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Multikultural Amerika ədəbiyyatının döyüşən qadını Maksin Honq 

Kinqston yaradıcılığının kamillik çağlarında insanları sülhə, məhəbbətə, 
barışığa dəvət edə bilməsi üçün hər cür mübarizəyə hazır olduğunu 
sərgiləyirdi. 2003-cü ilin martında digər yazıçı silahdaşları ilə birlikdə həbs 
olunan Maksin Honq Kinqstonun həbsedilmə səbəbi Corc Buşun İraqa qarşı 
başladığı müharibəyə etirazı, bunun bəşəri bir cinayətin başlanğıcı olacağına 
böyük inamı idi. Hələ uşaqlıqdan müharibə sözündən qorxan Maksin yalnız bir 
şey arzulayırdı: müharibə olmasın! Onun yalnız bir arzusu var idi: müharibəyə 
gedən əsgərləri müharibə dəhşətlərindən qorusun! Onun yalnız bir istəyi var 
idi: müharibəyə gedən əsgərlər öldürməsin və ölməsinlər! İkinci dünya 
müharibəsinə gözünü açan Maksin sonralar ABŞ-ın həyata keçirdiyi Vyetnam 
müharibəsinə qoşulan qohumlarını əsgər uniformalarında görəndə də yalnız bir 
şey arzulayırdı: müharibə olmasın! Hətta bu müharibəyə qarşı etirazlarda fəal 
iştirak edəndə də inanırdı ki, arzulardan sözlərə, sözlərdən şeirlərə, hekayələrə 
çevirdiyi yaradıcılığı ilə bu müharibələri dayandıra biləcək. 2003-cü il – ABŞ-
ın İraqa qarşı növbəti imperialistik müharibəyə başlanğıcvermə dönəmində 
Kinqston yenə də inanırdı ki, bu müharibəni öz həmfikir şair və yazıçı dostları 
ilə birlikdə dayandıra biləcək. Etirazçılar əllərindən gələn hər şeyi etdilər: “Biz 
qeyri-zorakı alətlərimizin hər birindən istifadə etdik. Biz bildiyimiz bütün 
sənətlərdən istifadə etdik, lakin 20 gün sonra şok və qorxu. Yalnız ortalığa 
çıxan bir sual var: bütün bunlar heç bir işə yaramır, deyilmi? Qeyri-zorakılıq 
işə yaramır. İncəsənət işə yaramır. Biz bunların hamısını etdik, lakin 
müharibənin qarşısını ala bilmədik və müharibə hələ də davam edir” [12]. 

1991-ci il Oklənd təpələrindəki ildırım qasırğalarından sonra Kinqston 
ailəsinin yaşayış məskənləri bərpa olundu. Bu qasırğa 25 nəfər insanın həyatına 
son qoymuşdu. 1991-ci ilin oktyabrı hər bir yazıçının kabusu ola biləcək bir 
hadisəni Kinqstona yaşatdı, bu yanğın onun yenicə bitirmiş olduğu kitabının 
yeganə nüsxəsini – 156 səhifəlik bir əsərini kül etdi. “A firestorm blew over the 
Oakland-Berkeley hills in October of 1991, and took my house, things, 
neighborhood, and other neighborhoods, and forests. And the lives of twenty-
five people” [7, 1]. “Bu qasırğa 1991-ci ilin oktyabrında Oklənd-Berklinin 
təpələrində baş verdi, mənim evimi, əşyalarımı, qonşularımın evlərini və 
meşələri, ən nəhayət, iyirmi beş nəfər insan həyatını özüylə apardı”. İldırım 
qasırğasından bir ay və Körfəz müharibəsindən qısa müddət sonra Kinqstonun 
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atası vəfat etdi. Növbəti qasırğanın yanğın xəbərini radioda eşidən kimi 
atasının dəfn mərasimini tərk edərək evə doğru tələsən Kinqston kitabı heç cür 
xilas edə bilmədi. “It was the middle of the afternoon, about two o’clock. Too 
late. Too late. The sky was black. The sun was red. Leaves of burned black 
paper wafted high and low among the buildings. Ashes from a forest fire were 
falling and blowing in downtown Oakland” [7, 4]. “Təxminən saat iki olardı və 
günün ortası idi. Çox gec idi, çox gec. Göyün üzü qapqara. Günəş isə qırmızı 
idi. Kül olmuş kitabın səhifələri binaların yuxarı-aşağı bucaqlarından asılı 
qalmışdı, Okləndin mərkəzi isə yanmış meşənin külü ilə üfürülürdü”. Qısa 
hekayələr yazarı, eləcə də şair və siyasi aktivist olan Qreys Peli (Grace Paley) 
qeyd edirdi ki, "bir yanğında kitab itkisi yaşamaq qəzəbdən çıldırdacaq bir 
təcrübədir və Maksin bu hisləri yaşadı. Əslində bu faciə yazıçıya müharibənin 
dəhşətlərini daha dərindən anlamağa şərait yaratmış oldu. Kinqston ilk 
kitabının nəşrində mənsub olduğu etnik toplum tərəfindən çox tənqidlərə 
məruz qalmışdı, lakin bütün bunları adlatmaq üçün Maksin çox güclü bir 
inadkarlığa və iradəyə malik idi. Sən sanki sonradan anlayırsan ki, o insanlar ki 
həyatlarında baş verən hər hansı bir itkilərə görə qeyzlənərək zorakılığa əl 
atmırlar, bu həmin insanların ruhlarının bütövlüyünə işarədir" [8]. 

Çin əfsanəsinə görə, müharibələrə son qoya bilən “Sülhün kitabı”nı üç 
çinli itirir və Kinqston tərəfindən qələmə alınan, tamamilə bitməkdə olan 
“Sülhün dördüncü kitabı”nı isə yanğın yandırıb kül edir və yüz əlli altı 
səhifəlik bir kitabın həmişəlik aradan getməsinə baxmayaraq, Kinqston 
“Sülhün beşinci kitabı”nı (“The Fifth Book of Peace”) qələmə alır. Lakin bir 
çox tənqidçilərin fikri ilə desək, zahirən bu kitab yanğın külü və əzablar 
qoxusu ehtiva edən bir kitab idi. “The ashes of my Book of Peace were purely 
white, paper and words gone entirely white. The temperature here in the middle 
of the alcove had been hotter than by the wall. I held in my hands the edges of 
pages, like silvery vanes of feathers, like white eyelashes. Each vane fanned 
out into infinitely tinier vanes. Paper had returned to woodgrain. I touched the 
lines. And they smeared into powder. I placed my palm on this ghost of my 
book, and my hand sank through it. Feathers floated into the air, became air, 
airy nothing” [7, 34]. “Sülh kitabı”mın külləri dümağ idi və bütün sözlər də 
tamamilə ağarmışdı. Yanğının kül etdiyi xarabalığın hərarəti evin divarlarından 
daha yüksək idi. Əlimdəki səhifələrin kənarları gümüşü lələklərə, ağ kirpiklərə 
bənzəyirdi. Hər bir lələk sonsuz sayda kiçik lələkciklərə parçalanırdı. 
Əlyazmam sanki yenidən öz ilkin formasına qayıdaraq odun kəpəyinə 
çevrilmişdi. Mən sətirlərə toxunmaq istədim, onlar isə toza çevrildi. Ovcumu 
kitabımın kölgəsinin üzərinə basdım və əlim onun içərisində itib-batdı. 
Lələklərin qanadcıqları havaya qalxaraq elə havaya da qarışdı”. 

Bu kitabın gücü onun dərin qatlarında kök salan ağrı-acılarda idi. Lakin 
Kinqstonun digər əsərlərindən fərqli olaraq, canlı xarakter toplusuna və heka-
yələrə ümid edən oxucular bu dəfə məyus olacaqlar. Kitab dörd hissədən 
ibarətdir, yalnız yenidən işlənmiş və yazılmış “Su” (“Water”) fəsli rəvayət 
xarakterli hekayədir, digər bölmələr isə “Od” (“Fire”), “Kağız” (“Paper”) və 
“Yer” (“Earth”) əsasən tamamlanmamış hissələrdən ibarət, heç bir hədəfə 
malik olmayan, gündəliyin girişi olma hissini verən bir memuarlar toplusu 
hesab edilə bilər [5]. Kinqstonun yeni “Sülhün beşinci kitabı”nda olan 
bölmələrin natamamlığı, onun yaradıcılığının başlanğıc illərindəki əsərlərində 
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keçmişin xatirələri ilə mifik rəvayətlərin vəhdətini ecaskar bir yazı üslubunda 
üzə çıxara bilməsi qabiliyyəti ilə müqayisədə tənqidçilərdə, şühbəsiz, çox 
böyük heyrət doğururdu. Kinqstonun ilk əsəri “Döyüşçü qadın: Qulyabanılar 
arasında keçən qızlıq çağı” (1976) Kaliforniyadakı Çin camaşırxanasında 
keçən uşaqlıq xatirələri ilə anasının ona nəql etdiyi hekayətlərin vəhdətindən 
doğan sənət nümunəsi idisə, “Çinli kişilər” əsərində eyni nəql üslubundan 
istifadə edərək kişi cinsindən olan əcdadlarının xatirələrini canlandırır və 
qədim Qərbin və ya vəhşi Qərbin acı təcrübələri, dəmiryol tikintilərində və 
mədənlərində çalışan çinli miqrantların həyat gerçəkliklərini ön plana çəkirdi. 
Hətta “Saqi meymun” romanı da ilk baxışdan rəvayət xarakteri daşıyır, lakin 
bütün bunlar Kinqstonun şəxsi təcrübələrindən mənbə alan bir sənət gücüdür. 
İlk baxışdan aqressiv təsir bağışlayan Kinqstonun ilk əsərləri əslində yazıçının 
cəmiyyətin köklü problemlərinə yaratdığı qəhrəmanlar vasitəsilə oxucularını 
cəlbetmə nümunəsi idi. “Lakin Kinqston “Sülhün beşinci kitabı” əsərində 
ideallar və abstraksiyalar tarixini dağıtmağa imkan yaradır ki, əsərin çox 
hissəsində yaradılan personajlar insanlara deyil, arzulara bənzəsin və bu 
hekayətlər qəhrəmanların əxlaqi dəyərlərinin ağırlığı altında qalıb inildəsinlər” 
[5].  

Kinqston əbədi sülhə imza atmış canlı bir cəmiyyət, mədəni müxtəlifliyi 
və qarşılıqlı hörmət və məhəbbəti özündə ehtiva edən bir toplum və bəşəri sülh 
arzusundadır. “Sülhün beşinci kitabı” əsərinin hər bir bölməsi bu arzunu 
müxtəlif cür ifadə edir. Kinqston bu əsər vasitəsilə əslində gerçək dünyada olan 
savaş və ədalətsizliklərdən dolayı mənəvi böhran keçirən insanlara ümid vəd 
edir. Kitabın birinci “Od” fəslində Kinqston Oklənd-Berklidə baş verən yanğın 
təcrübəsi ilə müharibə xarabalıqlarını müqayisə edir. “Sülhün beşinci kitabı” 
əsərində yanğının təsviri zamanı Kinqston öz altıncı duyğusuna müraciət edir 
və atasının dəfn mərasimində gördüyü ayinlərdən çox narahat olur. Sonra 
Kinqston “qara və ağ rənglərdə olan palıd ağaclarının” arasından qaçarkən 
İraqın viranə olması vəhyini alır. “Səbəb ola biləcəyimiz acıları anlamaqdan 
boyun qaçıraraq bizə öz şəhərimizin kül içərisində olan mənzərəsini görmək 
nəsib edilir”.  Kinqston qeyd edirdi ki, Okləndin yanğınsöndürən kapitanı və 
Vyetnam müharibəsinin veteranı öz qonşuluqlarını xarabalıqlar içərisində 
görəndə dəhşətli dərəcədə sarsılaraq qeyd etdilər: “Biz bir ölkə olaraq digərinə 
müharibə etməyi qərara aldıqda əvəzində alacağımız cəza yalnız bu yanğın ola 
bilərdi”. Kinqston bu yanğınların səbəbini bilirdi. “I know why this fire. God is 
showing us Iraq. It is wrong to kill, and refuse to look at what we’ve done. 
“Count the children killed, in “sanctions”: 150.000, 360.000, 750.000. 
“Collateral damage”. The counts go up with each new report. We killed more 
children than soldiers. Some of the children were soldiers” [7, 13]. “Mən bu 
yanğının niyə baş verdiyini bilirəm. Allah bizə İraqı təsvir edir. Öldürmək və 
sonradan öz törətdiklərinə nəzər salmaqdan boyun qaçırmaq günahdır. 
“Sanksiyalar”da ölən uşaqların sayı artaraq yüz əlli mindən üç yüz altmış minə, 
daha sonra yeddi yüz əlli minə çatdı. Hər bir yeni xəbər məruzəsində rəqəmlər 
artır. Biz əsgərlərdən daha çox uşaqları qətlə yetirdik. Uşaqların da bəziləri elə 
əsgər idilər”. Kinqstonun kitabında qələmə aldığı sözlər müharibənin 
dəhşətlərini və cinayətlərini bütün çılpaqlıqları ilə açır. Əsgərlərdən daha çox 
uşaq qətlə yetirilməsi və əsgərlərin də bəzilərinin elə uşaqların özü olması onun 
yazı üslubunda mətn daxilində olan duallıq, binar oppozisiya, müharibə 
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cinayətlərinin ikili fəlsəfəsini göz önündə sərgiləyir. İraq müharibəsi digər bir 
ölkəyə Amerika tərəfindən edilən hücumdur, nə qədər əsgər qətlə yetirildisə, 
onun üç, ya dörd misli qədər də uşaqlar, ailələr, atalar, analar qətlə yetirildi. 
Minlərlə uşaq kimsəsiz, aclıq və səfalətə sürükləndi və sonra da elə həmin 
uşaqlar öz atalarının, analarının intiqamını alacaq əsgərlərə çevrildilər və ya 
Kinqston burada gələcək “terrorist” və ya “kamikadze” məsələlərinə bir işarə 
etmişdi. Müharibə heç vaxt şəri yox etməz, müharibə yalnız şəri artırar, onu 
daha qorxunc formalara sala bilər. Məhz elə bu səbəbdən də Kinqston yanğının 
başvermə səbəbini bir Tanrı işarəsi, xəbərdarlığı hesab edir və qeyd edirdi ki, 
yanğın olan gün heç bir jurnalistin və ya şahidin yanğın olan məkana daxil 
olmasına icazə verilməmişdi, “sadəcə şəhərimizin kül içərisində olan 
görünüşünə tamaşa edə bilmişdik”.  “God is teaching us, showing us this scene 
that is like war” “Allah bizi xəbərdar edir və müharibənin nə demək olduğunu 
göstərir” [7, 14]. Kinqston çox yaxşı anlayırdı ki, bir ölkə olaraq digər bir 
ölkəyə hücum etməyə, onun torpaqlarını bombardman etməyə qərar verirsənsə, 
sənin də qismətin yalnız bu cinayətlərin təsvirinin öz ölkəndə şahidi olmaq ola 
bilər.  

Kinqston əfsanələrdə adı çəkilən və çinlilərin itirdiyi sülhün kitablarını 
tapacağını uşaqlıqdan arzulayırdı və yuxularında hətta o mifik üç kitabı 
görürdü. “A Thousand years ago, on the Silk Road in Western China, the 
mayor of Dunhuang ordered books burned to keep them out of the hands of the 
invading Xianxian tribe. Heroic readers saved twenty horseloads of books […] 
And I have heard that it is possible that a Lost Book of Peace was among the 
books taken away on horseback. A Book of Peace, existed, then, until the 
eleventh century, in the Sung period. […] I am not the only one who knows of 
them [7, 45]. “Min il öncə Şərqi Çində, İpək Yolu üzərində yerləşən Dunhuanq 
şəhərinin valisi kitabların xianxian qəbiləsinin əlinə keçməməsi üçün 
yandırmağı əmr edir. Lakin qəhrəman oxucular iyirmi ata yüklənə bilən 
kitabları xilas edə bildilər. Deyilənlərə görə, “Sülhün kitabı” elə həmin atlara 
yüklənmiş kitabların içərisində və ya on birinci əsrə qədər məşhur Sun 
imperiyasında mövcud olmuşdur. […] Mən isə bu kitablar haqqında məlumatlı 
olan tək insan deyiləm”.   

 “Üç Sülh kitabı”nın qəsdlə yandırılmasının taleyi Kinqstonun “Sülhün 
dördüncü kitabın”dan da yan keçmədi, lakin bu dəfə yazıçı bu kitabı müharibə 
məhrumiyyətlərini öz ruhlarında hiss edib sülhün, barışığın verə biləcəyi 
xoşbəxtliyi, bütövlüyü, kamilliyi hiss edə bilən veteranları “bizim zaman üçün 
olan “Sülh kitabı”nı yazmağa kömək etməyə çağırırdı. Kinqston qeyd edirdi: 
“Mən yanğından çox böyük yara və zədə aldım. İtkinin şokunda mən dəyişdim. 
Mən təyyarələr Dünya Ticarət Mərkəzinə çırpılanda bizim ölkənin də necə 
dəyişdiyini anladım. Qəfil bir hücum – rasional qabiliyyətin itkisi” nəticəsində 
Kinqston yazmaq və oxumaq bacarığını itirdiyini anladı: “Mən yazırdım, bu, 
yalnız mənim hislərim idi, burada ağrı və itkinin izharından başqa heç bir 
forma yox idi. Bu mənim uşaqlıqda küncdə dayanıb insanlardan gizlənərək, 
sızıldayaraq yazmağıma bənzəyirdi” [8]. Kinqstonun bu hisləri “Sülhün beşinci 
kitabı” əsərində daha həzin notlarla ifadə olunur: “After the fire, I could not re-
enter fiction. Writing had become a treat for my own personal self, as it was 
when I was a kid and it first came to me, for nobody to read but me. Say any 
manner of thing. For my own benefit. Retreat into the Yin mother darkness. 
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Oh, the necessity and comfort of writing “I… I… I… I… I…,” the selfish first 
person, author, narrator, protagonist, one. Freedom—to write diarylike, okay to 
be formless, no art, no good English” [7, 61]. “Yanğından sonra mən artıq 
bədii ədəbiyyatda özümü görə bilmirdim. Yazı yalnız öz şəxsi əyləncəm üçün 
mövcud idi, bu, sanki ilk çağlarda uşaq olarkən yazma vərdişimə bənzəyirdi, o 
zamanlar yazdıqlarımı heç kəsin oxumayacağından əmin olduğum üçün 
istədiyim kimi yazırdım. Mənim xeyrimə olan istənilən sözləri mənə deyə 
bilərsiniz. Ana “İn”i qaranlıqda tək özbaşına buraxın. Ah, bu yazı prosesinin 
zərurəti və könlü xoş etməsi nə qədər cazibəlidir. Mən... mən... mən, 
xudpəsənd birinci şəxs, yazıçı, hekayətçi və tək baş qəhrəman. Gündəlik 
yazmağın özgürlüyü, nə incəsənət, nə forma və nə də mükəmməl bir ingilis 
dili”.  

İkinci “Əlyazma” adlanan bölmədə Kinqston sülh kitablarından, Çində 
yazıldığı rəvayət olunan və əsrlər ərzində itib yox olan “Üç Sülh kitabı”nın 
davamı kimi məhv olmuş “Sülhün dördüncü kitabı” ilə bağlı hislərindən söhbət 
açır. “Su” bölümündə isə Kinqston yenidən yazmış olduğu itkin kitabını da 
məhz elə itkin kitabların təsiri altında qələmə almağından bəhs edir. Sonra isə 
Kinqston “Saqi meymun” romanının qəhrəmanı olan Uitman Ah Sinqi, onun 
həyat yoldaşı və oğlunu Havayda təsvir edir. Burada Uitman Vyetnam 
müharibəsinin getdiyi bir dövrdə müharibə çağırışından canını qurtarıb, sülhü 
özünə şüar edən bir toplum tapmağa ümid edir. Sonuncu “Yer” bölümündə isə 
veteranlar üçün həyata keçirdiyi seminarlarla bağlı olan illərindən bəhs edir.  

 Kinqston əlyazması yanğında kül olduqdan sonra yazıçıları ətrafında 
toplamağı arzulayırdı, "Müharibənin ağrı-acılarından keçmiş insanlar bir yerə 
cəm olsun və əslində mən müharibənin yara və itkilərinin yazı incəsənətinin 
köməyi ilə yuyulub-aparılmasına olan etiqadımı, inamımı imtahan edirdim və 
müharibələrdən çox zorla qazanılmış bir sülh evinə gedəcəyimizə inanmaq 
istəyirdim”. "My recurring dream from smallkidtime is that bombers and 
missiles fill the sky, steadily moving, like words on a page; I can prevent the 
bombing by finding the Three Lost Books of Peace. Three Books of Peace 
came into existence, it’s said, when Chinese civilization began, and were 
somehow lost. We must find them. We need them. Now” [7, 38]. “Mən uşaqlıq 
çağımdan yuxuda tez-tez bombaların və raketlərin səmanı büsbütün örtdüyünü 
görürdüm, onlar sanki sözlər səhifələrdə necə bir-birinin ardınca düzülürsə, o 
cür hərəkət edirdi; mən bu bombardmanları “Üç Sülh kitabı”nı taparaq kəsə 
bilərəm. Belə bir rəvayət var ki, həmin o kitablar Çin sivilizasiyası mövcud 
olandan bəri meydana çıxmış, lakin nə səbəbdənsə yoxa çıxmışdır. Biz onu 
tapmalıyıq. Bizim hal-hazırda o kitaba ehtiyacımız var”.  

Kinqston on il öncə həm Kaliforniya, həm də Nyu Yorkda bünövrəsini 
qoyduğu Yazıçılar Birliyinin iki yüz müharibə veteranı və onların ailə üzvləri 
ilə birgə əməkdaşlığını təşkil edərək onları İkinci dünya müharibəsinin 
iştirakçıları (second world war GIs) adlandırırdı. İkinci dünya müharibəsi ilə 
bağlı olan bu populyar təxəllüs adın tarixi həddən artıq qaranlıq faktlarla 
bağlıdır. Məsələ burasındadır ki, bu populyar nəzəriyyə XX əsrin əvvəllərindən 
mövcuddur, belə ki, bütün hərbi istehsal olan zibil qutularının üzərinə “G.I.” 
möhürü vurulurdu. Bu iki hərfdən ibarət möhür həmin məhsulun hazırlandığı 
materialı bildirirdi – sinkləşdirilmiş dəmir. Sonralar bu qısaltmanın ifadə etdiyi 
məna genişləndi və Birinci dünya müharibəsi illərində ordu və hərblə bağlı hər 
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mövzuda istifadə edilməyə başlandı. Terminin həddən artıq yayılması sonralar 
İkinci dünya müharibəsi illərində əsgərlərin özlərini “G.I.s” (cəm şəklində) 
adlandırmasına gətirib çıxardı. Bəzi əsgərlər isə bu termini sarkastik anlamda 
işlədərək özlərini hökumətin yalnız kütləvi istehsal məhsulu hesab edirdilər 
[12].  

İştirakçı veteranların əksəriyyəti müharibənin yaratmış olduğu yaraların 
qurbanları idi və yazı təcrübələri ilə bu sarsıntılardan qurtulma yollarını aşkara 
çıxardıqlarını hiss etdiklərinə inanırdılar. Con Svenson – Vest Point Hərbi 
Akademiyasının məzunu (John Svensson, a graduate of West Point Military 
Academy) seminarların birində belə yazmışdır ki, "Vyetnam veteranları geriyə 
evlərinə qayıdanda sadəcə dolaba girib orada otururdular". Kinqston özü isə 
qeyd edirdi ki, biz hələ də Vyetnam müharibəsində döyüşürük, hətta Şimalla 
Cənub arasında olan müharibədən belə evimizə qayıtmamışıq". Seminarların 
nəşr olunan bəhrələri içərisinə Con Malliqanın "Bazarlıq kartı olan əsgərlər" 
(“John Mulligan's Shopping Cart Soldiers” (1997) və Paulin Laurentin "İnkar 
olunan möhnət: Vyetnam” (1999) əsərləri daxildir. Seminarların iştirakçısı olan 
Con Svenson üçün qələmə aldığı müharibə hekayələri "transformativ və 
həddən ziyadə güclü təcrübələr idi; Svenson qeyd edirdi ki, onun üçün 
Kinqston "yalnız bir müəllimə deyil, eyni zamanda loğman müəllimə idi: 
müəlliməm üçün sülh hamımızın həyata keçirə biləcəyimiz kiçik jestlər toplusu 
idi. Maksin həddən artıq idealistdir: o inanır ki, müharibədən danışmaqla və 
yazmaqla biz gələcəkdə baş verə biləcək müharibələrin qarşısını almış 
olacağıq. Lakin bizim bu inama və bu kimi tədbirlərə ehtiyacımız var, məhz bu 
yolla insan müharibəni daha fərqli bir şəkildə görməyə və təhlil etməyə 
başlayır". Svenson hal-hazırda Deanza Kollecində (DeAnza county college), 
Kaliforniyada Vyetnam konflikti barədə mühazirələr deyir və bu kollecdə 
təxminən iki min beş yüz tələbə təhsil alır. "Kimlərin ki ataları bir daha bu 
barədə danışmayacaq. Mən müharibədə vuruşduğum əsgərlərin övladlarına 
dərs keçirəm. Mən onları evə gedib eşitdikləri hekayələri öz valideynlərinə 
danışmağa ruhlandırıram”. Emi Tən (Amy Tan) Kinqstonun həyata keçirdiyi 
bütün layihələri boyunca qarşılaşdığı susqunluq və inkaretmələrə diqqəti 
çəkərək qeyd edirdi: "Kinqstonun öz ailəsi daxilində hökm sürmüş susqunluq 
onun bütün həyatında öz əksini tapmışdır. Lakin Kinqston danışılması mümkün 
olmayanları danışmağa başladı və öz gücünü geri aldı, bərpa etdi. Bu kitab 
müharibə veteranlarına sərgilənən kobudluq, eyni zamanda böyük mənəvi 
ədalətsizliklər qarşısında edə bilmədiklərimizə bir cavabdır" [8]. Əlbəttə ki, 
Kinqston üçün bu qurbanlar, dinc əhali qədər mübariz idilər və onun həyata 
keçirmiş olduğu bu seminarlar sonralar “Müharibə veteranları və sülh 
veteranları” (The Veterans of War and The Veterans of Peace) kitabının nəşr 
olumasına səbəb oldu.  

Əslində Poli Şulmanın (Polly Shulman) da qeyd etdiyi kimi, müəyyən  
səviyyədə bir utopizm özündə ehtiva edən “Sülhün beşinci kitabı” sürreal bir 
keyfiyyətə malikdir, sanki Kinqston müharibənin inanılmaz dəhşətlərini sülhün 
inanılmaz cənnəti ilə balans etməyə cəhd edirdi. Kinqston qeyd edirdi: 
“Uitmenin müstəqil layihəsi hər hansı bir qavrayış üzərində işləməsi idi, hətta 
bir insanın belə görə bilməsi dünyanı dəyişdirə bilməsi anlamına gəlir. Görə 
bilmək onun ən vacib vəzifəsidir. Müharibənin bitməli olduğunu bildiyinə görə 
müharibəni bitir. Özünüzü dəyişdirməyə daxilinizdən başlayın. Yalnız özünü 
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dəyişə bilsən, bu dünya dəyişəcək. Hər şey bir-biri ilə əlaqəlidir. Həqiqət bizim 
var olduğumuz üçün mümkündür. Mənim varlığım – ən çox dəyişilməyə 
məqbul olan bir məfhumdur. Həqiqət mən var olduğum üçün və mən görə 
bildiyim üçün mövcuddur. Yalnız şüur, ətrafımızda var olanları – torpağı (the 
aina), müharibəni və ətrafımızda olan hər şeyi yaradır. Havayı idarə oluna bilən 
kiçik bir torpaq çox asanlıqla təsir altına salına və istehsal edilib məhsuldar ola 
bilər. Dünyanı sülh gözündə görə bilsək, elə müharibə də bitəcək. Bir çinli 
kimi doğulduğu üçün Uitmen belə bir inanca sahib idi” [5].  

Maksin Honq Kinqstonun həddən artıq vacib və simptomatik memuarları 
itkilərə, həyat fraqmentlərinə və qeyri-müəyyənliyə aqressiv yazı üslubunda 
verilmiş bir cavab nümunələri idi və burada da mövcud olan və bizə çox tanış 
olan insan mənini şüurlu tənqid tendensiyası çox az rahatlıq təşkil edir [6, 6]. 
“Memuar və ya avtobioqrafiya yazarları keçmişin struktur xüsusiyyətlərini 
dərindən qavramalı, lakin bununla belə, onlar həm də inanmalıdırlar ki, 
keçmişi qələmə almaqla onlar bir “təmizlənmə” aktını həyata keçirirlər: bədii 
teleologiya davamlı şəxsiyyətin trayektoriyasını şəkilləndirir, yaddaş və 
xatirələrdən doğan yüksək bədii ədəbiyyat nümunələrini bir fakt kimi önə 
çəkir” [10, 62].  

 Lakin “Sülhün beşinci kitabı” Kinqstonun memuarlarında riayət edilən 
ənənələri pozdu. Yazıçı yaşadığı itkilərdən dolayı, çəkdiyi əzablarla baş-başa 
qala bilmədi, vətəndaşı olduğu ölkənin növbəti cinayətinə, insanlığa qarşı 
yönəltdiyi, silahının törətdiyi faciələrə tab gətirməyə artıq dözümü yox idi, 
məhz bu səbəbdən də kitabında kollektivçilik prinsipini üstün tutdu, Şərq 
fəlsəfəsinin genetik yollarla məninə diktə etdiyi bu prinsiplərdən qurtula 
bilmədi, bəlkə də məhz bu genetik prinsiplər Kinqstonun xilas yolu idi. 
“Fiction cares for others; it is compassion, and gives others voice. It time 
travels the past and the future, and pulls the not-now, not-yet into existence. 
The garret where I wrote, which was just my height, burned. A sign. I do not 
want the aloneness of the writer’s life. No more solitary. I need a community of 
like minds. The Book of Peace, to be reconstructed, needs community [7, 62]. 
“Bədii yazı başqalarının qayğısına qalır; bu bir şəfqətdir və digərinə sözvermə 
haqqıdır. Bu elə bir zamandır ki, həm keçmişdə, həm də gələcəkdə dolaşır və 
hələ mövcud olmayanları varlığa çevirir. Mənim hündürlüyümdə olan və 
üstündə yazı yazdığım çardaq alışıb yandı. Bu bir işarədir. Mən artıq yazıçı 
həyatının yalnızlığını yaşamaq istəmirəm. Tənhalığa son. Oxşar zəkalı bir 
topluma ehtiyacım var.Yenidən yazılacaq “Sülhün kitabı” ortaq icma 
zəhmətinə möhtacdır”.  

Kinqston heç də təsadüfən növbəti sözləri kitabın sonuncu fəslində qeyd 
etmirdi. Şühbəsiz, “Sülhün beşinci kitabı”nda Kinqstonun kollektiv işdən 
istifadə etməsi əsəri həddən artıq heyrətamiz və inandırıcı edir və sonluqda 
yazdığı ifadələr isə Kinqstonun əsl niyyətini sərgiləyir. “Uşaqlar, hər kəs 
müharibə zamanı nə etməli olduğunu bilir, hər şeyin məhv ola biləcəyi bir 
zaman kəsiyində biz isə yaratmalıyıq. Şeir, təntənəli bayram, dostluq icması. 
Adi insanların toplaşa biləcəyi bir məkan. Məktəb. Əhd-peyman. Mənəvi-
əxlaqi prinsiplər. Sadəcə bir barış dönəmi”. “Children, everybody, here’s what 
to do during war: In a time of destruction, create something. A poem. A parade. 
A friendship. A community. A place that is the commons. A school. A vow. A 
moral principle. One peaceful moment”. Məhz müharibənin ortasında və məhz 
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öz ölkəsinin digər bir ölkəyə hücumu, onu bombardman etməsi ərəfəsində 
Kinqston öz oxucularını, müharibə edən ölkənin vətəndaşlarını barışa səsləyir. 
“Həyat, həyat, sən həm məni izləyirsən, həm də mənim içimə axırsan – bu bir 
əbədi müharibədir, həyat, səni çözməyə məhkumam. Hələ də anlamağa 
çalışıram ki, bu qaçqınlar hansı dünya müharibələrinin qurbanlarıdır” [7, 60]. 
“Life – the life that precedes and flows into mine – has been one long war, 
forever, that I have to sort out. I’m still trying to figure out which refugees ran 
from whichworld war”. “Sülhün beşinci kitabı” Kinqstonun arzusunu Uitmenin 
dili ilə təsvir edir, Uitmen öz oğlu Marioya söz verir ki, müharibələr bitəcək və 
o böyüyənə qədər dünyada heç bir müharibə olmayacaq, ondan fərqli olaraq, 
onun oğlu müharibədə iştirak etmək məcburiyyətində və ya müharibə 
çağırışından qaçmaq məcburiyyətində qalmayacaq. Lakin sonrakı fəsillərdə 
Kinqston anlayır ki, Uitmen bu vədinə əməl edə bilməyəcək və “Od” 
bölməsində yazıçı həddən artıq bir-birinə ziddiyyətli hislərin təsvir edilməsinə 
yol verir və sanki bu yolla əvvəlki fəsillərdəki xoşbəxt fikirləri yuyub aparmaq 
istəyir. Atasının dəfnində olduğu üçün Kinqston əvvəl bitirmiş olduğu “Sülhün 
dördüncü kitabı”nı yanğından xilas edə bilmədi. Bəlkə də atası kitabı özü ilə 
birlikdə ölümə apardı, bəlkə ata gerçək həyatda yazıçı ola bilmədiyi 
səbəbindən Kinqstonu qısqanırdı və o biri dünyaya köçəndə qızının kitabını 
özüylə apardı. Atanın altı kitab əlyazması Maksinin nənəsi tərəfindən Çində 
yandırılmışdı və məhz Kinqston özü nəşr olunan və kitablarına görə qonorar 
alan yazıçıya çevrildikdən sonra atası ona tez-tez “I have always wanted the 
life you have” kəlmələrini təkrarlayırdı. “My father is trying to kill me, to take 
me with him. At this morning’s funeral fires, we burned gifts and provisions 
for him, but it was not enough, and he’s angry. He wants more – my book, all 
my books, my house, and neighborhood – and is taking more – my cities, 
Berkeley, where I teach, Oakland, where I live”. “Atam məni öldürmək istəyir, 
məni özü ilə aparmaq istəyir. Bu şəhərin dəfn ocağında biz onun üçün 
hədiyyələri, azuqələri yandırdıq, lakin bu kifayət olmadı, o hələ də acıqlıdır. O, 
daha çox şey istəyir – mənim kitabımı, bütün kitablarımı, mənim evimi və 
yaşadığım qonşuluğumu və həmçinin mənim şəhərlərimi, tədrislə məşğul 
olduğum Berklini, yaşadığım Okləndi” [7, 72].   

Bütün bu qarmaqarışıq fərziyyələr arasında Kinqston həqiqətə daha çox 
bənzəyən bir səbəb aşkarladı, əlbəttə, bu həqiqəti anlamaqda ona anasının 
fikirləri yardımçı oldu. Əslində Kinqstonun atası onun həyatını xilas etmişdi, 
bəlkə də dəfn mərasimində olmasaydı, o özü yanğının içərisində ola bilərdi və 
bu dəfə isə heç “Sülhün beşinci kitabı”ı da qələmə alınmazdı və müharibə 
veteranlarının xilas mənbəyi olan seminarlar da təşkil olunmazdı. “I’d 
forgotten to keep noticing Idea. Yes, it’s here, I can feel it, a solidity at the 
center. But would it exist if I were killed? What if ‘Idea” were just my life, me 
feeling my life? […] I’m the only one who knows about and works on the 
Books of Peace. Its idea depends on me – small, slow, forgetful. Things gone, 
Idea remains” [7, 21]. “Axı mən kitabımın məfkurəsinin mənə aid olduğunu 
tamamilə unutmuşam. Bəli, ideya buradadır, mən bunu hiss edirəm, kitabımın 
məzmun qayəsi bax elə düz yanımdadır. Mən əgər özüm ölmüş olsaydım, bu 
ideya mövcud olardımı? Bu ideya mənim öz həyatımdırmı? Mən indi burada 
öz həyatımı hiss edirəmmi?.. Mən bu sülh kitablarının varlığı haqqında bilən və 
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onların üzərində işləyən yeganə adamam. Bu kitabın ideyası mənə bağlıdır: 
xırda, astagəl və unutqan. Hər şey məhv olsa da, məfkurə qalır”.  

“Kinqston ümid edirdi ki, onun ətrafına toplaşan yazıçı-veteranlar 
“Sülhün beşinci kitabı”nın qayəsi olan “pozitiv əxlaqi dəyərlər” toplusuna 
riayət edəcəklər: uzun müddət üsyankar ədəbi yazı üslubu ənənələrinə sadiq 
qalan yazıçı özünün veteranların yazıçılıq müəllimi seçildiyinə və müharibəyə 
qarşı kitab yaradılmasına məhkum olduğuna inanırdı” [6, 122]. “Now that I 
have entered their lives with promises, I better stay. I can’t be another one who 
abandons them. I feel a vow coming on – that I will be the writing teacher of 
the veterans for my whole life. I will help them write until the stories full of 
explosions keep quiet”. “Əgər mən bu veteranların həyatına bir vəd ilə daxil 
olmuşamsa, yaxşı olar ki, elə orada da qalım. Mən onları tərk edəcək növbəti 
insan ola bilmərəm. Mən artıq bir əhd-peymanın həyatıma təşrif buyurduğunu 
hiss edirəm, mən veteranların yazı müəlliməsi olacam. Bombardmanlarla dolu 
olan hekayələri bitənə qədər, onlar sakitləşənə qədər onlara kömək edəcəm. Öz 
“Sülh kitabı”nı itirdiyi üçün insanları köməyə çağırır Kinqston: “Because I 
asked everywhere for Books of Peace, and I told everyone that I had lost the 
one I was writing, veterans of war began sending me their stories”. “Mən hər 
yerdə “Sülh kitabı”nın sorağına çıxdım və hər yerə car çəkdim ki, yazdığım bu 
kitabdan birini itirmişdim, məhz buna görə də müharibə veteranları mənə öz 
hekayələrini yazıb göndərdilər”. “Sülhün beşinci kitabı” özündə bir gizəmlilik, 
taledən qaçılmazlıq ifadə edən sətirləri təsvir edir, sanki yazıçı bu kitabı 
yazmaqla nə isə ali bir məqsədi icra edir. Kitabda təsvir olunan dialoqlardan 
biri Maksinin rəfiqəsi ilə əlaqəlidir. Onun səsləndirdiyi ifadə Maksini hədəfinə 
çatmaq istədiyi təqdirdə taleyinə itki yazılacağına işarə edir: “Maxine, please 
don’t think of this... I think that if you’re going to write the “Book of Peace”, 
you have to have lost absolutely everything. Everything” [7, 40]. “Maksin, 
xahiş edirəm bu barədə düşünmə... Əgər sən “Sülh kitabı”nı yazmaq 
istəyirsənsə, bu səni itkilərə aparar”. Əlbəttə, sonralar bu peyğəmbərcəsinə 
deyilmiş ifadə həm Maksinin tale yoluna, həm də kitab şüarına çevriləcəkdi. 
“If a woman is going to write a Book of Peace, it’s given her to know 
destruction” [7, 40]. “Əgər bir qadın sülh haqqında kitab yazmağa qərar 
verirsə, itkinin nə demək olduğunu anlamağa məhkumdur”.   

Məsələ burasındadır ki, Kinqstonun yaradıcılığının erkən çağlarına xas 
olan irqi ayrı-seçkilik və ya gender bərabərsizliyi nəticəsində mövzuları zaman 
keçdikcə daha bəşəri prinsiplərlə zənginləşdi. Bəşəri sülh, barışıq, bəşəri 
birgəyaşayış mövzuları Kinqston yaradıcılığının ahıl dönəmlərinin əsas 
qayəsinə çevrilmişdi. “Döyüşçü qadın” əsərinin baş qəhrəmanı, Kinqston 
yaradıcılığının ilham qaynağı olan ana obrazı yenə də Maksini yaradıcılıq 
dənizinə baş vurmağa təhrik və təşviq edir. Əgər “Döyüşçü qadın” əsərinin ilk 
cümləsində ana onu bildiklərini heç kəslə paylaşmamağa xəbərdarlıq edirsə, 
“Sülhün beşinci kitabı” məhz ananın məzəmməti hesabına meydana çıxır. 
“Sülhün beşinci kitabı” əsərinin nəşr olunması ilə yanğının baş verməsi 
arasında dünyasını dəyişən ana Kinqstonun yuxularının qonağı olur və 
şikayətini bildirir. “What have you been doing to educate America? What have 
you done to educate the world? Have you taught everybody yet?” [7, 60]. 
“Bildiklərini Amerikaya təlqin etmək üçün nə etmisən? Bəs dünyanı 
elmləndirmək üçün nə etmisən? Hələ də hamını təhsilləndirməmisən?” Əlbəttə, 
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Kinqston anlayırdı ki, bu, anasının onun çiyinləri üzərinə qoyduğu bir yükdür, 
məsuliyyətdir, özünün də qələmə aldığı kimi, həm onun çağırışı, həm də onun 
vəzifə borcudur. “Sülhün beşinci kitabı”nın taleyi birbaşa şəkildə Oklənd-
Berklidə baş verən yanğınla əlaqədar idi və Shounan, Hsu Kinqstonun bu 
əsərini tədqiq edərək məqaləsində maraq doğuran təhlil verərək qeyd edir ki, 
“sülh məsələsi iki səbəbdən daha mühümdür: birincisi, yazıçının qərarı sülhün 
mənşəyini və sülhün yollarını araşdırmaqdan ibarətdir. İkincisi isə müəllifin 
situasiyanın dərki onun axtarışının nəticəsini şərtləndirir” [11, 110].  

Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, “Sülhün beşinci kitabı” tənqidçilər 
tərəfindən incələnərkən onların bir çoxunun diqqətini çəkən məsələlərdən biri 
Kinqstonun Thích Nhat Hanh, buddist rahibi və müəllimi ilə tanışlığının onun 
yaradıcılığında ciddi izlər buraxdığı qənaətinə gəlmələridir. Thích Nhat Hanh 
buddizm fəlsəfəsinin dahi davamçılarından biri, eyni zamanda Vyetnam 
Buddist sülh hərəkatının veteranlarından hesab olunur. Öz dogma vətənindən 
sürgündə yaşamağa məcbur olan rahib bütün həyatı boyu sülhə çağırış və 
təşviqatı ilə dünyada məşhurdur. Thích Nhat Hanh Kinqston üçün çox mühüm 
mənəvi ilham qaynağı olmuşdur. “Müharibə yaralarını şəfalandırma” başlığı ilə 
təşkil olunan seminarlarda iştirak edən Kinqston məhz bu görüşlərdən 
təsirlənərək Vyetnam müharibəsi iştirakçıları və qurbanları ilə, müharibə 
veteranları ilə dərnəyə cəlb olunmuş oldu və məhz bu hadisələrin nəticəsi 
olaraq Kinqston 1992-ci il veteranlar üçün seminarlar təşkil etdi və müharibə 
veteranları üçün sülh və müharibə haqqında inşa cəmiyyəti yaratdı [4, 123]. 
Kinqston öz “Sülh kitabı”nda Thích Nhat Hanhın bir ustad kimi ona öyrətdiyi 
elmlər əsasında, hətta yanğının ona yaşatdığı itkilərə belə baxmadan yaşamağa 
və yaratmağa sövq edən kəlamlarını xatırlayır. “I hear the monk and teacher 
Thich Nhat Hanh say the Five Wonderful Precepts, which are the moral 
foundation of Buddhism. Having ethics, even intentions and aspirations, turns 
you in the right direction, towards some lasting idea about good. I am a 
manifestation of Idea, food that makes blood, bones muscles, body, self. I 
stood alive in the fire, and felt ideas pour into me”. “Mən rahib və müəllim Tiç 
Nat Hanın beş möhtəşəm təlimatlarını eşidirəm, bu təlimatlar elə buddizmin 
mənəvi bünövrəsi hesab oluna bilər. Əxlaqın, niyyətin və arzuların səni düzgün 
istiqamətə yönəldir, xeyirlə bağlı sabit və möhkəm ideyaya doğru yönəldir. 
Mən ideya, fikir təzahürüyəm, qana, sümüyə, əzələyə, bədənə və ən sonda öz 
mənimə qidayam” [7, 98].  

Kinqstonun ilk məşhur əsəri olan “Döyüşçü qadın” onun cəngavər, 
döyüşən qadın olmaq arzusunu təsvir edir, mənsub olduğu cəmiyyətin şər 
tərənnüm edən kişilərinə qarşı vuruşur, lakin artıq “Sülh kitabı”nda Kinqston 
döyüşçü deyil, bir sülh aşiqidir və həyatda ən böyük arzusu müharibələrin 
olmaması və heç bir canlının heç bir şəkildə zorakılığa məruz qalmamasıdır. 
Hətta kitabın irəliləyən səhifələrində yanğının digər səbəblərini qələmə alan 
Kinqston atasına qarşı etdiyi xudpəsəndliyi etiraf edir. O, artıq atasına incik 
deyil, əksinə, özünü ona qarşı buraxdığı səhvlərdə günahlandırır, məhz bazar 
günü əlverişli idi deyə atasının dəfn mərasimini üç gün erkəndən etməməli 
idilər, elə buna görə də atasının qəzəbinə tuş gəldilər və onun ruhu öz qisasını 
aldı və Okləndi yanğına qərq etdi, nəticədə onun əlyazması məhv oldu. Sülhün 
axtarış üsulları müəllifə çox kəhkəşanlara səyahət vəd edirdi, Kinqston bəzən 
yuxularında yanmış kitabının qəhrəmanları ilə görüşür və onlardan imdad 
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diləyirdi, sülhə aparan yolları soruşurdu. Bəzən isə itmiş “Üç Çin Sülh 
kitabı”nın axtarışına yenidən baş vururdu. Kinqston üçün bu “qəfil açılış” 
yalnız “Üç Sülh kitabı”ndan və onunla birlikdə sülhü müzakirə edən insanlar 
vasitəsilə ola bilərdi. Kinqston əslində atasına minnətdar olmalı idi, çünki 
ölümü və dəfn mərasimi vasitəsilə qızını yanğından xilas etmişdi, ana 
Kinqstona izah etməyə çalışırdı ki, ata Kinqstonun kitabını əlindən almadı, 
əksinə, onu yenidən həyata qaytardı ki, kitabı yazsın. “Your Baba saved you! 
He kept you busy and safe here. If not him, his funeral, keeping you home in 
Stockton, you. I know you-you would have been in acloud of reading or a 
cloud of writing. The house burns, the city burns, you woudn’t notice” [7, 24]. 
“Atan səni xilas etdi! O sənin başını burada məşğul etdi və bununla da 
təhlükəsiz etdi. Əgər o, ya onun dəfn mərasimi olmasaydı, sən burada, 
Stoktonda olmazdın. Mən səni tanıyıram, əgər sən bizim yanımızda 
olmasaydın, sən ya oxuduqlarının, ya da yazılarının içərisində qərq olacaqdın. 
Ev yanır, şəhər yanır, sən isə heç nə hiss etmirsən”.   

Naoko Sugiyama Kinqstonun “Sülh kitabı”na maraqlı bir ümumiləşmə 
təqdim edərək qeyd edirdi ki, “Sülh kitabı” yazıçının ən son nəşrlərindən biri 
olaraq üç qeyri-bədii və bir bədii fəsildən ibarətdir, ilk “Od” və “Əlyazma” 
fəsilləri Kinqstonun 1991-ci il Oklənd qasırğası xatirələrini və bu təbii 
fəlakətdə məhv olmuş “Sülh kitabı”, eyni zamanda uydurulmuş “Üç Çin Sülh 
kitabı” axtarışını əks etdirir. “Su” fəsli isə “Saqi meymun” əsərinin davamı 
hesab oluna bilər, çünki burada Uitmen, Mario və Tana qəhrəmanları iştirak 
edir və onlar Kaliforniyanı tərk edərək Havay adalarına köçürlər. Kitabın 
sonuncü bölməsi olan “Torpaq” fəslində sonralar Kinqstonun antologiyasına 
çevrilən “Müharibə veteranları və sülh veteranları” kitabının yaranmasına 
səbəb olan Kinqstonun təşkilatçılıq etdiyi müharibə veteranlarının 
seminarlarından bəhs edilir [2, 141].  

Kinqston bu seminarlar vasitəsilə “təmizlənmə” və ya şəfaverici bir 
müalicə metodu həyata keçirdiyinə inanırdı, axı yazı prosesi özünüdərk 
prosesini sürətləndirən bir əqli fəaliyyətdir; ruhi sakitlik və sülh birmənalı 
şəkildə xarici sülhə aparan yoldur. Yazıçı əmin idi ki, yalnız və yalnız iç 
hüzuru əldə edərək biz bəşəri sülhə nail ola bilərik. Kinqston hər hansı bir 
təsdiqlənmiş sülh metodu və ya taktikası təklif edə bilmirdi. Onun sülh 
prinsipləri öz stabilliyi ilə seçilmirdi, əksinə, çevikliyi ilə diqqət çəkirdi və 
məhz bu səbəbdən də Kinqston sülhü qazanmağın yeganə yolunu yazı 
prosesində görürdü, onun üçün hər bir iç hüzurun öz özəlliyi və 
özünəməxsusluğu var idi və hər bir şəxsiyyət üçün də bu özünəməxsusluğu ilə 
seçilməli idi. “But it is in words that each individual reveals a unique mind. 
The veterans needed to write. They would write the unspeakable. Writing, they 
keep track of their thinking; they leave a permanent record”. “Yalnız sözlər 
vasitəsilə hər bir individium öz təkraredilməz zəkasını aşkarlayır. Onlar 
yazılması mümkün olmayanı yazacaqdılar. Yazı prosesində insanlar 
düşüncələrinin izinə düşərək, onları sabit tarixi yaddaşa çevirirlər” [9].  

Kinqston çox yaxşı anlayırdı ki, sülhün metodları efemerdir, dünya kimi 
fanidir, dəyişən, inkişaf edən qlobal dünyanın sülh üsullarının heç bir zaman 
stabil olması mümkün deyil, nəticədə Kinqston bu dəyişikliklərin öhdəsindən 
gələ bilən sülh metodlarını önə çıxarırdı və bu da ətrafına topladığı insanlarla 
gələcək sülhsevər bir cəmiyyətin qurula bilmə imkanına inamın yaradılması 
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idi. Ədəbiyyatda döyüşçü arxetipi hesab olunan Odisseyin adını qeyd edərək 
Kinqston bildirirdi ki, Homerin poemasında da Odissey səyahətdə olarkən 
müharibələrdən keçir və evinə sağ qayıdır ki, başına gələn hekayələri nəql 
eləsin, yalnız hekayələrini nəql edərək Odissey bütövləşir və kamilləşir. 
Kinqston inanırdı ki, hekayələr insanları yaşadır və onları şüurlu edir, 
hekayələr insanları bir-biri ilə qovuşdurur və məhz hekayələr vasitəsilə tarix 
qorunub saxlanır və hekayələr sivilizasiyanı təkrar-təkrar qurub yaradır [9]. 
Müharibə sənə nələr etdi sualı bəlkə də insan övladına verilə biləcək ən ağrılı 
suallardan biridir. Burada “müharibə” yalnız onun fiziki mənasında deyil, bu 
sözün daşıdığı bütün mənəvi yükündə də ola bilər. İnsan həyatı boyunca 
müxtəlif mənəvi böhranlardan və müharibələrdən keçə bilər. Fiziki 
müharibənin yaratdığı mənəvi böhran isə daha dərin və silinməzdir, yalnız 
kollektivçiliklə bu yaraları yüngülləşdirmək mümkündür. Asiya–Amerika əsilli 
bir yazıçının həyata keçirdiyi seminarlar çox tezliklə daha müxtəlif insan 
qruplarını cəlb etməyə başladı, müharibə veteranları, sülh aktivistləri, müxtəlif 
zorakılıqların qurbanı olmuş, lakin sağ qalmış insan qrupları bu seminarlarda 
öz təcrübələrini bölüşürdülər və məhz bu tədbirlər nəticəsində bir çox yaradıcı 
işlər meydana çıxdı, bunlardan on kitab və üç film bu yaradıcılıq məhsullarına 
misal ola bilər.  

Kinqston “Sülh kitabı” faciəsindən dolayı çox pəjmürdə idi, yollar 
axtarırdı, bu itkinin səbəblərini araşdırırdı və onun taleyinə bir işarə olduğuna 
əmin idi. Bu bir Şərq təfəkkürü idi, Şərq fəlsəfəsinin müəllifin damarlarında 
axan qanına nüfuz edən və qeyri-ixtiyari onu yönəldən bir qığılcımı idi. Maksin 
üçün bu, taleyin ona göndərdiyi işarə, ya günahlarına görə cəzası, ya da 
kamilləşmə zirvəsinə doğru onu təhrik edən ana təbiətin mükafatı idi. Sülh 
kitablarının axtarışına çıxan Kinqston Çinə yola düşür, amma sülh kitablarını 
və ya ona aparan yolları burada tapmayacağını anlayır, lakin buna baxmayaraq, 
Çində Kinqston sülh kitablarının özündən uydurduğu həqiqətini aşkarlayır. 
Çində kitabın sorağına çıxan Maksinə çinli yazıçı Wang Meng növbəti 
taleyüklü və işarə xarakterli cavab verir. Maksinin də təsvir etdiyi kimi, sülh 
kitablarının adını eşidən çinli müsahib ona atasının gülüşünü xatırladan gülüş 
sərgiləyir və yenə də Maksinin atası kimi əvvəl öz başını, sonra isə Maksinin 
başını tappıldadan Meng “You yourself imagined Books of Peace. And since 
you made them up, you are free to write whatever you like. You write them 
yourself” [7, 52]. “Sən özün bu kitabları uydurmusan. Bir halda ki bu 
kitablarıın olması faktını sən yaratmısan, kitabın içərisində ürəyin istəyən kimi 
yazmağa azadsan. Özün yaz o kitabları” deyir. Maksinin “Sülh kitabı”nda bu 
fikirləri qələmə alması təsadüfi deyildi, yenə də atasına işarə edən Maksin bu 
kitabların yazılmasını ondan atasının və anasının istədiyini vurğulamaq istəyir. 
Menqin atasına bənzəməsi, atası kimi jestləri və Maksinin kitab yazmasına 
təkidi oxuculara növbəti bir işarədir. Atasının dəfnində “Sülh kitabı”nı itirən 
Maksin Çində atasının ruhunun köməyi ilə növbəti bir “Sülh kitabı”ıı yazması 
vəhyini alır. “Su” fəslində Uitmen ailəsini Havayda təsvir edən Kinqston artıq 
kitabı necə qələmə aldığına və veteranlarla seminarlarının təşkil olunmasına 
işarələr verirdi. Kinqstonun iki kitabının baş qəhrəmanı olan səyyah Uitmen 
Havayda sülh ideyasını, müasir sülhə çatmağın yollarını kəşf edir və müşahidə 
edir. Havaylıların “ho’oponopono” adlanan konfransı xatırladan mədəni 
ənənəsini Kinqston təsvir edərək əslində veteranlarla olan seminarlarına bir 
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haşiyə çıxırdı və ideyanın havaylılara məxsus olduğunu oxucuya təqdim edirdi. 
Məsələ burasındadır ki, “ho’oponopono” zamanı havaylılar [7, 204). “Talk and 
listen, explain, pray, confess, apologize, and at last understand and forgive and 
reconcile everything and everyone”. “Söhbət edir, qulaq asır, izah edir, etiraf 
edir, üzrxahlıq edir və sonda anlayır və günahından keçir və hamını, hər şeyi 
barışdırır, yoluna qoyurdular”.  

İlk öncə həyata keçirilməsi sadə səslənən veteranların seminarı, onların, 
bir növ, reabilitasiya mərkəzi hesab olunan inşa dərnəyi Kinqston üçün 
müharibə dəhşətlərinə, faciələrinə, bəşər cinayətlərinə nüfuzetmə cəhdi idi. 
Veteranların qələmə aldıqları, dəhşət saçırdı, bu hekayələr insanların kütləvi 
həyatlarının itirilməsi, qana boyanması, ağlasığmaz zorakılıqlara məruz 
qalması səhnələrini təsvir edirdi. Veteranlardan Larry Heinemanın xatirələri 
insan qanının qoxusu ilə yoğrulmuşdu. “Use your body’s senses – write the 
truth. The worst day of my life... we killed five hundred people... nothing left 
of them but human meat. Human meat all over the goddamned place. We 
brought in a bulldozer... We made a human – meat lasagna... we weren’t 
burying the bodies because they were soldiers to be honored... The smell was 
in our hair, in our eyes, in the food we ate” [7, 290]. “Vücudunuzun 
duyğularından istifadə edin və həqiqəti yazın. Həyatımda yaşadığım ən bəd bir 
gün, həmin gün beş yüz insan qətlə yetirdik, ətrafda heç nə yox, yalnız insan 
ətləri idi. Lənətə gəlmiş bu yerdə ətraf bütün insan əti ilə dolu idi. Biz buldozer 
gətirdik. İnsan ətindən lazanya hazırladıq... cəsədləri basdırmadıq, çünki qətlə 
yetirdiklərimiz şərəf medalına layiq görüləcək əsgərlər idi. Qan qoxusu 
saçlarımızda, gözlərimizdə və yediyimiz hər şeydə idi”.   

Kinqstonun yazı üslubu, təsvirləri lirik notlarda canlanırdı, bu əsər 
yazıçının kamillik zirvəsinə qədəm qoyan ahıl, ağbirçək qadının etiraflarını 
qələmə aldığı gündəlik təsiri bağışlayırdı. Hətta yaradıcılığının ilk çağlarında 
qələmə aldığı və ona çox böyük məşhurluq qazandıran “Döyüşçü qadın” 
əsərini belə tənqid etməyə hazır olan Kinqston bu əsərin döyüşçu, cəngavər 
qadın ruhunu təsvir etdiyi, müharibə təxəyyülü yaratdığı səbəbindən narahat 
idi. “My on Woman Warrior is being used as a text at the United States Air 
Force Academy in Colorado Springs” [7, 49]. “Hətta mənim “Döyüşçü 
qadın”ım  dərslik kimi istifadə olunur”. Kinqston daha çox bu əsərin qadınlarda 
döyüş ruhunu və ya döyüşkən qadın mifini yaratması üçün təbliğ olunmasından 
əndişə keçirir və düşünürdü ki, əslində uzun zaman ərzində özünü aldatmışdır. 
Müəllif uzun zaman yanlış olaraq düşünmüşdür ki, onun yaratdığı qəhrəman 
konfliktlərə, dolaşıqlıqlara qarşı vuruşur, lakin Kinqston indi etiraf edirdi ki, 
“cəngavər” və ya “əsgər” sözünün kökü “mübahisə, dava-dalaş” və ya “xəta” 
ilə birbaşa əlaqəlidir. Keçmiş təcrübələri, itkiləri, məhrumiyyətləri Kinqstonun 
ruhunu “irfan” bütövləşmə zirvəsində yalnız və yalnız bir ali bəşəri məqsədin 
mövcudluğuna əmin edirdi. Bu ali məqsəd sülh idi və bu məqsədə aparan 
yolları mənimsəmək üçün Kinqston Qərb və Şərq mənəvi dəyərlərini 
qovuşdurmaq, bu dəyərləri bir-biri ilə barışdırmaq qənaətinə gəlmişdi. Tiç Nat 
Hanın, havaylıların sülh təcrübələri Kinqstona öz ölkəsində, iğalçı bir dövlətin 
vətəndaşı olaraq hərbin həll yollarını araşdırmağa vadar edirdi. Kinqstonun 
həyata keçirdiyi seminarlar müəllif üçün yalnız yazıçılıq təcrübələrini, ağrı-
acılarını vərəqə köçürmə hadisəsi deyildi, bu həm də bir meditasiya prosesi idi. 
H.Şounen (Hsu Shounan) Kinqstonun meditasiya ilə bağlı fikirlərinə şərh 
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verərək qeyd edirdi: “Kinqston seminarlarında meditasiya təcrübələri yazı 
təcrübələrinin ayrılmaz hissəsidir, çünki bu iki proses bir-birini tamamlayır, 
çünki meditasiyanın meyvəsi sülhdür və sülh isə öz növbəsində tədricən 
aktuallaşır və dil vasitəsilə bəyan edilir” [11, 109]. Seminarların digər bir 
ayrılmaz hissəsi də sükut idi, məhz sükut iştirakçılara müvəqqəti yalnızlıq bəxş 
edərək öz daxili məni ilə baş-başa qalmaq şəraiti yaradırdı. Bu sükutun 
səssizliyində iştirakçılar tam çılpaq olmaqdan artıq nə qorxur, nə də utanırdılar 
və sükutun bəxş etdiyi bu azadlıqdan sanki, bir növ, zövq alırdılar. Bütün 
buxovlardan azad olan insan sükutun müdhiş səssizliyində yalnız həqiqəti 
qələmə alır, özünə belə etiraf edə bilmədiyi, vicdanını dəlik-deşik edən 
həqiqətləri çəkinmədən vərəqə düzür. “Tell the truth. Tell the truth with your 
whole body.....We killed plenty of people. I mean me. Me. Me. Tell the terror 
and horror of it. The total waste of it. Put the truth in your reader’s hands. Tell 
the truth to a real person here in front of you. She wants to hear your story. Tell 
it to her. I want to hear your story. Tell it to me” [7, 290]. “Həqiqəti söylə. 
Bütün vücudunla həqiqəti aç danış... biz çox insan qətlə yetirdik de. Mən 
özümü deyirəm. Mən özüm, bəli, özüm. Bunun vahiməsindən danış. 
Puçluğundan. Həqiqəti oxucunun ovcuna bas. Qarşında dayanan insana 
həqiqəti aç danış. O sənin hekayəni eşitmək istəyir. Aç danış hər şeyi ona. Mən 
sənin hekayəni eşitmək istəyirəm. Mənə danış”. Kinqston üçün bu, ali mərhələ 
idi, misilsiz gücə malik meditasiya mərhələsi idi. Bir halda ki Maksin yazıçılıq 
prosesinə təmizlənmə – “günahlardan azadolma”, yüklərindən qurtulma” ayini 
kimi yanaşırdı, bu ayini ağrı-acıların və cinayətlərin ən dəhşətlisi ilə üzləşmiş 
müharibə veteranları üzərində tətbiq etmək Kinqstona bir yazıçı, bir şəxsiyyət 
kimi ali bir məqsədtək görünürdü. Bu sükutun səssizliyində heç kəs mübahisə 
etmir, çünki burada insanlar heç bir ideologiyaya sahib deyildilər. “Ideology is 
what got us into trouble in the first place. Communists have ideology. Ideology 
is Marxist and capitalist. We don’t want ideology. Good for us, I think, we 
don’t have ideology… That’s the way silence works: a thought hangs out there 
in the air, and disappears” [7, 330]. “İlk növbədə bizi elə bəlaya salan 
ideologiyadır. Kommunistlərin də ideologiyası var idi. İdeologiya kapitalistdir 
və kommunistdir. Biz ideologiya istəmirik. Düşünürəm, elə nə yaxşı ki, bizim 
ideologiyamız yoxdur. Fikir havada asılı qalır və yox olur – sükut məhz belə 
işə yarayır”.  Kinqston əminliklə dərk edirdi ki, məhz ideologiyalar və 
doktrinalar insanları cinayətlərə sürükləyir, məhz doktrinalar naminə insanlar 
qətlə yetirilirlər və ya qətl törədirlər. 

Kinqstonun “Sülh kitabı” ilə bağlı ən diqqətçəkən məsələlərdən biri bu 
əsərin nəzərlərdən kənarda qalması və layiqli mükafatını almamasıdır. Əlbəttə 
ki, tənqidçilər səbəb kimi müxtəlif şərhlər təqdim edirlər. Məsələ burasındadır 
ki, Kinqstonun ABŞ-da ən çox tədris olunan və oxunan bir yazıçı kimi “Sülh 
kitabı”nın nəşrindən sonra eyni marağa səbəb olmaması həddən artıq təəccüblü 
bir hadisə kimi nəzərə çarpırdı. “Tənqidçilər kitabın mürəkkəb heterogenliyi və 
“qəribə” mətn xüsusiyyətlərinə hansı yolla klassifikasiya etmək prizmasından 
yanaşmaqda çətinlik çəkirdilər və eləcə də Kinqstonun yazıçılıq vasitəsilə oxu-
cularının kollektiv Amerika travmaları və simptomları ilə tanış olması gerçək-
liyinə necə reaksiya verəcəklərinı anlamırdılar” [3, 22]. Kinqstonun yaradıcılığı 
və onun əsərləri hər zaman ədəbi tənqidçilər və mütəxəssislər tərəfindən 
“qəribə” janrlar kollajından ibarət ədəbi nümunələr kimi qiymətləndirilmişdir. 
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İstər “Döyüşçü qadın”, istərsə “Çinli kişilər” və ya “Saqi meymun” əsərləri öz 
janr xüsusiyyətlərinə görə tənqidçilərin müxtəlif fikir ixtilaflarına malik 
olmasına səbəb olurdu və bu əsərləri postmodern əsər nümunələri adlandır-
maqla, bir növ, əsərlərin təhlil xüsusiyyətlərini qəlibləşdirirdilər. Bu dəfə isə 
Kinqstonun “Sülh kitabı” bütün bədii, linqvistik formaları aşırdı, bu əsər 
Kinqstonun bütün ədəbi qəliblərdən qurtularaq özünü azad hiss edə biləcəyi 
yazı üslubunda yazmaq cəhdidir və ya azad ruhlu yazıçının əsər yazma 
üslubundakı bir inqilabdır və yenə də Kinqston bütün buxovları təkzib edən 
azad ruhlu döyüşkən yazıçıdır, lakin indi bu yazıçı həyatı boyu arzuladığı 
məqsədinə doğru addımlayaraq sülh uğrunda vuruşur və bəşəriyyəti sülhün 
mavi sularında üzməyə, sülhün bahar yağışı altında rəqs etməyə dəvət edir. 
Kinqston özü də müsahibələrinin birində söyləmişdi: “Ümid edirəm ki, mənim 
işim tənqidləri dəyişdirəcəkdir və tənqidçilər tənqidi nəzəriyyələrə uyğun olsun 
deyə mənim işimi kəsib-doğramayacaqlar”  [6, 125].  

 İraqda bitməyən bir müharibə, Orta Şərqin artan zorakılığının drama-
tikləşməsi, terrorizmə qarşı mübarizə başlığı altında düzənlənib insanların 
mənəviyyatına, insani dəyərlərinə olan kəskin hücum, eləcə də ABŞ hərbi 
qüvvələri tərəfindən İraq məhbuslarının ağlasığmaz işgəncələrə məruz qalma-
sının ictimailəşdiyi ərəfədə Kinqston müharibə veteranlarını, müharibə qurban-
larını, veteranların qohumlarını sülh üçün birliyə dəvət edirdi, ədəbiyyatın, 
yazıçılığın köməyi ilə sülh cəmiyyətini yaradacağına ümid edirdi, inanırdı. 
Yazıçı ABŞ-ın Filippin əsilli İkinci dünya müharibəsi savaşçılarının veteranlıq 
hüquqlarını inkar etməsi, eyni zamanda "qrin kard əsgərləri" (green-card 
soldiers) adlanan və Corc Buş tərəfindən sürətli vətəndaşlıq verilməsi vədi ilə 
şirnikləndirilərək İraq müharibəsində iştiraka sövqedilmə faktlarına qarşı etiraz 
edir və hayqırırdı: "Bu kimi hadisələr hələ də baş verir. Bütün bu cinayətləri 
etməyə bizim necə haqqımız çatır?" Kinqston əmin idi ki, hərbi hissələrə 
qoşulan qadınlar, eləcə də onların hərbi hissələrə qoşulmaq haqqını müdafiə 
edən senator qadınlar çox yanılırlar. "Əsgərliyə getməmək və müharibələrə 
qoşulmamaq üçün biz kişilərlə birləşməli və mübarizə aparmalıyıq”. Lakin 
Kinqston hökumətin siyasətini dəstəkləmədiyi üçün ABŞ-ı tərk etmək fikrində 
deyildi. Kinqston deyir: "Mən və babalarım bu olkəni öz evimiz etmək və onu 
evimiz kimi tanıtmaq üçün çox mücadilə etmişik. Əgər mənim ölkəm 
müharibəyə başlayırsa, mən burada qalmalıyam və danışmalıyam" [8].  

 Müharibəni, müharibə işgəncələrini, məhrumiyyətlərini bütün vücudu 
ilə hiss edən Kinqston mübarizəyə qalxdı, lakin uğur qazana bilmədi, 
müharibəni dayandıra bilmədi. Əvəzində öz “Sülh kitabı”nın yanğında məhv 
olması faciəsini yaşadı, lakin məğlub olmadı, “Qoca və dəniz”in balıqçı qocası 
kimi, uğrunda vuruşacağı məqsədinə sadiq qaldı və yenə vuruşdu, müharibəyə 
qarşı vuruşdu və bu dəfə ətrafına öz həmfikirlərini toplayaraq sülhü 
qazanmağın, kəşf etməyin yollarını axtardı, sonradan isə bütün bu yaşadıqlarını 
yenidən öz “Sülh kitabı”nda təsvir etdi. Kitab həm bədiiliyin, həm qeyri-
bədiiliyin, həm də şeirlərin təcəssümü idi, nə sintez idi, nə də janrlar qarışımı. 
Bu, sadəcə bir pasifist qadın yazıçının etiraflar gündəliyi idi, yaşadığı əzab-
əziyyətlərin, ürək ağrılarının, ölkəsinin cinayətlərinin, lakin bütün bunlara 
baxmayaraq, eyni zamanda bir mücadilə ruhuna, xeyirxah ürəyə malik olan 
müəllifin arzularının gerçəkləşəcəyinə, bir sülh cəmiyyəti quracağına inamının 
təcəssümü idi “Sülhün beşinci kitabı”. Öz seminar iştirakçılarına müraciətdə 
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Kinqston deyirdi: “You do relive the war, the emotions, the smells. But this 
time, you have a method for handling it – writing. You can control it, put it 
down, pick it up. Writing is a craft of the hand” [7, 290]. “Siz müharibəni, 
onun emosiyalarını yenidən yaşayacaqsınız, qoxuları yenidən duyacaqsınız, 
lakin bu dəfə siz bütün bu olanları qələmə almaqla bu əzabın öhdəsindən gələ 
bilərsiniz. Bu duyğuları artıq siz idarə edirsiniz, siz bu emosiyalardan 
istədiyiniz kimi istifadə edə bilərsiniz. Yazmaq əl sənətidir”.  Kitabının son 
səhifəsi Kinqstonun beynəlxalq qadınlar günündə müharibəyə qarşı etiraz 
etməsi səbəbindən öz həmfikirləri, yazıçı dostları ilə birlikdə həbs olunmasını 
təsvir edir. Qadın yazıçılar, sülhsevərlər, siyasi aktivistlər öz bayramlarında 
İraq uşaqlarına öz isti duyğularını, himayədarlıqlarını çatdırmaq istədilər, 
ancaq həbs olundular, lakin Kinqston yenə də ümidini itirmir və son sətirlərini 
belə qələmə alırdı. “The images of peace are ephemeral. The language of peace 
is subtle. The reasons for peace, the definitions of peace, the very idea of peace 
have to be invented, and inventd again” [7, 402]. “Sülhün obrazı efemerdir, 
gəldi-gedərdir. Sülhün dili incədir. Sülhün səbəbləri, sülhün tərifi, hətta sülhün 
elə öz məfhumu təkrar-təkrar kəşf edilməlidir”.  
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(Based on “The Fifth Book of Peace”) 
S u m m a r y 

 
This article aims to investigate the last term of the literary creativity of 

Maxine Hong Kingston. “The Fifth Book of Peace” is being scrutinized as a 
literary work to be written against war terror and violence. The article tends to 
emphasize the social and global effect of the novel, together with its fictional 
value. Being neglected by world readers, scholars and mass media, the article 
aims to prove the book’s global value and analyze the work from various 
aspects accompanied with lots of examples from the original text.  
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Концепция примирения и сосуществования в творчестве 
М.Х.Кингстона  

(На основании "Пятая книга мира") 
Р е з ю м е 

 
Данная статья рассматривает современный период литературного 

творчества Максин Хонг Кингстона. “Пятую книгу мира” рассматривают 
как литературную книгу, которая будет посвящена против военного 
террора и насилия. Статья, как правило, подчëркивает социальный и 
глобальный эффект романа вместе с его вымышленной ценностью. 
Будучи оставленной без внимания читателями, критиками и средствами 
массовой информации, эта статья преследует цель доказать глобальную 
ценность книги анализируя работу из различных аспектов, а также 
приводя большое количество примеров из оригинального текста. 
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