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Резюме. В статье рассматривается воплощение 

феминистских идей и антиутопии в всемирно 

известном романе канадского писателя М. 

Этвуда «Рассказ служанки». В статье рассмат-

ривается величие творческой личности М. 

Этвуда и та важная роль, которую она сыграла 
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современным феминистским движением. 
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1. Giriş 

Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən olan Marqaret Etvudun yaradıcı 

Ģəxsiyyətinin böyüklüyü onun Qərb cəmiyyətinin, xüsusilə müasir feminizm hərəkatının 

yönləndirilməsində oynadığı mühüm rolla bağlıdır. Belə ki, M.Etvud “sənət – sənət üçün” – 

kliĢesindən  kifayət qədər uzaq olmağı bacaran, öz sözünün gücü ilə  (geniĢ anlamda həm 

yaradıcılığı, həm də vətəndaĢ mövqeyi ilə) nəinki ədəbi düĢüncəni, eləcə də bütövlükdə 

cəmiyyətin inkiĢaf prioritetlərini yönləndirə bilən nəhəng istedad və yaradıcı fəhmə malikdir. 

Əsərlərində cəmiyyətdə baĢ verən proseslərin “nəbzini tutmağı” bacaran bir yazar kimi M. 

Etvudun yaradıcılığı, ümumilikdə, Qərb cəmiyyətinin nə ilə “nəfəs aldığını”, onu nələrin 

narahat etdiyini müəyyənləĢdirmək baxımından maraq kəsb edir. M. Etvud yaradıcılığında 
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feminizm ideyalarını qadın problemini Ģərtləndirən cəhətlər sırasında yazıçının bir çox 

romanlarında qaldırdığı problemlərin – abort yasağı, qadınlara qarĢı gender ayrıseçkiliyinin 

tam obyektivliklə iĢıqlandırılması (“Surfacing”, “Cat‟eye”) və qadınlarının əks cinsin seksual 

tələbatlarının ödənilməsi vasitəsi kimi görülməsinə (“The Handmaid's Tale”) qəti Ģəkildə 

etiraz edilməsilə bağlıdır. Məlumdur ki, M. Etvud  gənc yaĢlarından, demək olar ki, bütün 

anlaqlı həyatı boyu qadın hüquqlarının müdafiəçisi kimi çıxıĢ etmiĢdir. Asi ruhlu bir qadının 

övladı olaraq, M. Etvuddan baĢqa bir davranıĢ modelini gözləməkdə yanlıĢ olardı. 

Məhz bu baxımdan yazıçının yaradıcılığında xüsusi rolu olan “Qulluqçunun hekayəsi” 

(“The Handmaid's Tale”) romanı qadın problemlərini özündə əks etdirən, qadın və cəmiyyət 

qarĢıdurmasını, qadın və onun toplumda yerini müəyyən edən ən gözəl əsərləri sırasında yer 

alır.   

“Əsəri yazarkən Etvud konkret nəyəsə istinad etmirdi, lakin o, bizə elə bir mətn verdi 

ki, bu mətn bütün zamanlar üçün aktuallığını itirmir” [5] deyən Kerri Mallins haqlı olaraq 

“Qulluqçunun hekayəsi” romanını bəĢəriyyət üçün xəbərdarlıq kimi qiymətləndirir. 

Tədqiqatçıya görə əsər gələcəkdə ola biləcək quruluĢa iĢarə edir, lakin eyni zamanda bu 

quruluĢ baĢqa Ģəkildə  artıq mövcuddur ideyasını səsləndirir. 

 

2. “Qulluqçunun hekayəsi” romanında qadın iztirablarının əksi 

Gündəlik  həyatı təkrarlanan hadisələrlə davam edən, kilsə zənginin sədaları ilə 

oyanan və qorxunc yuxuları xatırladan süjet xəttində ağlagəlməz hadisələr baĢ verir. ÇevriliĢ 

nəticəsində yaradılan Qalaad cəmiyyəti dini qanunlarla idarə olunur, patriarxal idarə üsulu isə 

qədim dövrün kastalarını xatırladır. 

Qalaad cəmiyyətinin həyat tərzini təsvir edən təhkiyəçi ilk öncə qəhrəmanın diliylə 

danıĢır: “Mən stuldan qalxıram, qırmızı ayaqqabıları olan ayaqlarımı günəĢə doğru uzadıram. 

Çarpayının üstünə atılmıĢ qırmızı əlcəkləri əlimə keçirirəm. Geyimim qırmızı rəngdədir, hər 

Ģey qırmızıdır, təkcə üzümü gizlədən “qanadlardan” baĢqa. Qırmızı qan rəngi.. bizi müəyyən 

edən rəng..”[1, s.3].  Qulluqçunun geyimini təsvir edən təhkiyəçi Qalaad cəmiyyətində 

yaĢayan qadınların fərqli görünüĢünü təsvir edərkən onların diskriminasiyaya məruz qaldığını 

göstərir, qırmızı rəngin sosial statusunu qabardır, “qanlı donda gəzən qulluqçunu, sanki qana 

bulamıĢdılar” [1, s.4]   ifadəsini iĢlədir.  

Qırmızı rəngli don, ayaqqabı, gödəkcə geyinən qulluqçular bu rəngin simvolunu 

daĢıyırlar. Bir tərəfdən qırmızı qan rəngidir, demək həyat rəmzidir. Digər tərəfdən qan 

həmçinin də qurbanlıq mənasıyla assosiasiya olur, demək qulluqçular Qalaad dövlətinin 

qurbanlarıdır. BaĢqa sözlə, həyat və ölüm oppozisiyasındadırlar. Həyat yaĢamaq deməkdir,  

amma eyni zamanda  “qurbanlıq” anlayıĢının qırmızı rənglə bir araya gəlməsi onun mürəkkəb 

ideya-mənasından xəbər verir. Həyat – dünyaya uĢaq gətirmək, demək, yeni canlı yaratmaq 

qabiliyyətinə malik qadınlar eyni zamanda qanın digər simvolu olan “qurbanlıq” anlayıĢını da 

özündə daĢıyırlar. Qulluqçular mənəvi və fiziki istismara məruz qalanda və bunu dini 

qanunlara əsaslanıb həyata keçirəndə onlar qurban statusunu alırlar. Demək, var olmaq 
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doğuluĢ və ölüm kimi iki zidd anlayıĢdan ibarətdir. Göründüyü kimi M. Etvud gender 

bərbərsizliyi problemini  qırmızı rəngin məna çalarıyla uyğunlaĢdırmağa çalıĢır. 

Qulluqçular qırmızı don ilə yanaĢı topuqsuz qırmızı ayaqqabı geyinir, evdən çıxarkən 

qırmızı əlcək, qırmızı Ģal və qırmızı gödəkcəylə “silahlanırlr”. Onları yağıĢdan qoruyan 

çətirləri də qırmızı rəngdədir. Yalnız baĢ örtükləri ağ rəngdədir və məlumdur ki, ağ bir çox 

xalqların adət-ənənələrində məsumluq rəmzini ifadə edir. Görünür müəllifin təhkiyə 

strategiyasında baĢın bədənlə əlaqədə olmaması fikrinə iĢarə kimi nəzərdə tutulub. Bu onunla 

izah edilə bilər ki, hər bir qulluqçu özlüyündə düĢdüyü vəziyyəti bilir və anlayır, lakin  ona 

müdaxilə edə bilmir.  Beləcə, ağ örtükdə onlar ətraf aləmdən gizlənir, yad “gözlərdən” 

qorunurlar. Digər tərəfdən ağ rəng ingilis cəmiyyətində əsrlərlə mövcud olmuĢ puritanlığın 

rəmzidir. Məlumdur ki, puritan qadınları ağ örpək bağlayır və beləliklə, ağ rəng Amerikaya 

ilk köç edən puritanları simvolizə edir. Məhz puritan qadınları öz ciddi adət və ənənələri ilə 

xristian dinində ən qatı konservatizmin dayaqları hesab edilir. Elə bununla bağlı evdən çıxan 

qulluqçu qadınlar ağ örpək bağlayır, üzlərini gizlədir, yalnız  ayaqlarının altını görmək üçün 

baxa bilirdilər.  

Maraqlıdır ki, qulluqçular qırmızı gödəkçənin altından geniĢ kəsikli dar donlar geyinir, 

boyunlarını “açıq” saxlayırlar. Bu bir tərəfdən onların zəif və köməksiz olmasına iĢarədirsə, 

digər tərəfdən komandorlar üçün Ģəhvət obyekti kimi dəyərləndirilə bilər. Göründüyü kimi 

qulluqçuların geyimləri və onların rəngləri biri-biriylə təzad təĢkil edir, amma eyni zamanda 

da onların dünyaya uĢaq gətirmək qabiliyyəti ilə yanaĢı Ģəhvət obyekti olmasına da iĢarədir.  

Rəng əsərdəki personajların sosial statuslarını müəyyən edən simvoldur. Belə ki, qara 

komandorun rəngi, mavi komandorun arvadının, qırmızı isə qulluqçuların rənglərini bildirir. 

YaĢıl-bataqlıq rəngi Marfaların, qəhvəyi Xalaların, qara-qəhvəyi rəng isə mamaçaları 

simvolizə edir. 

Kastaya bölünən cəmiyyət simvolik olaraq rəng Ģəklində müəyyənlik təĢkil edir. Əgər 

qulluqçuların qırmızı rəngə boyanması onların doğuĢ qabiliyyətini simvolizə edirsə, 

bildiyimiz kimi doğuĢun özü qanla assosiasiya yaradır, eyni zamanda da qan həmçinin 

müharibələrin, yəni döyüĢün də rəngi ola bilər. Demək, çevriliĢ nəticəsində yaranan dövlət 

ana bətnində ölü doğulmuĢ uĢağı simvolizə edir. Elə bununla bağlı əsərin sonu qeyri-müəyyən 

qalır və qırmızı –qulluqçu rəmzi uğrunda döyüĢən dini radikallar sonda mahiyyət etibari ilə 

Qalaad respublikası adı altında yalnız qulluqçu (qadın – Ə.Ə.) əldə edə bilir. Bu yanaĢmada 

isə qırmızı rəng istehzanın, kinayənin rənginə çevrilir.  

“Zənbilli qadınlar, bəzisi qırmızı, bəziləri açıq-yaĢıl rəngdə - Marfalar idi, digərləri 

zolaqlı paltarlarda... qırmızı, göy, yaĢıl.. nimdaĢ paltarlar kasib qadınların tanınan əlaməti idi. 

Onları çox vaxt funksiyalarına görə heç ayırmırdılar. Onlar, bacara bildikləri hər iĢi 

görürdülər. Hərdən də qara paltarlı qadın – dul qadına da rast gəlmək olurdu” [1, s.12].  

Əsərin maraqlı rənglərindən biri də ağ rəngidir. Ağ ümid, inam və paklıq rəmzi kimi 

baĢ qəhrəman Offreydin xatirələrini sakit buraxmır. Offreydin xatirələri keçmiĢə qayıdır, 
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ailəsi, xüsusilə qızı ilə bağlı yaddaĢının yoxa çıxması onu daima qorxurdur. Özü ilə tək 

qalanda keçmiĢ ailəsini xatırlayır, zamanın bu qədər sürətlə keçdiyini, keçmiĢin geri 

dönməyəcəyinin təəssüfünü yaĢayır. Maraqlıdır ki, Offreydin xatirələrində qızı ağ geyimdə 

canlanır, dəfələrlə onu çəmənlikdə oynadığını təsəvvür edir. Öz uĢaqlığı ilə qızı haqda 

xatirələri çox vaxt bir-birinə qarıĢır, lakin hər iki halda ağ rəngli geyim Ģəklində canlanır: “O, 

mələk kimi idi – zərif, gözəl, səmavi. O, elə bir don geyinmiĢdir ki, mən onu heç vaxt 

görməmiĢdim: ağ rəngli donu topuğuna qədər uzanırdı” [1, s.24]. Ağ rəng bir çox dinlərdə 

təmizliyin, paklığın, məsumluğun simvolunu ifadə edir və görünür təhkiyəçi öz qızını mələk 

kimi təsəvvür etməklə, onu ölümündən sonra göylərə “ucaldığını” xəyal edir. Yeri gəlmiĢkən, 

xristian dinində körpə uĢaq ölümündən sonra mələklərin dərgahına qovuĢur. 

Cəza mexanizmi “asayiĢin” keĢiyində dayanır, Qalaad cəmiyyətinin qanunlarından 

kənara çıxan isə ən ağır cəzayla – ölümlə cəzalanır. ġəhərin mərkəzi meydanında  hər gün 

“günahkar”lar edam edilir, daha sonra digərlərinə dərs olsun deyə qala divarından asılır. 

Növbəti gəzinti zamanı Offred divarda asılan cəsədlərin geyimlərindən onların kimliyini 

müəyyən edir: “ Divarda üç təzə cəsəd asılmıĢdı. Biri rahib idi, qara mantoda. Ġndi rahiblər 

manto geyinmirlər, görünür məhkəmə üçün ona qara manto geyindirib, sektant müharibələri 

dövrünü yadına salıblar. Digər ikisinin isə boynunda “gender xəyanəti” lövhəsi asılıb. 

Meyitlər qara rəngli gözətçi formasında idilər” [1, s.34].  

Qara rəng Ģər, fitnə fəsadın rəngi, xəyanətin və satqınlığın simvolu  kimi əsər boyu 

canlanır. Komandor da qara geyinir, görünür qadın yazarı, femin ideyaların carçısı olan M. 

Etvud  kiĢiləri, xüsusilə, səlahiyyətli kiĢiləri qara rəngdə təsvir etməklə hansısa məqsəd güdür. 

Lakin görünən odur ki, komandor Fred “Yaqub oğulları” adlı təĢkilatının üzvü olmuĢ, 

hakimiyyət çevriliĢindən sonra dövlət orqanlarında yüksək səlahiyyət əldə etmiĢdir. Qara rəng 

onun kimliyinin, Ģəxsiyyətinin açılmasına yardımçı olur, qanuni dövlətin terror tərəfindən 

“çöküĢünü” simvolizə edir. “Ağ ev”in süqutu və yeni cəmiyyətin yaranması da qara  rəngin 

məna çalarını izah edir. Xristian fundamentalizminin gətirdiyi ölüm, qorxu, Ģərəfsizlik də qara 

rəngin fonunda dəhĢətli mənzərəni izah etməyə yardımçı olur. Qara sonu olmayan ağrı və 

əzabı da simvolizə edir, eyni zamanda ümidsizlik, inamsızlıq ( qulluqçuların simasında bunu 

əyani görmək mümkündür – Ə.Ə.) kimi də qiymətləndirilə bilər. Qara rəng qadının 

doğuluĢdan günahlı olması kimi cəfəng fikirli Qalaad cəmiyyətinin rəmzidir. Yeni yaranan 

dövlətdə qadınlar ona görə günahkardırlar ki, qadınlar yalnız doğmaq üçün yaranıb kimi 

öhdəliklərini unudub, öz ilkin baĢlanğıcından əl çəkib, kiĢilərlə eyni mövqedə dayanmaq  

iddiasına düĢüblər. Qara rəngin simvolu artıq burada Ģər və fitnə fəsada, qadına qarĢı təzyiqin 

simvoluna çevrilir. Komandor  Fredin evində ağlasığmaz təhqirlərə dözməyib özünü asan 

qulluqçunun ölümündə qara rəng ölümün simvolu kimi dəyərləndirilə bilər. Ərinin 

xəyanətlərini deyil, evə yollanan köməksiz qulluqçunu  “qara qüvvə” bilib onu intihara sövq 

edən komandor arvadının simasında qara rəng Ģərin simvolunu daĢıyır. Özü kimi  haqqı 

tapdanan qadının deyil, cılız istəklərinin qurbanına çevrilən komandor  arvadı da elə bu 

baxımdan Offred tərəfindən “qara fikirli” [1, s.36] soyuqqanlı qadın kimi təsvir edilir. 
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Nümunəvi ailə baĢçısı rolunu oynayan qara kostyumlu komandorun qulluqçuya 

vurulması da qara rənglə assosiasiya təĢkil edəndə həyatın ironiyasına çevrilən “qara iblisi” 

xatırladır : “Qara forma geyinən komandor muzey gözətçisinə oxĢayırdı. Qara saçları çoxdan 

ağarmıĢ təqaüdçü saatlarla vaxt öldürür, evdə özünə iĢ tapa bilmirdi. Görünən o idi ki, qara 

fikirlər onu sakit buraxmır, qulluqçu ilə görüĢünü arzulayırdı” [1, s.38].  

Komandorun arvadı mavi rəngli don geyinir. Məlumdur ki, dini ayinlər zamanı 

qadınlar mavi rəngli donlar geyinir, elə bu baxımdan əsərdə Müqəddəs Məryəmlə assosiasiya 

yaradırlar.  Digər tərəfdən isə əri ölən qadın qara rəngə bürünür və bununla da özünü ölümlə 

eyniləĢdirirdi. 

 Komandor Freydin arvadı SerenaCoy açıq mavi rəngli donuyla məsumluq simvolu 

olan Müqəddəs Məryəmin ilahi doğuluĢuyla assosiasiya yaradır. Xristianlığın təməl 

qanunlarından biri də Müqəddəs Məryəmin “ruhani” bağlılığı, Müqəddəs Ruhdan qüsursuz 

döllənmə ilə doğması ideyasıdır. Komandor arvadları mavi rəngli geyimləri ilə müqəddəs 

qadınları simvolizə edir və elə bununla bağlı həm ərlərinin qulluqçularla izdivacı zamanı, həm 

də uĢağın dünyaya gəliĢini ritual olaraq öz “dizlərində” qəbul edirlər. 

“Komandorun arvadı özünün ən gözəl geyimində – səmavi-mavi, ağ krujevalı, güllərlə 

bəzədilmiĢ donunda otağa daxil oldu. Hətta bu yaĢında belə özünü gül-çiçəyin içinə bürüyüb. 

Olsun da, - düĢünürəm (Offeryd – Ə.Ə.), mənim üzümü ki, əlimdən ala bilməyəcəksən. Sən 

artıq qurumusan. Bu gül-çiçəklər yalnız bitkidirlər, onlardan sənə nə!?. Sən artıq 

qurumusan..” [1, s.49]. Göründüyü kimi, mavi rəngin çaları belə, iĢgəncəyə məruz qalan aĢağı 

kastanın qadınlarının nifrət püskürməsinə sədd ola bilmir. Qulluqçular hər ay hamilə qala 

bilmək ərəfəsində komandorlar tərəfindən cinsi istismara məruz qalanda onları müĢayiət edən 

qadınlarının iĢtirakı ilə “aĢağılayırdılar”. Elə buna görə qulluqçular komandor arvadlarını  

sevmir, “qurbanlıq” mərasiminin Ģahidi kimi onlara nifrət edirdilər.  

Əsərdəki Xalalar ideoloji “beyin yumanın” baĢ ideoloqları idi. Onlar qəhvəyi rəngli 

don geyinir, özləri ilə elektroĢok gəzdirirdilər. Onlar qulluqçuların dili ilə desək, qorxuncun 

saçan “Qırmızı mərkəz”də, odun içində qəhvəyi geyimli Xalaların itaəti altında yaĢayırlar. 

Məlumdur ki, qəhvəyi rəng qədim dövrdə və orta əsrlərdə neqativ məna daĢıyır, hətta qədim 

Romada qəhvəyi rəngli geyimləri qullar və ya lümpen proletarlar geyinirdi. Yüksək sinfin 

təbəqələrinə bu rəng  yasaq idi.  

Modernist ədəbiyyatda qəhvəyi rəng kədər və həsrət rəngi, ölümün gəliĢi, əbədi 

yorğunluğu ifadə edir. Nasirlər çarəsizliyi və ümidsizliyi qəhvəyi rəngin çaları ilə simvolizə 

edirdilər. Bu üzdən Xalaların geyimləri kədərli atmosferlə assosiasiya təĢkil edir, qulluqçu 

həyatını, məĢəqqətini, ona qarĢı zorakılığı ifadə edir. Qəhvəyi geyimli Xalalar qulluqçuların 

özlərini necə aparmasına cavabdehlik daĢıyır, yeri gələndə onları cəzalandırır, baĢqa sözlə 

onların üzərində hakimi-mütləqdirlər.  
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Bəzi Xalalar keçmiĢdə yüksək vəzifələr tutmuĢ, dini radikalizmin cani-dildən 

tərəfdarları olmuĢlar. Elə bununla bağlı Qalaad dövlətinin yaranması və formalaĢmasında 

yaxından iĢtirak edir, onun qanunlarını cəmiyyətə tətbiq edirdilər.  

Xalalar həm doğuĢ vaxtı iĢtirak edir, həm də yenicə doğmuĢ qadının cəzalanmasında 

həvəslə iĢtirak edirdilər. Göründüyü kimi torpaq rəngi ilə assosiasiya olan qəhvəyi rəng 

qulluqçuların cəzalanması prosesində yerə yıxılıb kötəklənən qadınların  yerlə-yeksan 

edilməsi kimi də açıqlana bilər. Yer-torpaq bu halda qəhvəyi rəngin simvolunda aĢağılanan, 

insan haqlarını itirən  qadınları simvolizə edir.  

Qəhvəyi geyimli Xalalar ən ağır cəza – ölüm hökmünün iĢtirakçıları kimi torpaq-ölüm 

assosiasiyasında ən sonuncu mənanı alır.  

Qulluqçular və komandor arvadları iki al rəngin fonunda görünürlərsə, Qalaad 

dövlətinin ən qorxunc üzvləri qara-qəhvəyi tonlu sakinləridir. Qara-qəhvəyi rəng digər qadın 

kastasının üzvləri, qulluqçularla vəhĢicəsinə rəftar edən mamaçalardı. Onların qəddarlığı 

bütün ağlasığmaz hərəkətlərlə müĢayiət olunur. Mamaçalar rejimin sadiq “qulları”, öhdələrinə 

düĢən iĢlərin ən qəddar icraçılarıdır. Onlar da Qalaad cəmiyyətində ali varlıq statusunu 

qazanan kiĢilər kimi qadınlarla sərt rəftar edir, yeri gələndə qadın olmalarına baxmayaraq 

qulluqçulara fiziki güc tətbiq edirlər.  

Mamaçaların geyimləri hərbi formanı xatırladır, güc və qüvvə, hərbi hakimiyyətlə 

assosiasiya təĢkil edir. Təhkiyəçinin dilində çox vaxt mamaçalar “qəddar qatil” ifadəsi ilə 

təsvir edilir.  

Qalaad cəmiyyətinin digər üzvləri – Marfalar yaĢıl-bataqlıq rəngli don geyinir, 

üstündən açıq yaĢıl rəngdə önlük taxırlar. Onlar küçəyə çıxanda baĢlarını da elə bu rəngdə 

örpəklə bağlayırlar. Maraqlıdır ki, onların baĢ örpəyi də yaĢıl rəngdə olur və büsbütün 

bataqlıq rənginə bürünürlər.  Adətən Marfaları Ģəxsiyyətsiz məxluq kimi qəbul edir, onlara 

yalnız ev iĢlərini görən qul kimi yanaĢırlar.  Görünür bataqlıq rəngi onların heç bir dəyərə 

malik olmamasını simvolizə edir. 

 Teokratik cəmiyyətlərdə bu kimi qadınlara  yalnız iĢçi qüvvə kimi baxılır, onlara 

mənasız varlıqlar kimi dəyər verilir. Əsərdən məlum olur ki, Marfalar ev əĢyası funksiyasını 

daĢıyır, yeri gələndə sınan və ya yanan  ev əĢyasının üstündə  daha çox əsirdilər. Elə bununla 

bağlı onların yaĢıl-bataqlıq rəngli geyimləri “bataqlıqlarını” – yaĢadıqları bataqlığı simvolizə 

edir.  

Marfaların donları kobud materialdan tikilir və kəndli geyimini xatırladır. Görünür bu 

onunla bağlıdır ki, Qalaad cəmiyyətində belə qadınlar qul kimi iĢləməyə məhkumdur.  

Mifoloji ədəbiyyatda yaĢıl bataqlıq rəngi çürüntü, Ģər qüvvələr, ilan və əjdahalar, 

zəhərli bitkilər və ya xəstəliyi simvolizə edir. Bəzi mənbələrdə isə bu rəng mənəvi böhranı və 

Ģüursuzluğu bildirir. Xristian dinində isə yaĢıl bataqlıq rəngi iblisi simvolizə edir. Göründüyü 

kimi yaĢıl bataqlıq rəngi ikrah hissi ilə assosiasiya yaradır,  Marfalara Qalaad cəmiyyətində 

(oxu kastasında – Ə.Ə.)  münasibət də elə bunu ifadə edirdi. 
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Marfalar ev iĢlərini görür, yuyur, yığıĢdırır, bazarlıq edir, həyat-bacanı səliqədə 

saxlayırlar. Demək olar ki, bütün Marfalar sonsuzdular və elə bununla bağlı cəmiyyətdə ən 

aĢağı kastada yerləĢirlər.  

Offredin təhkiyəsindən məlum olur ki, Marfalar qocalanda lazımsız əĢya kimi 

koloniyaya göndərilir və beləcə, orda son günlərini yaĢayırlar.  

Qalaad dövlətində siniflər arası diskriminasiya özünün ən pik nöqtəsində, digər 

millətlərdən olan, xüsusilə, qaradərili və cənubi amerikalılar (oxu rəngli – Ə.Ə.) üzərində 

aparılırdı. Qaradərili olmaq  utanc verici hal, cənubi amerikalı isə insan adına ən böyük ləkə 

idi. Bu üzdən milli ayrı-seçkilik onsuzda heç də yüngül olmayan qadın həyatına daha ağır 

zərbə kimi qiymətləndirilməlidir. Stefani Merritt əsər haqqında təhlillər apararkən haqlı olaraq 

yazır ki, “Etvudun yaratdığı qorxulu Qalaad quruluĢu bizim etinasızlığımızdan və 

laqeyidliyimizdən nə vaxtsa yarana bilər” [4]. 

Nəticə. M. Etvudun antiutopiyasında səbir və dözüm, itaətkarlıq və amiranəlik Qalaad 

cəmiyyətinin bütün qadınlarının həyat devizi, yaĢamaq haqqı idi. Tabe olmaq və ağa-kiĢi 

qarĢısında susmaq, qeydsiz-Ģərtsiz onun hər bir sözünü yerinə yetirmək Qalaad qadınına baĢ 

ucalığı gətir, eyni zamanda da sağ qalmasını təmin edirdi. 

Göründüyü kimi  “Qulluqçunun hekayəsi” əsərində qadın ağrılarının simvolunu 

“canlandıran” müəllif təhkiyəsi rənglərin assosiasiyasında “dilə” gəlir və onun fikir 

dilmancına çevrilir. BaĢqa sözlə, M. Etvud hər bir rəngin məna çalarında qadın dünyasını 

canlandırmağa müvəffəq olmuĢ, xeyir və Ģərin yerdəyiĢməsi nəticəsində yaranan yeni 

cəmiyyətdə qadın əzablarını “rəngini” təsvir edə bilmiĢdir. Amma bütün hallarda o, yaratdığı 

rənglərin simvolunun birmənalı olmamasını vurğulamıĢ, al-əlvan rəngin bəzən kədər, sönük 

rəngin sevinc, qaranın ağ, ağın isə qara da ola bilməsinə iĢarə etmiĢdir. 
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