna ne qöder alacağı haqqında xeyala dalmış Peretta kuzəni salıb sındmr va
bütun xəyallan puça çıxjr.
Seh. 84. ...yalançı Kornel "Tridaia”yazarsa... "Tiridat” - Kampistronun epiqon
faciəsidir, adı Rasinin “Mitridat” faciəsini (1673) xatırladır. Rasin do öz müasiri
Pyer Komel kimi fransız ədəbıyyatı klassiklərindendir.
...hərbçi Prüdom öz dövrü üçün halledtci ahamiyyati olan bir vuntşmada
tasadüfən qalib gəforsə... - Jozef Prüdom, Anri Monyenin “Jozef Prüdomun
memuarlan” adlı kitabjnıtı (1857) personajı - özündən razı, mehdud burjua
tipidir; bu ad pis zərbi-mesel olmuşdur.
Səh. 89. Svedenborq və Paskal kimi böyük insanlan ağılsıziığa yuvar- ladan... Svedenborq -• XVIII əsrde yaşamış isveç filosofiı, mıstik fllosofdıır. Öz
qallüsinasiyalannı təsvir etmişdir. Biez Paska! (1623-1662) - məşhur fransız
riyaziyyatçısı, fızikşünası və filosofudur, ömrünün axınnda dini əqi- dələri
nəticəsinde onda ruhi pozğunluq əmelə galmişdi.
Səh. 92. Juan limanı - 1 mart 1815-ci ildə Napolcon Bonapart Elba ada- sından
qaçaraq, Fransanın cənubunda Juan limanırıda sahılə çıxıtıışdı.
Səh. 118. Bisetr- Parisde psixiatriya şöbəsi olan qədİm kişi xəstoxanası və
əlillər evi, dilənçi və sorsərilər üçün islah evi kimi tosis edilmişdi.
Səh. 121. ...Klod Ge də çörak oğwlamtşdı, Jan Vaijan da. - Hüqonun “Klod Ge"
adlı povestində (1834) Jan Valjan ehvalatının ilk səpkisi verilmişdiT.
Soh. 149. 1817-ci ilXVIIl Lüdovikin.- krai əzəməti ih saltenətinin iyirmi ikinci
ili adlandırdtğı... - burbonlann Fransaya “bəxş ctdikləri” Konstitusiya üzrə
Restavrasiyamn bırinci ih (1814) XVIII Lüdovikin “qanum” padşah- lığmın on
doqquzuncu ıli elan edilmişdi (XVII Lüdovikin öldüyü 1795-ci ildən hesab
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edildikdə). Bu aktla burbonlar bütün inqilab ve Napoleonun haki- miyyeti
dövrünün üstündən sankt qələm çəkirdilər.
Hersoq d’Anqulem - qraf d’Artuanın (sonralar kral X Kralın) böyük oğludur;
XVII Lüdovik taxta çıxanda fransız royalist qoşunlannın komandanı idi. 1823cü ildən Müqeddos İttifaq terefindən inqilabi tspaniyaya qarşı teşkil editmiş
yürüşe başçıhq etmişdir.
Madam Saki - akrobat; Foriozo - məftil üstə oynayan rəqqasə (XIX əsrin
9W0İİ).
Deialo - 13 vandemyerde (5 oktyabr 1795-ci itdə) Konvent öleyhinə qaldınlmış
royalist üsyanm başçılanndan biridir; Restavrasiya zamaııı nüma- yəndelər
palatasının üzvü olmuşdur.
Piene, Karbono v3 Toieronun - bonapartistlərin gizli “vətənpərverlər”
cəmiyyətinin təşkitatçılandır.
Səb. 150. ...Qartai və an təsvirhri vardı... — Napoleonun bayraqlarmda təsvir
otunan qartallar və onun redasmda tikilmiş qızıl anlar Napoleon impe- riyasının
sımvolu sayılırdı.
May rəsm-keçiditıdə - feodalizm zamatu mühütn aktları elan etmək üçün
toptaşan vassallar yığıncağı; Yüz gün dovründe parisde yeni konstitusiya elan
etınək üçün Napoteon tərəfinden düzəldilmiş herbi resmi-keçid ve qanun- verici
korpusun təntənəli yığıncağıdır, bu konstitusiyada o, liberal güzəştlərlə xalqı öz
torafine çəkməyo çalışırdı.
Tuke tərəfindən nəşr edilnıış Volter. - Keçmişdə Napoleon ordusunun zabiti
otan nəşriyyatçı - kitabsatan Tuke müxalifətçi müelliflərüı, homçinin XVIII esr
maarifçilerinin - Volterin ve Russonun esərlərini nəşr etmeklə Restavrasiya
rejiminə mənfı münasibetini ifade edirdi.
“Meduza ” freqatınm işi... Şomareyə rüsvayçıitq, Jerikoya isə şöhrzt gətir- ınəli
idi. - 1816-cı ildə “Meduza” adU ftansız gəmisi fəlaketə uğratmşdı; qa- yıqlarda
ve sallarda xilas olmağa çalışan yüz qırx sokkiz səmişinden doqquzu salamat
qalmışdı. “Meduza”nın kapitam Şomarey mehkəməye verildi. Res- sam Jeriko
“Meduzanın salı” adlı tablosu ilə özüne şfihrət qazandı.
Matüren Brüno - başmaqçı oğlu, özunü Nawara priıısi (XVII Lüdovik)
adlandınrdı. 1818-ci ildə katorqaya gönderitmişdir.
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Səh. 151. Canab Belar rəsmi natiqiikdə şöhrst qazanmışdı. - Bellar
Restavrasiya dövriində ağlar terronı zamanı oz amansıziığı ile şohrət
tapmış baş prokurordur.
...Broe yetişmakdə idı: Pot-Lui-Kure'nin acı istehzalanna hsdəf olmaq onun
qismatina yazıhbmış. - Broe - Restavrasiya dövrünün bır çox sıyasi proseslerində, o cümlədən yazıçı Pol-Lui Kuryenın (1772-1825) də prosesində
ittihamçı kimi iştirak etmişdir. Pol-Lui Kurye Fransada feodal irticasına qarşı
kəskin və mezeli satiralar yazmışdır.
Marşanjinin simasındayalançı Şaiobrian tapıimışdı; d’Arlenkurun sima- smda
yalançı Marşanji isə hələ zühur etməmişdi... - Marşanji Lui-Antuan “Şairanə
Qalliya” adlı mürtəçe dastanın müəllifidir (1813), bu dastanda o Şatobrianın
“Xristianlıq dahisi”ni və “şehid”lerini təqlid edir. (129-cu səhi- fənin qeydinə
bax). D’Arlenkur Şarl, vikont - Restavrasiya dövrünün çox mehsuldar, üçüncü
dərəcəli yazıçısı, “Karolenda” poemasmın nıüollifidir; bu poemada o,
Burbonları mədh edir.
...Madam Kotten əsrin m yaxşı yazıçısı elan edilmişdi... - Kotten Sofi (17731807) - fransız yazıçısı, hissi aşiqanə romanlann, o cümledən “Klara Alba" və
“Matilda’'mn müəJJifidir. İtaliya bəstekan Kosta öz “Məlik Adil” operası üçün
süjet olaraq “Matilda” romanını götürmüşdür.
...Anqulem haqh olaraq bir dəniz limam kimi qalmah idi. - Burada inoni- ya
bundan ibarətdir ki, Anqulem şəhəri dəniz sahilində deyil, Şarante çayı
sahilinde yerleşmişdir.
Frankoni - Parisde sirk sahibidir.
“Aqneza’ nm müəllijı, kvadral sifatli, yanağı ziyilli cmab Paer... —Paer
Ferdinando - operalan Parisde səhnəye qoyulan italyan bəstəkan (1771- 1839).
“Aqneda” onun on yaxşı esəridir.
“San cırtdan” 1814-cü ildə nəşr olunmağa başlamış ve 1816-cı ildə Yüz gün
zamanı Napolcona törəfdar olduğu üçün bağlanmış ədəbi teatr ve satira jumalı.
Luvelin artıq qaranlıq bir yerdə pusduğu hersoq de Berrtni; - Hersoq de Beıri qraf d’Artuanın (sonralar Fransa krah olan X Karhn) İJdnci oğludur; Burbonlar
ona Fransa taxt-tacının gelecək varisi kimi baxırdılar: 13 fevral 1820-ci ildə
dabbaq fehlə Pyer LüveJ tarofınden öldürülmüşdür. Bu teırorluq aktı
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Restavrasiyanın ilk illorinde amansızlıq edən ağ terrorun nəticesində baş vermiş
və ırticarun şiddətlənmesinə səbəb olmuşdu.
Madam de Stal (1766-1817) - məşhur fransız yazıçısıdtr.
Madmazel Mars (1779-1847) - məşhur fransız aktrisasıdır.
Bu qəzetlərin formatı məkdudlaşdırıimışdısa da, azadhğı məhdudlaşdınlmamışdı, - Butjua mətbuatının bu zahiri “azadlığı” ilk senzuranın qısa müddətə ləğv edilmesindən ibarət idi (hersoq de Berri öldürüldükdən sonra, 1820-ci
ildə ilk senzura yenə bərpa edildi).
“Məşrutəçi” - Restavrasiya dövründə sol (mötedİl-liberal) burjua qrupu- nun ən
məşhur qəzetlərindən biri.
David arttq istedadh, Amo ağılh, Karno isə namusiu deyildi... - David Jan-Lui
(1748-1828) - meşhur fransız klassik rəssamı, inqilab iştirakçısı, Kon- vent
üzvüdür. Rcstavrasiya zamanı sürgünde yaşamışdır. Amo (1766-1834)
dramaturq və təmsilçidir. Karno (1753-1823) - Konventin və İctimai xilas
komitəsinin görkemli xadimi, siyasi despotizmin qeddar diişməni idi; Burbonlar onu Fransadan qovmuşdular.
Sult (1769-1851) - Napoleoü ordusunun marşalıdır. Austerlis vuruşma- sında ve
tspaniyadaVa döyüşlərdə şohrət qazanmışdır.
Soh. 152. IV Henrixin heykəiinə müntəzir olan p’edestalm üzərində...
Restavrasiyanın ©wolində Burbonlar öz sülaləlerinin esasını qoyan kral
IV Henrixin - (1589-1610-cu illərdə lıökmdarhq etmişdı'r) şexsiyyətine pərəstiş
yaratmağa çox çahşırdılar. Onun inqilab zamaru devrilmiş olan heykəli 1819cu ildə berpa edilmişdi.
“Bakoya yazmaq lazımdır". - Baron Bafco de Roman - qəddar rcıyahst, 18151816-cı illorde ən mürtece “Misilsiz Palata”nm üzvü idi.
“Qara suncaq" camiyyati - Restavrasiyaya müxalif olan liberal burjua- lann gizli
cəmiyyəti; onun iştirakçılan 1817-ci ildə məhkameyə cəlb edil- mişdi.
Bir qədzr iib&ral oian cənab Dekaz - Dekax XVIII Lüdovikin birinci naziridır,
Restavrasiya dovrünün ewəlində (iberallarla ultraroyalistlər ara- sında mövqe
tutmuşdu. Ultraroyalistler, Dekazı ytxmağa çalışaraq, onun əleyhinə “Sahii sui
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qəsdi” təşkil etdilər; sonrakı illərdə Dekaz özü on qəddar mürtəcelərden biri
oidu.
Şatobrian Franstta Rene, vikont (1768-1848) - XVLII əsrdə maarifçi ədəbiyyat
və felsəfeye qarşı çıxışlar edən mürtəce fransız yazıçısı (“İnqilablar haqqında
təcrübə", “Xristianlığm dahisi”), mürtece romantizmin başçısıdır (“Rene” və
“Atala” povestləri).
...Tənqidçihr Lafonu Talmadan üstiin tuturdular. - Fransua-Jazev Talma (17631826) - inqilabın ilk illərində şÖhrat tapmış məşhur tragik aktyordur. Lafon həmçinin görkəmli aktyordur. Talmadan sonra səhnəyə çıxmışdır.
De Feles A hərfı ilə, Qofinan 2 hərfi ite imza edirdi. - Qofnıan Fransua
fraıısız jumalisti, tənqidçisi və dramaturqudur. Feles Şarl-Mari - tənqidçidir; 1817-cİ ildə hər ikisi o zamanlar royalist cebhesinde duran “Juma! de
Deba” qezetində görkəmli rol oynayırdı.
ŞarlNidye (1780-1844) - fransız yazıçısı, XXX əsrin 20-ci illərinin awə- lindekı
romantik hərəkatm mərkezi fiqurlanndan biri idi.
Roma kralı - Napoleonun və Avstriya imperatorunun qızı Mariya - Lui- zanın
yeganə oğlu olub, anadan olanda Roma kralı titulu almjşdır; Napoleo- nun
süqutundan sonra anası ilə birükdə Vyana yaxınhğındakı Şenbrun qəs- rinə
gönderilmişdi ve burada fteyxştadt Hersoqu adı ilə yaşayırdı.
Seh. 153. ...Əiilter evi ~ Sena çayının sol sahilində XVII əsrde kral XIV
Lüdovik tərəfiodən müharibolördə şikest olmuş dvoryanlar üçün tikdirilmiş
saray. XIX əsrde orada kitabxana və hərbi muzey yerləşirdi.
Trenkelaq - ikinci derecəli mürtece siyasi xadim.
Klozel de Mmtal (keşış), Klozel de Kuserq (parlament üzvü) - iki qardaş,
Restavrasiya dövrünün mürtəce siyasi xadimleri, ultraroyalistləridir.
Pikar Lui-Fransua - Restavrasiya illərində fransız aktyoru və drama- turqu.
Künye de Montarb - Restavıasiya dövrünün siyasi xadimı; Burbonlar
hökumətinö qarşı liberal oppozisiyada olub, onlara qarşı iki sui-qosddə iştirak
etmişdir. İspanlann torefində hersoq d’Anqulemin qoşunlan ilə vuruşmuş ve
1824-cü ildö onun tərəfinden gulləletunişdir.
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Şarl Luazon - mürtəce yazıçıdtr, fransız Akademiyast konkursuna XVI]
Lüdovikə həsr okmmuş şeirlər kitabı təqdim etmişdir.
Elmhr Akademiyasmda nzsilhrin çoxdan unutmuş olduğu maşhur Furye
ayhşmişdi... - böyük utopiyaçı ilə eyni familiya daştyan, məşhur həndəsə- şünas
baron Jan-Batist-Jozef Furyc (1768-1830) nəzərdə tutulur.
David d’Anje Pyer-Jan (1788-1856) məşhur ftansız heykəltəraşı.
Səh. 154. Lameneyə çevrihn Felisite Rober (1782-1854) -XIV əsrin 30- 40-cı
illerində xristian sosializminin başlıca nəzəriyyəçi və xadimlərindən biri.
Sen-Jermen mohəlbsi ih Marsen pavilyonu - Sen Jermen məhəlləsi
Parisin aristokratlar rayonudur. Marsen pavilyonu - Tüilri kral sarayımn
bir qoludur ki, Restavrasiya zamanı burada hersoq de Berri yaşayırdı; ən sağ
mürtəcelerin (ultraroyalistlərin) daimi yığmcaq yeri.
Ruaye-Kollar - Restavrasiya illərində “doktrinerler” - mötedil monar- xistlər
siyasi qrupunun başçısı.
Blüxer - Napoleon müharibelen dövründə yaşamış və Vaterloo döyüşündə
böyük rol oynamış prus feldmarşalt.
Səh 155. ...Arturların birincisi olan Vellinqton - ingıiis sərkərdasi ve mürtəce
siyasi xadimı; Vaterloo döyüşündə Napoleonla vuruşan İngiltəre, Hollandiya.
Hannover və Braunşveyq birleşmiş qüwelorinin komandanı idi.
Seh 163. Kiferaya yula düşür" - fransız rokoko dövrünün zəif sü- jetlərlə
moşhur olan ən böyük rəssamı Vattonun tablosu (1684-1721) Lankre
Vattonun dostu vn hemin istiqamətdə işleyən ressamdır, “zorif
qonaqlıqlar rəssamı” adlandınhr.
D'Yurfe Onore - XVII esrin fransız yazıçısı, şit, pastoral romanlann müellifıdir.
Druidler - qədim keltlerin kahinleri.
Səh. 164. ...Priapa çevrılmiş Türkare. — Türkare varlantb podratçı olmuş nökor,
- Lesajın eyni adlı komediyasmm personajı (1707). Priap yunan mifologiyasmda şəhvot allahı.
Qrez Jan-Batist (1725-1805) - meşhur fransız rəssamı bur]ua məişətinə dair
sentimental tablolann ve qadın başiarı seriyasmın müollifi.
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Seh. 167. ...Ona nizə versəniz 10 avqusl gününü görərsiniz... - 10 avqust 1792ci il - xaJq üsyanı günüdur, bu üsyanın nətıcəsində Fransada respublika elan
edildi.
Kavdin dzrəsi - qəti döyüş yeridir ki, bu döyüş zamanı Roma ordusu samnitler
terəfinden məğlub edilmişdi (eramızdan əvvəl 321-ci il).
Səh. 169. Qrimo de la Rener bu barədə Taleyranla tamamilə razıiaşır. -burada
Taieyranııı siyasətçilərə müraciətb dediyi həyasız sözləri nezərde tutulur:
“Bajlıcası budur ki, mümküa qədər az səy gösterməli”. Qrimo de la Ren'er XVlll əsrin sotıu - XIX əsrin əwetindo yaşatmş fransız ədibi, sokkiz cildlik
məzhəkoli "Qurmanlar almanaxı”nın müəllifidir.
Soh. 176. Apuley Lutsi (II əsr) - qədim Roma yazıçısı, “Mctamorfözlar və ya
Qızıl eşşək" romaaının müəllifidir, bu romanda dövriiıı əxlaq və adetleri geniş
təsvir edilmişdir.
Aspaziya - Afına hökmdan Periklin (b. e. ewel V osr) rəfıqəsi olub ağlı vo
gözəlliyi ilə tnəşhur idi. 0 zamanm ən görkemli adamlan, o cümledon fılosof
Sokrat, onun ətrafina toplanxrdı.
Manon Lesko - yüngül oxlaqlı gözel qadıtı, ftansız yazıçısı abbat Pre- vonun
yazdığı “Kavaler de Qrie ilo Manon Leskonun əhvalatı” adlı romanın
qəhrəmanı (1733).
Səh, 180. “Biz Kalyarın qanadlarında Lafitin ağuşuna uçuruq” - yəni
hüquqşünaslıq karyerasL vasitosilə sərvetə doğru gedirik. Lajit - “buıjua kral”
Lui-Filipp d’Orlcanın taxta oturdulmasında görkəmli rol oynamtş paris
bankiridir. Iyul monarxiyasmda nazirliyə başçılıq etmiş, sonra ise maliyyə
naziri olmuşdur, Kalyar - XVII əsrdə vakil olmuşdur. Sərvət ardınca düşə- rek,
ən mürəkkəb işlərdən yapışırdı. |
Səh. 182. Moler bu zəncirh Polifemi, Şekspir isaKaübanı bağiaya bihrdi.
Polifem - birgözlü nəhəııg siklopdur (“Odisseya”): Kaliban - eybocw dıv
(Şekspirin “Tufan”ı).
Səh. 190. ...KöhnJklassikroman “Kleliya’'səviyyasindan "Lodoiske"sjviyyəsin? düşmüş... - “Kleliya” ■ - XVII esrin aristokrat fransız yazıçısı madmazel Sküderinin romanıdır. Bu romatt nezakətli roftar və salon məhəbbət
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oyunu üçün rehberlik idi. “Lodoisko” - Fil’et-Loronun əsoridir, Kreytser və
Kerubininm eyni adlı operalan üçün süjet olmuşdur.
Madam de ’Lafayet - XVII əsrin transız yazıçısı, psixoloji aşiqano roman- lann
müellifıdir.
Soh. 191. Pamella - ingilis yazıçısı Riçardsonun eyni adh romanınm qəhrəmanı
(1740), buıjua əxlaqının mücəssəməsidir.
Dükre-Düminil - XIX osrin avvəlinde Fransada geniş yayılmış bulvar
romanlanıun, komediya vo melodramlarm müellifidir.
Səh. 198. “Moniter” - 1789-cu ilde buraxılmağa başlayan və siyasi hadi- selər
haqqında hesabat veren qəzetdir. “Moniter”in ıstiqameti bir neçə dofe
deyişmişdir. Restavrasiya dövrundə “Moniter” Barbonlar hökumətinin rəsmi
qəzeti olmuşdu.
Səh. 247. ...Balaca savoyalınm məsəiasi də meydana çtxacaqdır. - Savo- yanm
çox yoxsui olan ehalisi hər qış destə-dəstə Fransaya gəler və qazanc axtararaq,
kəndləri və şehərləri gezərdi,
Səh. 251. kapusintər, ıırsuünlar, karmelithr - Fransada yayılmış rahib
cəmiyyətləridir.
Səh. 259, Miltonun kabusları kimi dəhşətli kabuslar meydan oxuyur. Dantertin
əsnrində olduğu kimi fantasmaqoriya dairzləri ctzıltr. - Milton Con
(1608-1676) - şair ve ingilis buıjua inqilabımn fəali iştirakçısıdır,
“İtirilmiş cənnət” adlı pocmastnda o, başda iblis ohnaqla cəhennem qüwolerinin
göylor hökmdanna qarşı üsyanım təsvir edir. Fantasmaqorik dairəlar - böyük
italyan şairi Dante-Aliqeri “İlahi komediya” adlı poemasmda cohənnəmi
konsentrik dairelərə bölünmüş qıf şoklindö tosvir etmışdir.
Soh. 310. Antonomaziya - isnıixası təsvir ifadəsi ilo, ismicinsi ısmixasla ovez
edon ritorik fiqııradır.
KOZETTA
Səh. 351. Lenotr - XVU esrdə dekorator - bağban olmuşdur. Versal, Fontcnoblo
kral bağlanm və b. düzeldon və “fransız” parklan Cslubunu yara- dan odur.
Seh. 352 Nant edikti - 13 aprel 1598-ci ildə krdl IV Henrix tərofindən nəşr
cdilmişdir və Fransada dini müharibəler dövriinü rəsmi surotdə tamam-
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lamışdır, katolisizm dövlot dini kimi qəbul olunmuşdur, lakin protestantlara
(hügenotlara) din və ibadət azadlığı verilirdi (Parisdən və bəzi başqa şehərlerdən başqa), 1685-ci ildə Nant ediktinin XIV Lüdovik tərəfındən leğv edilməsi hügenotlann kütlovi mühacirətine səbəb olmuşdur.
Seh. 353. Abukir- Misirdə dəniz sahilində kənddir. 1 avqust 1798-ci ildə burada
dəniz döyüşü olmuşdur, bu vuruşmada ingilislər fransız donanmasım məhv
etmiş ve Bonapart qoşunlarımn Fransaya yolunu kəsmişdilor.
Səh. 356. Jerom Bonapart - Napoleonun kiçik qardaşıdır. 1807-ci ildə Napoleon
təTefinden Vestfaliya kralhğı taxtına çıxanlmışdır.
Seh. 359. Salvator Roza (1615-1673) — İtalyan rossamt, bir sıra döyüş
tablolannın müəllifıdir. Qriboval - XVI1[ əsrin ikinci yansmda yaşamış fransız
herbi mühəndisidir, topçuluqda bezi təkmilləşməler etmişdir.
Seh. 360. Vandermlen (1634-1690). - Flamand mektəbine mənsub rəssamdır,
XIV Lüdovikin saray rəssamı ohnuş ve döyüş səhnələrı çəkməkdə
ixtisaslaşmışdır, detallannm çox deqiq olması vo personajlarmın portretə
oxşaması ile ferqlənen tablular çəkmişdir.
Bu da Folara ixtiyar verir ki, Polibiys etiraz etsin. - Fotar (1669-1752)
fransız strateqi, yunan tanxçisi Polibinin “Ümunıi tarixi”ne yazılatı
"Kom- mentariler”in müəllifidir (e. ə. III—II əsr). Bu kitabda qədim romalıtann
mü- haribələri, onlann hərbi nizamı və intizamı tesvir edilmişdir.
Səh. 362. Şaras Jan-Batist (1810-1865) - fransız hərbi yazıçısı, bono- partizmin
düşmanidir. Lui Bonapartuı dövlət çevrilişindən sonra, Hüqo iln bır vaxtda
Fransadan qovulmuş və onun kimi Avropa irticası torafinden teqib edilirdi.
“Sefıllər”le demək olar ki, bir vaxtda Brüsseldə Şarasın “1815-cı ıl kompaniyası
tarixi” adlı kitabı neşr edilmişdi. Bu kitab Napoleon əfsanəsini ifşa etmək üçün
cdilən ilk ciddi təşəbbüs idi. Vaterloo döyüşünün təsvirinde və şorh edilməsinde
Hüqo Şarasın ona melum olaıı əsərlorinə istinad edir və eyni zamanda Şarasla
mübahise edirdi.
Seh. 363.... Vellinqton Talavera, Vittoriya va Salamanka müharibəbrində
birlikdə işlirak etdiyi köhnə döyüş yaldaşlanna xitabən bağırmışdt. - İspaniyada Napoleoıı müharibəlari dövründe ingilis qoşunlan Vellinqtonun komandası altında ispanlarm tərəfınde fransız qoşunlanna qarşı vuruşundular. Talavera
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(1809), Vittoriya (1813) ve Salamanka (1812) döyüşlərində fransızlar Vellinqtonun qoşunlart qarştstnda geri çekıldilər.
Seh. 364. Bu dəfə Pompey ağlamadı, lakin buna heç bir şübhə yoxdur ki, Sezar
gülürdü. - Roma serkərdəsi və dövlet xadimi, Roma dəmiyyetinin mürtece
tebəqəlerinin nümayəndəsi olan Qney Pompey (e. e. 106-48-ci illər) inadlı ve
qanlı vətondaş miiharibesi nəticəsinde Yuli Sezar tərəfindon məğ- lub edilmişdi.
Soh 369. ...Pirenin Bren-l’Ailö yamnda faydasız manevr...- general İppolit Pire
Vaterloo döyüşünde Napoleon ordusunun sağ cinahında süvarilerə komanda
edirdi. O öz bölməsini düşmenin zerbesi altından çıxanb Parisə doğm
yöneltmeye müvəffaq oldu. Yolda, Versalın yaxınlığmda Pire bir dəsto prus
qusarlarmı darmadağın etdi, lakin Napoleon Vaterlooda məğlub olduğundan, bu
faydasız idi.
Səh. 370. Qruşinin gecikməsi - Napoleomm marşalı olan Qruşi Emmanuel
Vaterloo döyüşünüde ehtiyat kavaleriyasına komanda edirdi və 16 iyunda
Lin’ide məğlub edilmiş prussiyalılan təqib etmək əmrini almışdı. Bır sıra
tesadüfləro göre Blüxer Qnışidən aralanmağa müvəffeq oldu və Qruşi
Napoleonla birleşməyə macal tapmamış 18 iyımda Vaterloo döyıiş meydanında ingilislərə köməyə gəldi. Buna göre Napoleoa öz məğlubiyyətindö
Qnışini müqəssir hesab edirdi.
Lakitı keçmişində Berezina, Leypsiq vz> Fonteneblo olan bir şəxs ...
Berezına çayından keçmək (1812-ci il noyabr) ve bu keçid zamanı 10 min
fransız soldatımn holak olması Rusiyadan geri çokilən zaman Napolcon
ordusunnn tarmannı tamamladı. 16-19 oktyabr 1813—cu ildə Leypsiq yanında
Napoleon ordusu ile müttofiqlərm qoşunlan arasında baş veren vuruşma
neticesindo təxminən 65 min nəfər adam itiraıiş Napoleon geri çekilmoyə
mocbur oldu. 6 aprel 1814-cü ildə Paris müttofiqlerin yüz min nəfərlik ordusu
qarşısında danışıqsız təslim olandan sonra Fanteneblo saraymda Napoleon
taxtdan əl çekməsi haqqında sənədi imzaladı və bundan sonra Elba adasına
göndərildi.
Bu qətebə Kresi, Puatye, Malplake, Ramil’i üçün bir inliqam ola bilərdi.
Ingilterə ilə yüzilJik müharibo zamanı Kresi (1346) vəPuatyedə (1356)
olan döyüşlerde ftansız qoşunları ingilislər tərəfmdən məğlub edilmişdi. tspan
varisliyi uğrunda müharibo adlanan müharibə zamanı FTansa krah XIV
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Lüdovikin qoşunları Monplake (1709) və Ramilidə (1706) ingilis qoşunları ilə
döyüşlərdə amansız meğlnbiyyetə uğramışdjlar.
Marenqoda qalib gələn adam Azenkurun üstündən qətem çəkirdi. - 14 iyun
1800-cü ilde Napoleon qoşunlannm Marenqo döyüşundə avstriyalılar üzərinde
qələbəsi nəzərdə tutulur, 25 oktyabr 1415-ci ildən ingilis krah V Henrix
Azenkur döyüşündo sayca ingilislərdən çox olan fransız qoşuıılarını darmadağın
etmişdi.
Səh. 372. Mürat burada olmasa da, Ney burada idi. - Napoleon ordusu mflrşalı
Yoaxim Mürat Napoleonun bacanağı olmuş və Napoleon Neapol krallığını ona
vermişdi. Napoleonun Elba adasmdan qaçmasmı eşitcek Mürat qəfıldən
avstraliyalılara hücum etmiş və Napoleon özü hərbi emeliyyata haşlamamış,
məğlub edilmişdi. Napoleon belə hesab edirdi ki, Müratın ordusu onunla olsa
idi Vaterloo döyüşünde qalib gələrdi. Ney - 382-ci səhifənin qeydinə bax.
Səh. 376. Arqosu xatxrlayan qrekter kimi şotlandiyalıiar da Ben Lotianı
düşünərək can verirditer, - Lotİan - Şotlandiyanın yerli vilayətidir və qədim
yunanlar üçün Arqos şəhəri olduğu kimi, burada şotlandiyalılar vətən simvolu
kiım göstərilmişdir.
Səh. 377, ... Talavera vz Badaxos vuruşmalanm görən Klintonu heyrət içində
buraxmtşdı. — Talavera - 363-cü səhifənin qeydine bax. Badaxos
tspan şəhəri, Napoleona tabe olmayan İspaniya qoşıınlannm fransız
qoşun- lan ile amansız vuruşması yeridir.
Səh. 379. Vəlvi>h... Mexelidə prins Kondeyə, Gentdə isə XVIII Lüdovikə qədvr
gedib çatmışdı. - Prins Konde (Lui Jusef Burbon) - əksinqilabçı mühacir transız
dvoryanları ordusunun komandam idi. XVIII Lüdovik onu bütün piyada
qoşunlannın reisi toyin etdi. Gent - XVIII Lüdovikin Vü2 gün dövrimdə qaçdığı
Belçika şeheridir.
Dəmir hersoq - Vcllıtıqtomm ləqəbi idi.
Səh. 382. ...Sən fransız gülfehrindən ölmək üçün sağ qaldırı! - Napoleo- nun
marşalı, onutı bütün böyük yürüşlərinin iştirakçısı Mişel Ney (1769-1815)
nezerdə tutulur, Napoleon taxtdan əl çekendon sonra Burbonlann tarafinə
keçmişdi. Yüz gün zamanı bir qrup kral qoşunlan ile yenə Napoleonun terefıno keçmiş və Vaterlooda onun tərəfində vuruşmuşdu. İmperiyanın ikinci
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süqutundan sonra İsveçreye çatmış, lakin ə)ə keçmiş və 7 dekabr 1815-ci ilde
Perler palatasınm hokmü üzrə gülblonmişdi.
Seh. 385. Ulm, Vaqram, İena və Fridlyand - Napoleonun qeləbə qazan- dığı
döyüşlərdir. Ulmda (20 oktyabr 1805-ci il) - Avstriya ordusu danışıqsız təslım
olmuşdur, Vaqramda (5-6 iyun 1809-cu ildə) həmçinin Avstriya qo- şunlan
darmadagm edilmişdi. tena döyüşündə (14 oktyabr 1806-cı il)Prus ordusu
heqiqetən mehv edilmişdi, Fridlyand vuruşmasında, Keniqsberq ya- xınlığında
(14 iyun 1807-ci ildə) Napoleon Beııiqsenin komanda etdiyi rus qoşunlannı
meğlub etmişdi.
Kambron - Napoleona »n çox yaxın olan zabitlərdən biridir. Sonra general
olmuş, Napoleonu Elba adasında müşayiət etmiş və onun Fransaya qayıtmasınm
teşkilitıde feal iştirak etmişdı. Qvardiya bolniesıne komanda edərek, Vaterlooda
helak oldu.
Seh. 387. ...ən sarsaq bir sözə Fran&anın bütün rövnəqini verərək...
Hüqonun müasirləri isbat edirdilar ki, Kambron başqa cür cavab
vermişdir: “Qvardiya ölər, lakin təslim olmaz”. Hüqo bu versiyanı inkar edərək,
onun tarixi fakta bir qedər bezək vermək üçün deyildiyini hesab edirdi. Romana
aid materiallarda belə bir qeyd var: “Kambron. Mən onırn söyüşü üçün dediyi
sözü nə üçün derc etdim? O haqlı olaraq mənim kitabıma daxil oldu. Bu,
sözlerin en pisidir. Lakin bir gün gələr ki, bu söz qəhrəmanlıq derecesine qədər
yükselerek, üiəmııyə çevrilor. Söyüş böyük bir xidmet gösterir. Mən faktı qeyd
edırəm”.
Seh. 388. ... Ruje de Lil "Marselyoza”nt tapdığı kimi... - inqilabi mahnı olan
“Marselyoza”nm musiqisini və sözlerini fransız sapyor kapitanı Ruje de Lil
1792-ci il 24 aprel gecosi Strasburqda mqilabı Fransaya qarşı böyük Avropa
dövlətləri komissiyasınm yaradılması xeberini aldığı zaman veten- pərvərlik
hissi ile ruhlanaraq qoşmuşdu.
Kleber - Bonapartın Misir səfərmdə iştirak ctmiş və sonra Misirdə fransız
qoşunlannın komandanı olmuş fransız generalıdır.
Səh. 390. Vellinqton — müharibənin Baremi... Barem (XVII esr) - “Hesab
aparma kitabı”nın pul işlerinə dair bir sıra “Rəhbərliklərin” vo şeirle yazılmış
“Pul medhnaməsi”nin müəllifidir. Fransada onun adı təcrübi hesabdan bacanqla istifadə edilmesini göstəmıək üçün zerb-məsəl olmuşdur.
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Qoca bayquş cavan qırğı qarşmnda təsüm olmuşdu. - 1796-cı ıldə İtaliyada
müharibe zamanı Napoleon Avstriya generah Vurmseri üç defə məğlub edərək,
bununla öz karyerasının əsasını möhkəmlotmişdi.
Səh. 393. Filippin düzlərində... - görünür, qədim Romada vətəndaş müharibesi
zamanı (42 il eramızdan əvvəl) Makedoniyada Filippdəki vunışma nəzərdə
tutuluı. Bu vuruşmada Bnıt Antoni və Oktavian tərəfındən məğlub edilmişdi.
Hüqonun dediyi kimi Vergili deyil, şair Horasi bu mühari- bənin şahidi
olmuşdur.
Seh. 394. Bu - ]8I5-ci il 20 mart vasitesilə 1789-cıı ilin 14 iyuluna hücum
demək idi... - 14 iyul 1789-cu il - Bastiliyanm atmması gütıü, 20 mart 1815-ci il
isə Elba adasından qayıdan Napoleonun Parisə daxil olması günü idi.
Bonapart... Neapol taxtma foreytoru, tsveç taxtma serjantı əyləşdirir.
1808-ei ildə Neapol taxtma oturdulmuş marşal MüT3t meyxanaçı oğlu idi
və öz horbi karyerasım sıravi soldatlıqdan başlamışdı. Napoleonnn marşalı,
vəkil oğlu, keçmişdə hemçinin sıravi soldat olan Bemadot 1810-cu ilin sonunda
regent seçılmiş, 1818-ci ildə ise XIV Kral ilə İsveç taxtına oturmuşdu.
Fua Qoqomonda yerə ytxıldığı halda, yenidən tribunaya qalxtr. — Vaterloo
döyüşündə yaralanan Napoleon ordusu generalı Maksimilian Fua Restav- rasıya
zamanı deputatlar palatasma daxil olmuş və burada libcral müxalifət natiqi kimi
görkəmli yer tutmuşdu (şəxsi azadhq və mətbuat azadlığı haq- qmda nitq,
1820).
Səh. 396. S iyul xor mahmlan 20 mart heyrətlərini unutdurdu. - 8 iyul
Yüz günden sonra XVIII Lüdovikin Parisə daxi! olmasıdır. 20 mart 1815ci il 369-cu sehıfənir qeydine bax).
. Beomah - Beam əyaletindən olan IV Henrixin ləqobidir.
Qartseidən gətirdilmiş küknar ağacmdan qayrılmtş stol. Qartvell - Lon- donun
60 km-de olan qəsrdir. XVIII Lüdovik Burbon Fran&a taxtına çıxmaz- dan əwel
ıızıın müddət burada yaşamışdır.
Buvin - burada 27 iyul 1214-cü ildə vuruşma olmuş vo bu vunışmada fransız
kralı II Filipp Avqust alman imperatoru IV Ottonu məğlub etmişdir. Fontenua Belçika kendidir. 11 may 1745-ci ildə, Avstriya taxtı uğrunda mübarizə zamam
fransız qoşunlan saksoniyalı Morisin başçılığı ilə ingilis
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Hannover qoşununu burada dağıtmış ve qaçmağa məcbur etmişdi.

Trestalon - 1815-ci ildə ağ terror zamarn Fransanın cenubi əyalətlərində
azğıniıq ve monarxist quldur destələrindən biriain başçısıdır.
Marenqo və Arkol qarşısında bir az utamrmış kiml, hersoq d'Anqulemin heykəli
sayəsində bu çətin vəziyyatdən xilas ola bildi. - Napoleonun Marenqo (346-cı
səhifəsinin qeydinə bax) vo Arkoldakı (Italiyada, 1796-cı itda) qəiəbələri burada
hersoq d’Anqulemm inqılabı İspaniyaya apardığı cəza ekspedisiyasına miiqabil
qoyulur. (İ26-cı sehifənin qeydine bax).
Hersoq d’Engien - burbonlar sülalesinden olan prinsdİT. 1804-cü il 15 mart
gecəsi Napoleon terəfındən güllələtunişdir.
Seh. 397. ,,.14-cü maddsyə ümidbağlayaraq... - XVIII Lüdovik Xartiya- sımn
14-cü maddəsi kralm başqa hüquqlan cümləsində bütün dövlet vezi- fələrini
bölüşdürmek hüququ olduğunu da müəyyən edirdi.
Ingiltərə Bonapartın keşiyini Qudson Louya, Fransa isə ona nəzarət etməyi
Monşenüyə tapşırdı. - Hudson Lou - Napoleonun sürgün edildiyi Müq. Elena
adasının qubematoru idi. Adada Napoleona nəzaret etmek üçün Avropa
dövlətlərinin dörd nümayendəsi, o cümleden Fransanın müvakkili markiz de
Monşenü vardı.
Soh. 407. Villel - en qəddar royalistlərin adamı idi, 1821-cı ildən 1827-ci ilə
kimi XVIII Lüdovik və X Karl zamam nıürtəce nazirliyə başçıİLq etmişdir.
Səh. 409. RocerBekon (1214-1294) - ingilis alimi, orta osrlerin en böyük
tabiyyatçılanndan biridir.
Səh. 413. Prins Karinyan - Savoya knyazlan neslinip nümayəndasidir, 1823-cü
ildə milli azadhq herəkatını boğmaq üçün hersoq d’Anqulemın İtaliya səfərində
iştirak ctmişdir. 1831-ci ıldə Karl-Albert adL ile Sardiniya kralı taxtma çıxdı.
Liberal kral kimi tanmdığma baxmayaraq “Genc italıya” respublika hərəkatmı
amansızcasına yatırtmışdı.
...yad ölkədə bir dzstə qəhrəman fransızların başları iizərində yellənən üçrəngli
bayraq haqqmda... — 1823-cü ildə hersoq d’Anqulemin İspaniya səfəri zamam
bir qrup fransız Tespublikaçılan ispan vətonparvorlənnə qoşu- laraq üçrəngli
bayraq altında fransız royalist qoşunlanna qarşı vuruşurdular.
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...ontz il bundan əwəl Koblensdə yellənən ağ bayraq kimi... - Koblens
Prussuyanm Reyn əyalotində bir qala olub, ilk Fransa buıjua inqilabı zamanı
mühacir monarxistlerin yığıncaq yeri, Fransa inqilabuıa qarşı mübarizenin
merkazi olmuşdur. - Ağ bayraq - Burbonlantı bayrağıdjr.
Səh. 414. Palafoks- 1808-ci ilin Ispaniya inqilabı zamam fransız qoşun- lanna
qehremancasma müqavimət göstəımekle şöhret tapmış Saraqossa qalasınm
inqilabçı qarnizonunun başçısı.
...Rastopçini görməyi BaUesterosu görməkdən üstün tuturlar. - Burada Hüqo
Rastopçini 1812-ci ildə rus xalqının Napoleona qarşı apardığı Vətən
müharibəsinin timsalı kimi götürmüşdür. Napoleonun Rusiya və lspaniya ile
apardığı və fransız ordıısunun məğlub ediidiyi müharibələr 1823-cü ildə
fransızların Ispaniyada asanlıqla qazandıqları qəlebələrə müqabil qoyulur. Bu
zaman Ispaniyanm mürtəce dvoryanlan və ruhatıileri xalq inqilabından qorxaraq, Fransisko Ballesterosun başçılıq etdiyi müvəqqeti burjua hökumətinin
zeifliyindən istifadə edib yüz minlik fransız ordusuna qalalann qapısını
açmışlar.
Səh. 438. Şuazi-le-Rua - Parisin ötrafında kral qesri.
Səh. 439. Salpetrier - Parisdə dəlilər üçün şöbəsi olan böyük qadın xes- təxanası
və qocalar yurdu. XVII əsrdə təsis edilerək, uzun müddət fahişələr vo oğru
qadınlar üçün həbs yeri olmuşdur.
Soh. 480. ...Vlbax... ivriü bir çoban qızım öldiirmüşdü. - 1827-ci ildə Paris
etrafmdakı Onorc meyxanasımn xidmetçisi Ulbax, onu redd etmiş ni- şanhsım
“lvrili çoban qızmı öldürmüşdü. Bu qızm obrazı ətrafında əfsanə yarandı,
Torağay çölündə ona abido qoyuldu”.
Sen-Jak qapıları - Hüqonun zamanında Sen-Jak şəhər qapısı, Sen-Jak küçosi və
Sen-Jak kilsəsinin qülləsi halə da var idi. Seqant qarovulxanası -qedimdə serjant
adlanan notariuslann müştəri gözlədikleri pavilyondur. Donuzçular (poreherons)
Paris şəhər qarovulxanasmdan kənarda başdan-başa meyxanalar tikilmiş
qesebədir, XVIII əsrdə peşekarlar, yüngül exlaqlı qadmlar və hətta yüksək
cenıiyyat üçün kef yeri idi. Sonralar burada şəherin Monmartr hissəsi eməlo
gəldi. Çekiclər (Mails) adlı küre oynatmaq üçün işlodilən taxta çəkıclərin
adından emele gəlmişdir. Çəkiclor həmçinin oyun yerinin özünə, adətən
ağaclarla ehatə olunmuş, gözinti üçün iştifadə olunan meydançaya və ya
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xiyabana da deyilirdi. Palçıqlı (Bonurbe) qedim şəher xəstoxanası, dilençi və
mehbus qıdnlar üçün doğum evi idi. Krakov ağacı
Pale-Royal sarayının bağmda köhna şabalıd ağacı idi. Bu ad ona XVIII
əsrdə verilmişdir və Polşanın bölünməsi məsələsi ile olaqədardır
Səh. 499. ...İnstituta "Dörd milfat”, Komediya operasına isə "Fedo” deyən... Kardinal Mazarinin vosiyyətinə görə, 1688-ci ildə “Dörd millcıt kolleci”
açılmışdı, bıırada 15 italyan, 15 elzaslı, 15 flamand ve 15 russilyon oxuyurdu.
lnqilab zamanı kollec bağlandı və onun binası 1806-cı ilde İnstituta
(akademiyalar birloşmesine) verildi. - Fedo - komik operasının köhne adı idi
(Fedo küçosində olduğuna göre).
...Kiçik Pikpüs - Fransiskanlar ordeninin rahib konqreqasiyalarından birinin
adıııa “Pikpüs” deyilirdi, bu ad Parisin Sent-Antuan qosebesinə bitişık olan bir
kəndin adı idi, konqresasiyanm esas müassısələri burada yerleşirdi.
Səh. 524. Atitta - hunlann başçısı (453-cü ildə ölmüşdür).
Səh. 537. Perro Şarl ve onun oğlu Pyer XVII əsrin fransız yazıçıları, məşhur
işlənmiş xalq nağıllannm müəllifidir.
Səh. 548. Öz ordeninin Dasyesi... - Anna Dasye, anadangelmə lefevr, (16511720) - az zəmanesinin alim qadmıdır. “İliada”nı, “Odisseya”nı, Roma ve
yunan şair və dramaturqlarının bir sıra əserlərini fransız diline ter- cüme
etmişdir.
Səh. 560. Jan-Jak - yeni Jan-Jak Russo.
Kalası, Labarı və Sirveni müdafiə edən Botier... - 1762-ci ildə qoca protestant
Jan Kalas öz katolik oğlunu öldüraıəkde yalandan ittiham edilerək edam
edilmişdi. Heqiqətdə isə oğlu borc üzünden özünü öldürmüşdü. Volter, Kalasın
müdafiəsinə qalxaraq, dini fanatizmi cəsarətle ifşa edirdi ve üçillik inadlı
mübarizə nəticəsində Kalasın ölümdən sonra bəraət almasına nail oldu ve onun
aüəsini xilas etdi. Sirvçn vo Labor - dini fanatizmin qurbanlandır, Kalasdan bir
az sonra Volter bunlan müdaftə etmişdi.
Olofern - Tövrat əfsanəsinə görə, yohudüere etdiyi zülmlərin intiqamını
almaqdan ötrü Yudif adh gözəl bir qadın terefındən öldürülmüş zültnkar Babİl
serkerdəsidir.
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Seh. 567. ...Behişti Aristotelin Ədəmi ilə avəz etmalidir. -Ədem Tövrata göro,
ilk ınsanlarm - Ademle Həwanın yaşadıqlan yer cennetidir. Likey -Afmadakı üç
gimnaziyadan birisidir. Likeyli Apollonun mobədi yaxınlı- ğmda yerləşirdi.
Ərestun öz leksiyalannı burada oxuyurdu.
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Kitab “PROMAT” mstb&esinde çap olunmuşdur.
1

Cəza (lannca)

1

l ann evi qorumwrsa, onu mülıafızə edenlor əbəs yero qoruyurlar (lutınca)

2

Atlı qoşun nəfori
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1

Qoy dünya yaransın (latınca)

2

MəhebbeCir çoxluğuna gore (tatınca)

’ Giin&ş altında yeni bir şey yoxdur (latınca).
1 Enkincs (ispanca)
1

Belo olmaJı (latınca)

1

Sərkərdenın qiymeti nadir? (Jalmca).

2
"Qurtannış bir döyüş, tamama yetmiş bir gün, yanlış tədbirlorin düzəlişi,
sabah üçün remin edilmış böyük müvefToqiyyet, xülase hər bır şey ani bir
voIvbIə sayesinde mehv oldu” (Napoleon. Xaiirələr).
1 Mövcud veziyyəl, durğutuq (latıttca)
1 Sainte Alliance — Müqəddes ittifaq demekdir: Betla Allianee (“Bei-Alyans”)
-“gözel ittifaq" dcmətdir. “Gözəl ittitaq isa Baterloo vuruşmasında Napökonun
üçiincü döyüş yeri, o yerdəki karvansaranm vb (apənin adı idi.
1 “Demək siz özünüzdən ötrii deyilsıruz” (lutınca). Veıjiliyö istinad edilətı şerin
başlanğıcıdır.
1 Köynakçəlor (ispanca)
’ Şad ol Meryem! (latmca) - katolik duasıdır.
1 “Burada yatan mənom. tyirmi üç il iimür sürdüm*' (iatınca).
1 Allaha dua ctdi Bolter (latınca).
3 İlahi, ona əbədi rahathq baxş et (latmca).
2

Allah rehm&ı elasin (latınca).

3

Amrn (laiıncu)
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