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Sən yazırsan, sən çəkirsən, sən quruluş verirsən, sən 
oynayırsan, sən yaradırsan, hərdən yarada bil mir
sən, bəzən ümumiyyətlə yarada bilmirsən. Amma 
sən yaradıcı insansan. Gördüyün işi özün zövq 

alma ğın üçün gördüyunü nə qədər desən də, başqaları-
nın da ondan zövq aldığını gördükdə keçirdiyin hissi ömür 
boyu yaşamaq istəyi səni yenidən yaratmağa sövq edir. Bu 
dəfə həm özünçün, həm də onlarçün yaratmaq istəyirsən. 
Yeni dən yazırsan, çəkirsən, quruluş verirsən, oynayırsan 
və onla rın yenidən gəlib zövq almağını gözləyirsən. On-
lar gəlir, baxır, amma bu dəfə adi gözlə yox. Milli kinoya, 
se riala, anima siyaya susamış, güzəştə getməyən, səhvləri 
ba ğış lama yan qəzəbli tamaşaçı gözü ilə. 

Onların zövqünü hollivud blokbasterləri, Cənubi Ame-
rika, türk, hind serialları oxşayarkən, “mən də varam” de-
yib meydana atılmaq və ortaya keyfiyyətli milli bir iş qoy-
mağın çətinliyi anlaşılandır. Amma onlar bu günü gözləyir. 
Maliyyə azlığı, texniki problemlər, aktyorların zəif ifası, kadr 
çatışmazlığı kimi bəhanələr onlar üçün keçərli deyil. Bu heç 
onlar üçün maraqlı da deyil. Hər zəif iş onları milli kinema-
toqrafdan bir addım da əcnəbilərə tərəf itələyir.

Bəzən elə təsəvvür yaranır ki, tamaşaçı artıq milli kine-
matoqrafdan əlini çoxdan üzüb. Onun haqqında ancaq keç-
miş zamanda danışır. Kino deyəndə ancaq sovet dövründə 
çəkilənləri nəzərdə tutur, aktyor adı çəkəndə korifeyləri sa-
yır, kinoteatr deyiləndə isə gənclikləri yada düşür. 

    “Kino tamaşaçıya onun kinoya baxdığını unutdurmalıdır”
   Roman Polanski

“FOKUS” JURNALININ 
  TAMAŞAÇI SORĞUSU

12 QƏZƏBLİ TAMAŞAÇI
12 QƏZƏBLİ TAMAŞAÇI

Mir Bağır
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Elə 12 qəzəbli tamaşaçıya ünvanladığımız suallar da bunu deyir. Hərçənd ca-
vabların sərtliyini tamaşaçıların halı ilə də əlaqələndirmək olar, axı onlar qəzəbli 
tamaşaçılardır.

SUALLAR

1. Azərbaycan kinosu deyəndə ilk növbədə hansı 3 filmi yadınıza düşür?

2. Son 3 ildə çəkilmiş hansı Azərbaycan filmlərinə və harada baxmısınız?

3. Yeni Azərbaycan filmlərinin köhnə filmlərimizlə müqayisədə hansı 
müsbət cəhətləri var?

4. Yeni Azərbaycan filmlərinin köhnə filmlərimizlə müqayisədə hansı mənfi 
cəhətləri var?

5. Hansı Azərbaycan serialını izləyirsiniz?

6. Yeni serialların rus və türk seriallarından fərqləndirən müsbət cəhəti 
hansıdır?

7. Azərbaycan seriallarının mənfi cəhətləri hansılardır?

8. Hansı qəhrəman barədə və ya hansı mövzuda kino və ya serial çəkilsə, 
izləyərsiniz?

9. Komediya yoxsa dram?

10. Hansı xarici (rus, türk, c.amerika) serialı izləyirsiniz və bu serialda sizi 
çəkən nədir?

11. Hansı əcnəbi filmlərə baxırsız? Seçiminizi izah edin.

12. Həyatda rast gəldiyiniz hansı hadisəni, problemi və ya insanı kino və 
serial üçün əla seçim hesab edərdiniz?

13. Axırıncı dəfə kinoteatrda hansı filmə baxmısınız?

14. Filmi kinoteatrda izləmək üçün əsas səbəb nə olmalıdır – təmirli zal, 
çox maraqlı film, yoxsa ucuz bilet?

15. Mağazada DVD disk alırsınızmı? Sonuncu aldığınız 3 disk hansılardır?

16. Pirat disk terminini necə izah edə bilərsiniz? Pirat disk alırsınızmı?

1 2  Q Ə Z Ə B L İ  TA M A Ş A Ç I  /  Mir Bağır. SORĞU
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CAVABLAR (12 / 12)

Nail İsmayilov, ingilis dili müəllimi: 

“Bizimkilər kopyalamaqla məşğuldurlar”

1. “Gümüş göl əfsanəsi”, “Arxadan vurulan zərbə” və “Böyük dayaq”.
2. “Hökmdarın taleyi” və “Xoca” filmlərinə baxmışam, onlayn olaraq.
3. Müsbət bir şey görmədim.
4. Aktyorların ifasında falş dərhal görünür.
5. “Qaynana” serialını izləmişəm.
6. Xeyr, müsbət bir şey görmədim. Bizimkilər kopyalamaqla məşğuldurlar.
7. Türklərdə və ruslarda olanı bizə sırımağa çalışırlar.
8. Əsl vətənpərvərliyi göstərən bir filmə ehtiyac var. Daha indi çəkilənlər 

kimi yox.
9. Komediya.
10. “Varoninlər”ə baxıram. STSdən gedir. Məcburi olaraq bəzən “Öylə 

bir keçər zaman ki” serialını izləyirəm. Birinci serial reallığı daha yax-
şı əks etdirdiyinə görə mənə maraqlıdır.

11. Qay Riçinin birinci “Şerlok Holms”unu çox bəyənirəm. Sonra “So-
sial şəbəkə” filmi də yaxşıdır. Bu yaxınlarda “Allahın Şəhəri” filmini 
izləmişdim. Bu filmləri həm mövzu, həm də aktyorların ifasına görə 
bəyənmişəm.

12. 6cı sinifdə oxuyurdum. Riyaziyyatdan müstəqil iş yazmalıydıq. 
Mənim də kifayət qədər “iki”m var idi. Birini də alsaydım, rübə 
“iki” gedirdi. Amma evdə atam mənim “dörd”lə oxuduğumu gü-
man edirdi. Çünki onunçün ayrı gündəliyim var idi. Rüblükdən son-
ra da valideyn iclası olacaqdı. Onda da paxırım açılacaqdı. Bir şey 
fikirləşmək lazım idi. Mən də müstəqil iş vaxtı ağzıma gələni yazdım. 
Sonra gəldim müəlliməm Nina İvanovanın kabinetinə. Gördüm ki, 
müstəqil işlər stolun üstündədir. Gedib sinif yoldaşım Renatı çağır-
dım ki, gəl dur qapıda, Nina İvanovanın gəldiyini görsən, xəbər elə. 
Əvvəl razı olmasa da, o vaxtlar məktəbdə sinif yoldaşlarıma satdığım 
“Turbo” saqqızından ona havayı verdim, birtəhər razılaşdı. Girib içəri 
sinifimizin ən yaxşı oxuyanının vərəqindən başladım köçürməyə. 
Köçürdükdən sonra vərəqimi onların içinə qoymaq istəyəndə stolun 
üstündəki bütün vərəqlər qarışdı. Nə qədər axtarsam da, özümün-
künü tapa bilmədim. Götürüb təzədən köçürüb qoydum o biri işlərin 
içinə. Səhərisi müəllimə qiymətləri elan edəndə özü də məəttəl qal-
mışdı. Mənə deyir ki, “İsmayılov, ya heç yazmırsan, ya da birdən iki-
sini yazırsan. Birindən 3, digərindən 4 almısan”. 
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13. Sonuncu dəfə 2009cu ildə Liverpulda olarkən kinoteatra getdik. 
Onda da sə nədli filmlə baxmışdım. Film 2ci dünya müharibəsi 
illərində Liverpu lun bom  ba  lanmasından, ümumiyyətlə, həmin illərdə 
şəhərin vəziyyətindən bəhs edirdi.

14. Yaxşı şərait olmalıdır.
15. Film diski almıram. Adətən dosttanışlar verir baxıram, qaytarıram.
16. Pirat disk aydındır ki, keyfiyyətsiz olur. O ki qaldı almağa, kino diskləri 

olmasa da, musiqi və ya proqram diskləri almışam və çox güman ki, 
onlar da hamısı pirat olub.

Mahirə Cahangirova, evdar xanım: 

“Pirat disk bilmirəm nədir”

1. “Uzaq sahillərdə”, “Bizim Küçə”, “Onu bağışlamaq olarmı”.
2. Yox, görməmişəm. 

3. Gərək baxım ki, bilim də.
4. Köhnələr daha yaxşı idi. 
5. “Küləklər şəhəri”nə baxırdım. “Vicdan su san da”ya da baxırdım. İndi 

biri gedir e, “Ağa bə yov lar”dır deyəsən. Ona da baxıram. “İtkin gəlin”ə 
da baxırdım əvvəllər.

6. Nə qədər olsa da, bizim mentalitetdi nədir, ona uyğundular.
7. Bizim seriallarda elə bil bir az şitlik var.
8. Müharibədən filmlər olsa, sonra bu istintaqfilan olan kinolar ma-

raqlıdır.
9. Komediya.
10. “Ştirlis”dən (“Baharın 17 anı” – red.) xoşum gəlirdi. “Amaci” də (“Bu za-

lım dünyaya doğulma”) yaxşı idi. Türklərdən “Yarpaq tökümü” və “Bö-
yük yalana” baxırdım. Onlarda olanlar elə bil elə həyatda da baş ve-
rir. Ona görə mənə xoş gəlirdilər.

11.  “Qanqa” (“Qanqın suları bulanıqdı” – red.), “Toz içində çiçək”, “Zita və 
Gita”. Bir rus kinosu da var – kişinin nəvəsini 3 nəfər zorlayır, sonra

o da birbir onlardan qısas alır, amma adı 
yadımda deyil (“Voroşilov atıcısı” – red.). Bu 
filmlər daha təbii çəkilib e, şitlik yoxdur.

12. Bir neçə il bundan qabaq tanışlardan biri 
Moskvaya getməli oldu. İşləmək üçün. 
Bunu da bir tanışı öz yanına çağırıbmış. 
Amma gedib ora çatandan sonra deyiblər 
ki, sən hələ bizə lazım deyilsən, biz sənə 
hələ deməmişdik, niyə tez gəlmisən. O da 
əvvəl istəyib ki, elə həmin dəqiqə qayıt
sın geri. Sonra qalıb özü işləmək qəra
rına gəlir. Vədlərinə naxələf çıxanlar da 
guya ürəkləri yanır deyə, bazarda bir yer
də alver eləməkçün buna şərait yaradır.

1 2  Q Ə Z Ə B L İ  TA M A Ş A Ç I  /  Mir Bağır. SORĞU
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Hər gün də onu satmaq üçün malla təmin edir lərmiş. Bir ay 
belə getdikdən sonra, bu adam görür ki, qazancı heç özünə 
güclə çatır. Amma qıraqdakılar heç də pis dolan mır. Sonra 
məlum olur ki, buna malı gətirən həmin o naxə ləflər burada 
da öz işlərini görürlərmiş. Malına üstünə ikiqat qiymət qoyub 
buna satırlarmış, bu yazığa da ancaq qəpikquruş qalırmış. 
Bunu bildikdən sonra o evə dönmək qərarına gəlir, amma 
onlara hər şeyi bil diyini demir. Bunlar da həmyerlilərini evə 
yola salanda hərəsi öz ailəsinə çatdır maq üçün bir xeyli pul 
və yük verir. Aldadılmış qardaş bütün bunları özünə götürüb, on lardan 
ürəyi istədiyi kimi əvəz çıxmaq istəsə də, son anda “onda mənim on-
lardan nə fərqim oldu” deyib, fikrindən daşınır.

13. Sonuncu dəfə “Bəxt üzüyünə” baxmışam, elə Lənkəran da. Film təzə 
gəl mişdi o vaxt kinoteatra.

14. Yaxşı kino olsun.
15. Özüm almamışam, amma uşaqlar Yuzarsifin (“Həzrəti Yusif” serialı – 

red.) disklərin almışdılar bu yaxınlarda mənimçün.
16. Pirat disk bilmirəm nədir.

Raiq Əliyev, kompüter mütəxəssisi: 

“Heç vaxt kinoteatrda olmamışam”

1. “O olmasın, bu olsun”, “Ulduz”, “Bəxt üzüyü”.
2. Ötən il “Kuklalar” filminə baxmışam. İnternet üzərindən.
3. Köhnə filmlərlə müqayisədə yeni filmlərin görüntü keyfiyyəti daha 

yaxşıdır. 
4. Köhnə filmlərin dialoqları mənə daha çox səmimi gəlir, elə bil daha 

loru dildə danışırlar, ya də aktyorlar daha peşəkar oynayıblar deyə 
yaxşı alınıb. Yenilər isə bir az rəsmidir – gəlir siz, ge dir sizfilan.

5. Baxdığım yeganə Azərbaycan serialı “İtkin gəlin”olub. Aygün 
(A.Kazımova – red.) oxuyurdu orda. O vaxt evdə baxırdılar deyə mən 
də baxırdım. O yadımda qalıb ancaq.

6. Müqayisə etməkçün gərək baxım axı, 
mən də baxmamışam heç birinə.

7. Eyni situasiyadı yenə.
8. Tarixi filmlər, ya da seriallar olsa, yaxşı 

olar. “Möhtəşəm yüz il” kimi.
9. Dram.
10. Tam izlədiyim bir serial olub, o da türk 

se rialı – “Bir İstanbul ma salı”. Əvvəl 
efir də ge dirdi, sonra yarıdan kəs dilər. 
Mənə maraqlı oldu ki, axırı necə ola-
caq. Ona görə disk ləri tapıb, bütün se-
riyalarına baxdım. Ora dakı sevgi möv-
zusundan xoşum gəlmişdi.
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11. O qədərini xoşlamışam ki... Yadımda qalan və ən çox xoşladığım 
“Ayaqyalın” (Barfuss) olub. Məncə ordakı aktyorlar tam olaraq hissləri 
ötürə bilmişdilər və elə bil mən özümə orada doğma olan bir şeyə 
görə bilmişdim. Sonra türk filmlərindən “Kaybedenler klübu”nu çox 
bəyənmişdim. Dialoqları yaxşı idi, standartdan kənar.

12. Bu hadisə dostumun başına gəlib. Yaxşı imkanı vardı. Günlərin bir 
günü tə sa dü fən özü kimi bir imkanlı ilə dostlaşır. Sonra o da onu 
başqa bir dostu ilə tanış edir. Bu üçlük də sonda özləri kimi başqa 
biri ilə də tanış olub, möhkəm dörd lük ya ra dırlar. Bir az keçmiş bun-
lardan biri gəlib deyir ki, bəs belə bir iş var ki, ora adama 60 min ya-
tırsaq, bir xeyli qabağa düşərik. Hamı razılaşır. Hərə 60 min verir. 
Sonra bir gün onunla dost olan ilk iki nəfər gəlib deyir ki, biz oyun-
dan çıxırıq və pulları götürürük. Bu da məcbur qalıb onların qoydu-
ğu məbləği öz cibindən qoyur ki, işləri yarıda qalmasın. Bir müddət 
sonra gedib işlə maraqlananda məlum olur ki, pul verdikləri adam 
əslində heç orada işləmirmiş. Bunların hamısı qurma imiş. Tanış ol-
duğu o 3 nəfər əslində çoxdan birgə işləyən bir dəstə imiş və sadəcə 
bunun pullarını “sağmaq” üçün belə bir ssenari qurublarmış. Bunlar 
da pulları götürüb aradan çıxırlar. Sonradan dostum onlardan birini 
tapıb pulların az bir qismini qaytara bildi.

13. İndiyədək heç vaxt kinoteatrda olmamışam.
14. Məncə elə yer olmalıdır ki, oranı kinoya baxmaq üçün hər kəs ide-

al yer hesab etsin.
15. İndiyədək DVD disk almamışam, həmişə internetdən endirmişəm. 

İnternetin zəif olduğu vaxtlarda VHS kasetlər alırdım, ya da kirayə 
götürürdüm.

16. Piratçılığı əməyə hörmətsizlik kimi qəbul eləsəm də, özüm də bunu 
edirəm. Yəqin, mədəniyyət tam olaraq formalaşmayıb bizdə. Bəlkə, 
daha sərt qanunlar olsa, məcbur olub orijinal disk alarıq.

Orxan Cahangir, aktyor: 

“İndi də türklərdən kopyalayırıq”

1. “Arşın mal alan”, “Nəsimi” və “Ar xadan vurulan zərbə”.
2. Demək olar ki, çoxuna baxmışam. İnternet vasitəsilə. Ən çox təsir 

eləyən “Aktrisa” filmi olub.
3. Əslində, elə də böyük fərq yox dur. Müsbət tərəfi xüsusi effekt lərin  

olması ola bilər.
4. Nədənsə, indiki kinolarda daha çox narkomaniya mövzusuna ge-

niş yer verilir. Psixoloji, insana dram tərəfindən təsir eləyən psixolo-
ji film lər yoxdur.

5. Yeni seriallardan “Pərvanələrin rəqsi” mənə maraqlı gəlir.
6. Heç bir müsbət cəhət görmürəm.
7. Biz daha çox kopyalamaqla məşğuluq. İndi də türklərdən kopyalayırıq.
8. Ailə dramı olsa, daha yaxşı.
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  9. Dram.
10. Ruslardan bir 14 serialı film var idi, adı 

yadımdan çıxıb, onu izləmişəm. Detek
tiv idi. Türklərdən “Yer, Göy, Eşq” və 
“Möhtəşəm yüz il” filmlərini izləmişəm. 
Sonuncu filmdə can qoyublar. Hər se-
riyası ayrıca bir filmdir.

11. Son zamanlar Amir Xanın baş rolda 
çəkildiyi filmləri izləyirəm. Bəlkə də, 
orada realizm var, ona görə xoşlayı-
ram.

12. Bakıya imtahana getmişdim. Bir gün 
qabaq getdim bibigilə, qapıları bağlı 
idi, sonra dayıgilə, onlar da evdə yox. 
Məcbur qalıb, gəlib parkda kitabları yerə sərib, üstündə yatdım.  
Gecənin bir yarısıdır, bir də gördüm iki nəfər məni oyadır. Dedilər ki, 
burada uzanma, biz də tələbəyik, gəl gedək bizimlə evə. Əvvəl ra-
zılaşmaq istəməsəm də, birtəhər məni yola gətirdilər. Minib taksiyə 
gəldik bunların qaldığı yerə. Heç evə də oxşamırdı. “Padvala” oxşar 
bir yerə girdik. İçəri gi rən də gördüm ki, biri huşunu itirmiş vəziy yət
də uzanıb yerdə. Bunlar da mənə deyir ki, get onun əlindəki üzü-
yü çıxart. Əvvəl razılaşmaq istə məsəm də, bir az qorxub dediklə rini 
elə dim. Üzüyü çıxarıb bunlara verdikdən sonra təzədən gətirib məni 
atdı lar götürdükləri yerə.

13. Kinoteatrda sonuncu dəfə İran filmlərinin festivalında olmuşam.
14. Ən əsası, yaxşı zal olmalıdır.
15. Hə, almışam. Axırıncı dəfə “Troya” filminin DVDsini almışam. Amma 

əksər hallarda aktyorların “zbornikini” (yığmasını – red) alıram.
16. Ümumiyyətlə, mənim rastıma ancaq pirat disklər çıxıb. Bir diskə 15 

film yükləyirlər, sonra da hamısı keyfiyyətsiz göstərir.

Hökümə İsmayilova, evdar qadın: 

“Yaxşı mövzular qalıb bir kənarda”

1. “Dağlarda döyüş”, “Arxadan vu rulan zərbə” və “Arşın mal alan”
2. Baxmamışam.
3. Gərək baxım axı. Belə bil mə rəm.
4. Onu da bilmərəm.
5. “Küləklər şəhəri”nə baxırdım, son ra “Aramızda qalsın”, “Qaynana”.
6. Bizim dildə olduğuna görə, doğma olduğuna görə yaxşıdırlar.
7. Hamısı komediyadır elə bil. Yaxşı mövzular qalıb bir kənarda.
8. Həzi Aslanov haqqında filmin olmasını istərdim, düzdür var, amma 

onun haqqında başqa cür bir film olsa, maraqlı olar. Sonra Ramil 
Səfə  rov haqqında çəkilsə, baxaram.

9. Dram. 
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10. “Rabınya İzaura”ya (“Kölə İzaura” – red. ) baxmışam. Sonra “Amaciyə” 
(“Bu zalım dünyada doğulma” – red.) baxırdım. Burdakı adamlardan elə 
həyatda da görürsən, ona görə maraqlıdır.

11. “Toz İçində çiçək”, “Qanqa” (“Qanqın suları bulanıqdı” – red.), “Sam-
rat” – bunlar yadımdadır. Məhəbbət mövzuları olduğundan maraq-
lı gəlirdi adama.

12. Belə bir hadisə yadımdadır – Rusiyyətə (Rusiyaya – red.) təzə get-
mişdik. Qonşuluqda azərbaycanlılar da var idi. Bir gün bu qonşu-
muzun 45 qohum xalauşaqları gəlib xalasıqızının ərini öz evində 
ölümünə döydülər, qonşuluqdakı ruslar da buna tamaşa edirdilər. 
Biz də bilmədik neyləyək. Üçdörd gün keçdikdən sonra qonşu gəlib 
bizi qonaqlığa dəvət elədi. Gedəndə gördük ki, bu qonaqlıq, sən 
demə, 45 gün bundan qabaqkı davanın barışıq mərasimi imiş. Bir 
neçə həftə sonra yenə eyni tamaşanı gördük. Sonradan öyrəndik ki, 
həmyerlilərimiz qonşu ölkədə bu tamaşanı vaxtaşırı verirmiş, qonşu-
lar da bu davalara və qonaqlıqlara artıq öyrəncəli imişlər.

13. Elə sonuncu dəfə Rusiyada olanda getmişəm kinoteatra. “Fəryad” 
gəlmişdi kinoteatra. Amma ondan əvvəl bir hind kinosu burax
mırdım.

14. Yaxşı kino olsun. Ondan əvvəl gərək həm də kinoteatr özü olsun.
15. Heç vaxt disk almamışam.
16. Bir var orijinal olsun, bir var köçürmə. Amma özüm almamışam. Nə 

orijinal, nə köçürmə.

Hikmət Abdullayev, taksi sürücüsü: 

“Müştərilərimin əksəriyyəti əsl kino 
qəhrəmanlarıdır”

1. ”Yeddi oğul istərəm”, “Axırıncı aşırım” və “Arşın mal alan”.
2. Axır zamanlar işlə əlaqədər yeni çəkilmiş filmlərə baxa bilmirəm, 

amma bilirəm ki, Vaqif Mustafayevin yeni filmləri var, onlara da baxa 
bilməmişəm.

3. Son 3 ildə çəkilən filmləri deyə bilməsəm də, müstəqillik dövründə 
çəkilmiş bir neçə filmi izləmi şəm. Yeni filmlərin müsbət tərəfi vətən

pər vərlik, Qarabağ mövzusunun çox olmasıdır. Köh
nə  lərdə daha çox sosializm ideyaları idi.
4. Yeni filmlərdə, elə bil, rejissor işi zəifdir, həm də 

köhnə aktyorlar kimi yaxşı aktyorlar yoxdur.
5. Bir dənə var idi e, “Küləklər şəhəri” deyəsən, nar

komaniyafilan. Bax ona baxırdım hərdən.
6. Hardasa tərbiyəvi cəhətdən bizim seriallar, filmlər 

xarici serialları üstə ləyirlər. 
7. Bizim seriallar bir az tezbazar çəkilmiş serialla-

ra ox  şayır. Aktyorlar da zəifdir. Professionallıq az-
dır nəsə.
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8. Mübariz İbrahimovdan film çəkilsə maraqlı olar 
mə nümçün. Narkomaniya, boşanmalardan, ailə 
da  xili konfliktlərdən bəhs edən filmlər olsa, yax-
şı olar.

9. Tragikomediya.
10. Bir ara Braziliya serialları təzətəzə çıxanda ba-

xırdıq. “Rabınya İzaura” (“Kölə İzaura” – red. ), 
Mariana (“Varlılar da ağlayır” – red.) idi. Əslində 
ordan götürəcək bir şey yox idi, sadəcə, təzə idi 
deyə maraqlı idi.

11. Aydın məsələdir ki, Hollivud filmləri daha güc-
lüdür. Məsəlçün, “Xaç atası”, “Bir dəfə Amerikada”. Aktyor işi çox 
güclüdür o filmlərdə. Elə bil həyatı çəkiblər.

12. Belə konkret bir hadisə yadımda deyil, amma elə mənim müştərilə
rimin əksəriyyəti əsl kino qəhrəmanlarıdır da. Hərəsi bir obrazdır.

13. Axırıncı dəfə kinoteatrda Leninqradda (Sankt-Peterburq – red.) olmu-
şam, tələbə vaxtı “Ulduz müharibələri” gəlmişdi, festival kinosu kimi. 
80ci illər olardı.

14. Yəqin ki, kinoteatrın avadanlığı, zalı yaxşı olmalıdır ki, orda film 
izləməyi evdə izlə məkdən üstün tutasan.

15. Bu “Avatar”dı nədi, bax onu almışam. Onu da oğlum istəmişdi, onun-
çün almışdım. Belə daha çox oyun diskləri alıram.

16. Pirat odur ki, orijinaldan köçürür, vergizad ödəmir. O da, yəqin, hər 
dəfə köçü rərkən keyfiyyət itir də.

Samir İbadov, elektromühəndis: 

“Keyfiyyətə pul verməyə dəyər”

1. “Əhməd haradadır?”, “Bəyin oğurlanması” və “Sehirli xalat”.
2. Son 3 ildə çəkilmiş filmlərin baxmağını qoy bir tərəfə, heç adlarını 

belə bilmirəm.
3. Təzə kinoların qrafikası üstün ola bilər, səsi yaxşı ola bilər. Amma bax-

dığım olmadığından konkret filmləri müqayisədə edə bilmərəm.
4. Məncə, köhnə kinolarda tərbiyəvilik daha çox idi. İndi isə ancaq dava

dalaş, mafiya, nə bilim kriminal. 
5. Bir iki dəfə “Bacanaqlar”a baxmışam.
6. Bizimkilərdə müsbət bir şey görmürəm.
7. Yaxşı mövzular seçmirlər. Ancaq komediya yaratmağa çalışırlar.
8. Tarixi qəhrəmanlardan çəkilsin. Ya da elmitədqi qat mövzusunda, 

elmifantastik mövzuda filmlər olsa, baxan gənclər də həvəslənər. 
Bu sahələrə maraq göstərər. 

9. Komediya.
10. “Şerlok”a baxıram, BBCnin çəkdiyi filmə. Ondan sonra adam özü 

də detektiv olmağa, deduksiya metodunu həyatında tətbiq etməyə 
çalışır. 
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Sonra “Doktor Haus”a baxıram. “Məxfi Materillar”a 
baxırdım. “Sümüklər” (Bones) , “Qala” (“Castle”) se-
riallarına da vaxt olduqca baxıram. Amma sabun 
operaları ilə aram yoxdur. Elmifantastik filmlər 
məni daha çox cəlb edir. Biri də yadıma düşdü – 
“Puaro”.

11. “Yaşıl Mil” mənə çox təsir edib. Oradakı qəh
rəmana haqsız olaraq ölüm cəzası versələr də, 
o yenə də dəyişmir, yaxşı əməllərə davam edir. 
“Tanış olun, Co Blek” – o da maraqlıdır. “İndiana 
Cons”u bəyənirəm. Ona baxandan sonra arxeo-
loq olmaq istəyirdim.

12. Bir dəfə qış vaxtı zəng gəldi ki, lift xarab olub, içində də bir xey-
li adam. Qarın əlindən də yolfilan yoxdur. Gücbəla ilə bir taksi ta-
pıb gəldim həmin binaya. Gördüm ki, tək adamlıq iş deyil. Lift qa-
lıb birinci mərtəbə ilə ikincinin arasında. Məcbur idik ki, lifti aşağı sa-
laq. Çağırdım bir nəfər, çıxdı yuxarı. O yavaşyavaş liftin əyləcini bu-
raxırdı, mən də aşağıdan tənzimləyirdim. Hər şeyi düzələndən son-
ra qaldım iki mərtəbənin arasında. Sonra bir təhər liftin troslarından 
tutatuta köməklik eləyib məni də çıxardılar.

13. “Terminator”a baxmışam kinoteatrda axırıncı dəfə. Deyəsən, dör-
düncü “Terminator” idi.

14. Əsas yaxşı zal olsun, akustika, keyfiyyətlitexnikası. Məncə, keyfiyyətə 
pul verməyə dəyər.

15. “Güzgü” filmini almışam, qorxulu filmdir. Sonra “Yerlə göy arasında” 
və bir də, rus cizgi filmləri almışam.

16. Pirat disk o deməkdir ki, şirkətlər pul xərcləyir, zəhmət çəkib iş görür. 
Sən isə onların zəhmətini qiymətləndirməyib, kinodan aldığın zöv-
qün dəyərini istehsalçılara yox, pirat disk almaqla piratlara ödəyirsən. 
Amma özüm də bunu etmişəm.

Elxan Yusubov, DVD dükanında satıcı: 

“Köhnə filmlərdə namus-qeyrət 
  söhbətləri çox olurdu”  

1. “Axırıncı aşırım”, “Qaynana”, “Böyük dayaq”.
2. Hansı DVDyə çıxıbsa, hamına baxmışam.
3. Müsbət cəhətləri, demək olar ki, yoxdur.
4. Mənfi cəhətləri odur ki, köhnə filmlərdə namusqeyrət söhbətləri  

çox olurdu, təzələrdə isə yoxdur.
5. “Bəyaz həyat”ı izləmişəm, sonra “Küləklər şə həri”ni.
6. Yenə də bizdə açıqsaçıq səhnələri yığışdırırlar. Namusa üstünlük 

verirlər.
7. Bizim seriallar adamı tez yorur. Türk seriallarında nəyisə sirr saxlayır-

lar, bizdəkilərdə isə tamaşaçı agah olur hər şeydən.
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8. Çingiz Abdullayevin əsərlərindən kino çəkilsə, 
mənim üçün maraqlı olar. Onun əsərləri çoxla-
rı üçün maraqlıdır. Sonra... milli qəhrəmanlardan 
çəkilsə, baxaram.

9. Dram.
10. “Həbsxanadan qaçış” (Prison Break) və “Ezel” se-

rialı. Onların hər ikisinin detektiv janrına yaxınlı-
ğı məni cəlb edib.

11. Daha çox Ceyson Stethemin filmlərini izləyirəm. 
Onlar daha dəqiqdir.

12. Öz həyatım elə maraqlı macəradır. 6 il idi ki, 
4 illik universiteti oxuyub qurtara bilmirdim. Elə 
sonda da qurtara bilmədim. 6cı il qovdular məni.

13. Axırıncı dəfə “Robin Hood”a baxmışam, deyəsən, keçən il çıxmışdı, 
ya da o biri il. Rassel Krou çəkilmişdi baş rolda.

14. Əsas səbəb rahat zal ola bilər.
15. Almıram, çünki özüm satıram elə.
16. Pirat disk satıram. Amma elə demək olar ki, əksəriyyəti xarici film

lərdir. Belə deyək də, mən orijinal diski Bakıdan 12 manata alıb, bu-
rada 15 manata qoydum, onu heç kim almadı. Heç 12 manat da heç 
kim vermir. Gələn ancaq 23 manatlıq disklər istəyir.

Nazim Qasimov, tələbə: 

“Mahsun Kırmızıgülün 3 filmini almışam”

1. “Əhməd haradadır?”, “Bəyin oğurlanması”, “Yuxu”.
2. “Seçilən”, “Hökmdarın taleyi”. “Seçilən”ə kinoteatrda baxmışam, 

o birini isə internetdən endirib baxmışam.
3. Təzə filmlərin müsbət cəhəti odur ki, hamısı rənglidir.
4. Mənfi cəhəti odur ki, sünilik var, aktyorlar təbii oynamır. 
5. “Qonşular” serialını izləyirdim.
6. Müsbət tərəfi odur ki, əksəriyyəti komediyadır.
7. Bir otaqda oturub ancaq oranı çəkirlər. Elə bil 

başqa yer yoxdur.
8. Maraqlı olar ki, keçmiş və ya gələcəyə səyahət 

olan elmifantastik mövzuda filmlər olsun. Ya da 
sadəcə tarixi mövzuda. Səfəvilərdən məsəlçün.

9. Komediya.
10. “Çiçək taksi”, “Yeddi numara”, “Kurtlar vadisi”. 

Bunların hamısına tam baxmışam. Sonra “İtal-
yansayağı ehtiraslar”a baxırdım. Onlarda akt-
yorlar təbii idi. Həm də mövzuları maraqlı idi. 
“Cəsur ürək”, “Taksi”nin 4ü də, Rembolar, Jan 
Renonun filmləri. Döyüş filmlərini xoşladığım-
dan bunlar da xoşuma gəlib.



№
02

 (0
8)

 d
ek

ab
r 2

01
2

16

11. Əsgərliyim “nümunəvi” olub. Düşünürəm ki, maraqlı sujet alınar  
ondan. 

12. Axırıncı dəfə elə “Seçilən” filminə baxmışam, deyəsən, 2009da olub.
13. Bilet ucuz olsun.
14. Son dəfə Mahsun Kırmızıgülün 3 filmini almışam.
15. Orijinalı alıb kopya edirsən, ya da elə kopyanı kopya edirsən, olur pi-

rat. O qədər pirat disk almışam ki, gəl görəsən. Amma bir dəfə ori-
jinal disk də almışam.

            Səmayə Şabanova, təqaüdçü: 

 “Son 3 ildə heç film çəkilib ki”

1.  “Onu bağışlamaq olarmı?”, “Arşın mal alan”, “Dağlarda döyüş”.
2. Son 3 ildə heç film çəkilib ki? Vallah, heç yenisini görməmişəm, 

amma bu sovet dövründən sonra “Fəryad” yadımdadır.
3. Yəqin, indikilər texniki cəhətdən yaxşı olar.
4. Açığını deyim, heç xoşum gəlmir indikilərdən.
5. Hərdən “Qaynana”ya baxıram. Sonra... deyəsən, birinin adı “Sonun 

başlanğıcı”dır.
6. Bizim öz mentalitetimizdir, öz kinomuzdur. Xoşa gəlməyən bir şey ol-

mur orda.
7. Aktyorlar elə bil sünidirlər.
8. Məhəbbət mövzusunda olsa, baxaram.
9. Komediya olsun.
10. “Amaci” idi, nə idi onun adı (“Bu zalım dünyaya doğulma” – red.). Sonra 

“Santa Barbara” – illərlə getdi. O gün də ordan biri gəlmişdi, Meyson 
idi, deyəsən. Türklərdən “Adını Feriha qoydum”a baxırdım, amma bu 
mövsümü belə də maraqlı deyil. Vaxt keçsin deyə baxıram. 

11. “Toz içində çiçək”, “Zita və Gita”, “Şam və Ram”. Məhəbbət mövzusu 
olduğu üçün xoşlayıram bunları. Hindistanlılar elə bil yaxşı çəkirlər 
məhəbbətdən.

12. Qonşumuzda bir oğlan elə qonşu qızı istəyirdi. Valideynləri isə qızı 
almaq istəmirdi. O da götürüb qaçırdı və getdi kirayə yaşadı. Bir 

müddət sonra oğlan gəlib valideynləri ilə barışıb, 
evin arxasındakı torpaq sahəsində ev tikir, amma 
valideynlərinin hələ də gəlinlərini görən gözü ol-
mur. Özlərinin yolu olmadığından bunlar da ata 
həyətindən keçirdilər. Bir gün qaynana gəlinin 
yenə onların həyətindən keçdiyini görüb söz atır. 
Gəlin də geri qalmayıb, 5 dəfə artıq cavabını verir. 
Ardından da gəlinlə qaynana həyətin ortasında 
əlbəyaxa olub, qonşular və yaxınlar onları ayırana 
qədər saçyoldusuna çıxdılar. Bundan ürəyi soyu-
mayan gəlin gedib öz çoxsaylı qardaşlarını və ba-
cılarını davaya çağırdı. Birinin əlində oraq, birində 
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bel – elə bil müharibəyə gedirdilər. O biri tərəf
dən də ərinin qardaşları, qardaşı arvadları, ata-
sı. Məhlənin ortasında ikinci əlbəyaxa başla-
dı, nə başladı. Milisfilan tökülüşüb güclə bun-
ları ayırdı. Sonra elə bir həftə idarəyə getgəl 
elədilər, barışıq imzalamaqçün. Amma bu qay-
nana ölənə kimi gəlinlə yola getmirdi yenə. Elə 
gəlində də az yox idi. Məhəllədə dalaşmadığı 
adam qalmayıb.

13. Sovetin dövründə gedirdik. Hind filmləri olur-
du, İtaliya filmləri olurdu. Yadıma gəlmir axırın-
cısı.

14. Heç var ki, kinoteatr? 
15. Disk almamışam heç.
16. Çəkən çəkib qurtarmamış artıq piratları çıxardırlar. Orijinal qalır 

orda, piratlar satılır.

  Şəbnəm Əliyeva, jurnalist: 

          “Pirat disk alanları başa düşmək olar”

1. “Qaynana”, “Ulduz”, “Təhminə və Zaur” (“Təhminə” – red.).
2. Tam olaraq “Kuklalar”a baxmışam, YouTubeda. Bəzi filmlərin də 

anonslarını, ya da müəyyən hissələrini izləmişəm.
3. Ancaq “Kuklalar”a görə müqayisə edə bilərəm. Məsəlçün, mən elə 

bilirdim ki, ordakı bulvar görüntüləri köhnə kadrlardır, amma sən 
demə, qrafika ilə düzəldiblər.

4. Yeni filmlərdə biz az təbiilik yoxdu.
5. “Bəyaz həyat”ı izləmişəm o vaxt. “İtkin gəlin” də bir az yadımdadır. 
6. Müsbət bir şey yoxdur. O vaxt, sadəcə, uşaq vaxtlarım olub deyə bax-

mışam. Yəni indi baxmazdım.
7. Süni oynayırlar.
8. Dram olsa, maraqlı olar. Nəsə dünyəvi mövzular olsun, Qarabağ möv-

zusundan bir az çıxsınlar.
9. Dram.
10. İndi serial izləmirəm ümumiyyətlə. Amma ya-

dımdadır ki, uşaq vaxtı “Santa Barbara”ya baxır-
dım. Xüsusi bir şey yox idi. Sadəcə, hamı evdə 
baxırdı deyə mən də baxırdım.

11.  “Toxunulmazlar” (İntouchables), “Leon” yax-
şıdır, sonra “Yaşıl Mil”, “Şouşenkdən qaçış”, “Üç 
axmaq”. Bu filmlərin əksəriyyəti dramdır, yəni 
ağır filmlərdir. Buna görə xoşum gəlib.

12. Nəsə belə bir şey xatırlaya bilmirəm. Amma 
mənim ətrafımda baş verənlərdən ancaq me-
lodram çəkmək olar.
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13. Yadıma gələn “Yes Man”dir. Sonuncu dəfə uşaq-
larla bu filmə baxmışdıq.

14. Yaxşı film olsun, bir də yaxşı çevrə, filmə getmək 
üçün.

15. Neçə il bundan qabaq bir qorxulu film almışdım, 
adı yadımda deyil. Bu yaxınlarda isə “Walk To Re-
member” filminin diskini almışam.

16. Özüm heç vaxt almamışam pirat disk, amma 
tələbəlik vaxtları qrup uşaqları alırdılar, mən də 
onlardan alıb baxırdım. Bu işə pis baxsam da, 
sürətli interneti olmayanlar var, orijinal disklərin 
də bahadır, ona görə də pirat disk alanları başa 
düş mək olar məncə.

Naibə Məmmədova, kitabxanaçı: 

“Bizim filmlər tərbiyəlidir”

1. “Axırıncı aşırım”, “Bizim Cəbiş müəllim” və “Ögey ana”.
2. Adı nədir onun, Yaşar Nuri də iştirak edir e, “Yoxlama”dır deyəsən. 
Hə, “Yoxlama”.

3. Yenilərdə heç nə yaxşı bir şey gör mü rəm.
4. Sovet dövründə çəkilənlər daha tərbi yəvi idi, nə isə məna var idi. 

İndiki  lər də belə mövzular, demək olar ki, yoxdur. Reallıq yoxdur 
filmlərdə.

5. “Bəyaz həyat” yadımdadır baxdıqlarımdan. İndi “Qaynana”ya, “Ara-
mızda qal sın”a baxıram. 

6. Yaxşı cəhətlər çoxdur. Xaricilərlə müqayisədə bizim filmlə yenə 
tərbiyəlidir.

7. Bizimkilər bir az yorucu olur e.
8. Ailəməişət mövzusunda olsa filmlər, baxaram.
9. Dram çox xoşlayıram.
10. “Güney Quzey”ə baxıram, “Yarpaq tökümü”nə, “Acı həyat”a. Bir 

rus serialı var idi – “Kölgələr günorta yox olur”, bax onu fasiləsiz 
izləmişəm. Bu filmlərdəki saf məhəbbət, bir də ailə münasibətləri 

məni cəlb edir.
11. “Sevdiyiniz adamlardan ayrılmayın” – bu filmi çox 

bəyənmişəm. “Toz için də çiçək”, “Avara” – bun-
ları da xoşlayıram. Bir türk filmi var idi – “Kötü 
yol”, indi deyə sən onun serialı da var. Bunların da 
əksəriyyətində mövzu saf məhəb bətdir.

12. Bir qonşumuz var idi, daha doğrusu, qonşumu-
zun oğlu. Çox dəliqanlı idi. Günlərin bir günü 
məhlədə səs yayıldı ki, bu, tügəngi götürüb öz 
qardaşı arvadını güllələmək istəyir. Biz da hamı mız 
qaçdıq, güclə tüfəngi aldıq əlindən. Sən demə,

1 2  Q Ə Z Ə B L İ  TA M A Ş A Ç I  /  Mir Bağır. SORĞU



bu oğlan qardaşı arvadının bəslədiyi qoyunlardan birinin ayağını sın-
dırıb. Gəlin də bundan bir xeyli böyük olduğundan (həm yaş, həm 
də ölçü baxımından) biriki sillə bunun qulağının dibinə, biriki dənə 
də yağlı söyüşdən sonra qaynı əsəbləşib gedib tüfəngi çəkib bunun 
üstünə. Yazıq gəlinin də ürəyi getmişdi qorxudan. Günlərin bir günü 
yenə eyni səsküy basdı məhləni. Bu dəfə qoçaq, tüfəngi öz iki bacısı 
üstünə çəkmişdi. Sən demə, bu günorta yatmazdan əvvəl evdəkilərə 
deyib ki, səs salmayın. Qızlar da həyətdə başlayıblar deyibgülməyə. 
Qardaş durub, nə durub. Götürüb tüfəngi deyib öldürəcəm sizi. Ana-
sı tüfəngi əlindən ala bilmirdi. Sonra bibisi gəldi. Gücbəla ilə onun 
əlindən tüfəngi dartanda, o da bilərəkdən tüfəngi buraxdı, bibi də dalı 
üstə düz yerə dəydi. Bir müddət sonra atası qorxudan tüfəngi kiməsə 
satdı deyəsən. Deyirdi, bir gün axır birini öldürəcək bu gədə.

13. Axırıncı dəfə Bakıda “28 aprel” kinoteatrında “Ağ yırtıcılar” filminə 
baxmışam.

14. Müasir kinozalı olsun.
15. Almışdım bir kino, dini mövzuda kinodur, amma adı yadımda deyil.
16. Piratçılığa pis baxıram. 5 qəpik artıq ver, amma keyfiyyətli bir şey al.

12 qəzəbli tamaşaçının qəzəbində nə qədər subyektivlik olsa da, obyek-
tiv nüanslar da az deyil. Onların əksəriyyəti kinolarımızda, seriallarımızda əslində 
daha çox kinomanların, kinotənqidçilərin irad tutmalı olduğu məqamları – akt-
yor işinin, səslənmənin, rejissor işinin zəifliyini irad tuturlar. İlk baxışdan bu tama-
şaçının daha da kinolaşdığı anlamına gəlsə də, əslində, səbəb sadəcə aktyor işi-
nin, səslənmənin və digər məqamların o qədər zəif olmasıdır ki, bunu adi tama-
şaçı, hətta evdar qadın belə hiss edə bilir. 

12 qəzəbli tamaşaçı kinoteatrda ya sovet dövründə olub, ya bir dəfə Bakıya 
yolu düşərkən müasir kinozal görüb, ya da hələ də kinoteatra həsrətdir. 

Onların hamısı piratçılığa qarşı olsalar da, demək olar ki, elə hamısı da pi-
rat disk alır.

Onların heç biri müasir seriallarımızı bəyənməsə də, demək olar ki, hamı-
sı, ən azı, bir dəfə seriala baxır və baxırsa, orada nəsə yaxşı bir şey görəcəyi 
ümidi ilə baxır. Demək, bir gün o tamaşaçını sonadək ekrana bağlamaq, kino-
nu, serialı sevdirmək şansı var. Amma hələ ki, bu işi əcnəbi seriallar və kinolar 
görməkdədir.

12 qəzəbli tamaşaçını ən çox qəzəbləndirən bizim kino çəkən lərin başqaları-
nı yamsılamaq istəyi olur. Öz mədəniy yə timizi kinoda, serialda görmək istəyənlər 
başqalarını uğursuz şəkildə imitasiya edən filmləri görəndə ümidsizlənir, yenə 
pultu götürüb ruhunu yad telekanallarda qidalandırır. 

Bu arada sən yenidən yazırsan, çəkirsən, quruluş verirsən, oynayırsan və on-
ların yenidən gəlib zövq almağını gözləyirsən. Arasıra hər hansı bir uğurlu iş isə 
hər şeyin bitmədiyinə, ya də hələ heç başlamadığına bir işarədir.   
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N adir bəy, söhbətə sonuncu işiniz olan “Qorxma, 
mən səninləyəm 1919” filmindən başlamaq istə -
yirəm. Film Azərbaycan və Rusiyanın birgə isteh-
salı kimi qiymətləndirilir. Bilmək istərdim, bu 

ölkə  lər filmdə hansı proporsiyalarla təmsil olunur?

– Bu film birgə iş olduğundan vəzifələr bölünür. Rusi-
ya, filmi bütün texniki avadanlıqlarla və həmin avadanlıq-
ları işlədən mütəxəssislərlə təmin etdi. Üstəlik, əsas yara-
dıcı kollektiv də Rusiyadan idi. Filmin rejissoru və ssenari 
müəlllifi Yuli Qusman hər iki ölkəni təmsil edirdi. Quruluşçu 
operator Vadim Alisov da, rəssam və səs rejissoru da Ru-
siyadan idi. Filmin baş qəhrəmanlarına gəlincə, Lev Durov, 
Muxtarbəy Kantemirov, Mixail Yefremov – Rusiyadan, Po-
lad Bülbüloğlu və iki gənc aktyor – Eldar Qasımov, Kristina 
Güləliyeva Azərbaycandan idilər. O ki qaldı filmin maliyyə 
məsələlərinə, burda çox hissə Azərbaycanın, qalan hissə isə 
Rusiyanın payına düşürdü. 

Film direktoru, icraçı prodüser Nadir Əliyevin  
“Fokus” jurnalına müsahibəsi

Nadir Əliyev:
“BİZDƏ PRODÜSER YOXDUR”

MARKETİNQ
MARKETİNQ

Nadir Əliyevin filmoqrafiyasında bir neçə tamaşaçı nəslinin yaddaşına hopmuş Azərbaycan 
filmləri var. “Evlənmək istəyirəm”, “Ancaq adanı özünlə apara bilməzsən”, “Qorxma mən 
səninləyəm”, “Bəyin oğurlanması”, “Şeytan göz qabağında”, “Yaramaz”, “Təhminə”, 
“Kabusun gözü ilə” , “Dolu” filmlərinin icraçı prodüser olan Nadir Əlievlə müasir 
Azərbaycan kinosunun bu günkü durumunu müzakirə etdik. 
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M A R K E T İ N Q  /  Nadir Əliyev: “BİZDƏ PRODÜSER YOXDUR”

– Rusiya tərəfdən də maliyyəni dövlət verirdi?

– Xeyr, Rusiya tərəfdən filmi vaxtilə “Bakılı oğlanlar” Şən və Hazırcavablar 
Klubu komandasının üzvü olan, bakılı Timur Vaynşteynin rəhbəri olduğu “Weit 
Media” şirkəti maliyyələşdirdi. Şirkət texniki və yaradıcı heyətin kompleks ləş
məsini təşkil edirdi. 

– Müştərək layihələr müxtəlif xasiyyətli insanları bir yerə cəlb edir ki, bu da 
ünsiyyətdə çətinlik yaradır. Siz bu problemlə qarşılaşmadınız ki?

– Qətiyyən, bu heç bir problem yaratmadı. Çəkiliş heyəti iki ay Azərbaycanda 
qaldı. Təsəvvür edin ki, texniki və yaradıcı heyət bir birilərinə o qədər isinişdilər 
ki, ayrılanda hətta kövrəlmişdilər. Bu çox normal vəziyyətdir. İnsanlar birgə 
işləyirlər, biribirilərinin xasiyyətlərini öyrənirlər, birgə çörək yeyirlər, əziyyət 
çəkirlər, nəticədə bir ailə kimi doğmalaşırlar. Onlar arasında ən əsas bağlılıq ha-
mısının kinematoqrafçı olmasındadır. Bu baxımdan, kinonun çətinliyini də, ağırlı-
ğını da öz çiyinlərində hiss edən bu insanlar arasında həmişə həmrəylik var. 

– Film Azərbaycan, ya Rusiya tamaşaçısına daha çox ünvanlanıb? 

– Bu filmdə əksər hadisələr Azərbaycanda baş verir. Qəhrəmanlar da hər iki 
ölkənin nümayəndələridir. Mənə elə gəlir ki, hər iki tərəf üçün film maraqlı olma-
lıdır. Yaş məsələsinə gəlincə, film gənclər üçündür. Belə ki, filmdə gənc nəslin çox 
sevdiyi macəralar, döyüş epizodları, komik hadisələr və s. öz əksini tapıb. 1982ci 
ildə “Qorxma, mən səninləyəm” filmi Mərkəzi televiziya ilə nümayiş olunanda 
“Azərbaycanfilm” kinostudiyasının ünvanına çoxlu sayda məktublar gəlirdi. Ta-
maşaçılar filmin mahnılarını, sözlərini, özünü istəyirdilər. İnanıram ki, bu film də 
ondan geri qalmayacaq. 80cı illərin tamaşaçıları bu gün də sağdırlar. Əminəm 
ki, onlar da bu filmin davamını səbirsizliklə gözləyirlər. 

  “Qorxma, mən səninləyəm” filminin çəkiliş qrupu natura seçimi səfərində (soldan sağa):  
Səməd Lazımov, Nadir Əliyev, Nadir Zeynalov, Yuli Qusman, Yefim Abramov, Valeri Kərimov, Nadir Əliyev
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– Dünya təcrübəsində davam filmləri heç də həmişə uğurlu olmur. Elə Rusiya-
nın istehsalı olan və indiyə qədər də çox sevilən filmlərin davam filmləri də uğur-
suzluq zolağından qurtula bilmir. 

– İlk film – “Qorxma, mən səninləyəm” 1981ci ildə çəkildi. Tamaşaçılar filmi 
həqiqətən çox sevdilər. İnandırım sizi, bu gün sovet məkanında Azərbaycandan 
söhbət gedəndə hamı “Qorxma, mən səninləyəm” filminin adını çəkir. Bu filmdə 
çox gözəl aktyor ansamblı yaranmışdı. Polad müəllimin gözəl musiqisi, filmdə 
onun mahnılarını sovet estradasının ən məşhur müğənnilərinin ifa etməsi o dövr 
üçün böyük ajiotaj və maraq doğururdu. Həmin tamaşaçılar, heç şübhəsiz, fil-
min davamını istərdilər. Yeni ssenaridə 1919cu ildən – Şərqdə ilk Demokratik 
Cümhuriyyətin qurulmasından sonrakı hadisələrdən söhbət açılır. Polad Bül-
büloğlu – Teymur Məmmədbəyov rolunda ölkənin nüfuzlu adamlarından biri, 
bəstəkar və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk parlamentinin deputatıdır. 
Həmidə Ömərova onun həyat yoldaşıdır. Düz qeyd etdiniz, təcrübələr bəzən onu 

“Qorxma, mən səninləyəm. 1919”, Yuli Qusmanla
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göstərir ki, davam filmləri istənilən nəticəni vermir. Bir qayda olaraq, birinci film 
yaxşı olur, ikinci film ona bənzəyir. Amma şübhə etmirəm ki, bizim filmin taleyi 
uğurlu olacaq. 

– Bu müştərək layihə Azərbaycana nə qazandıracaq?

– Bu, Azərbaycanı tərənnüm edən bir film olacaq. Azərbaycanın təbiətini, 
adətənənələrini, insanlarının mərdliyini və dostluğunu nümayiş etdirəcək. Bir 
sözlə, Azərbaycan bu layihədən çox şey qazanacaq. 

– Film harda nümayiş olunacaq? 

– Film iki dildə – Azərbaycan və rus dillərində olacaq. Və ilk öncə Rusiya-
nın Mərkəzi kanalı ilə göstəriləcək. Nəzərə alsaq ki, ORT kanalına keçmiş SSRİ 
ölkələrinə daxil olan bütün dövlətlər baxır, bu, film üçün uğurlu olacaq. Hətta 
deyərdim ki, böyük səsküy yaradacaq. Təsəvvür edin, sovet dönəmində axşam 
saat 89 radələrində Mərkəzi kanalı da hansısa filmin nümayiş olunması o demək 
idi ki, bu filmə 60 milyondan artıq əhali tamaşa edir. Ondan sonra bütün SSRİ bu 
filmi tanıyırdı. Hətta mahnılarının sözlərinə qədər əzbər bilirdilər. Bundan başqa, 
Rusiyanın imkanı var ki, filmi Avropada da göstərsin. 

– Bu filmdən gəlir götürmək mümkün olacaq?

– Film mərkəzi televiziyada göstərilsə və hər hansı ölkəyə satılsa, əlbəttə, 
hansısa gəlirdən danışmaq olar. 

– Yəni, siz hesab edirsiniz ki, ilkin nümayiş üçün onun adı bəs edir.

– Bəli. Lük Besson “Taksi” filmini çəkib. O, “Taksi 2”ini çəkəndə artıq hamı 
bilirdi ki, bu film nə haqdadır. Amma əlbəttə, öncədən filmin gəlir gətirəcəyini 
demək çox çətindir. Ümumiyyətlə, film çəkiləndə heç kəs bilmir ki, nəticə necə 
olacaq, ancaq proqnoz vermək mümkündür.

“Qorxma, mən səninləyəm“ filminin çəkilişində (soldan sağa): quruluşçu operator Valeri Kərimov,  
operator Vladimir Romanov, quruluşçu rejissor Yuli Qusman və filmin direktoru Nadir Əliyev

M A R K E T İ N Q  /  Nadir Əliyev: “BİZDƏ PRODÜSER YOXDUR”
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– “Qorxma, mən səninləyəm” xarici ölkələrlə ilk birgə işimiz deyil. Ondan 
əvvəl də müştərək filmlər çəkilib və sonra da çəkiləcək. Bir mütəxəssis kimi, sizcə, 
Azərbaycan hansı ölkələrlə birgə istehsala sərmayə qoya bilər? 

– Təəssüf ki, bu gün Azərbaycan kinosu müasir texniki bazaya malik de-
yil. Amma başqa ölkələrin burada film çəkməsi üçün çox gözəl məkanlarımız 
var. Əgər sabah Azərbaycanda da müasir texnika və o texnikanı işlədən yer-
li mütəxəssislər olsa, onda Avropadan, eləcə də digər ölkələrdən kinematoq-
rafçılar gələndə özləri ilə texnika daşımayacaqlar. Belə halda Azərbaycan isteh-
sala qoşulub texnikanı maliyyə əvəzinə filmə yatıra bilər. Hamı bilir ki, bu gün 
Azərbaycanda kino ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Onları da birdənbirə həll 
etmək mümkün deyil. O problemlərin yığılıb dağa dönməsinin səbəbi ölkəmizin 
90ci ildən bu tərəfə həm iqtisadi, həm də siyasi baxımdan çətin illər yaşama-
sı olub. Bu çətin yolları gedərkən kino yaddan çıxmayıb, lakin istəristəməz 
dövlət üçün həll etməli daha vacib məsələlər – Azərbaycanın dirçəlməyi, həm 
siyasi, həm də iqtisadi müstəqillik əldə etməsi və s. – var idi. Kino istehsalı isə 
çox vəsait tələb edən sahədir. Biz balaca ölkə olduğumuza görə kino dövlətinə 
çevrilə bilmərik. Sadəcə, kino sahəsini inkişaf etdirməliyik. Vacib deyil, ildə 30
40 film çəkək. Az film çəkək, amma keyfiyyətli çəkək. Yaxşı filmlər çəkmək üçün 
peşəkar kino mütəxəssisləri olmalıdır. Yaxşı ssenarinin olması üçün isə istedad-
lı ssenaristlər olmalıdır. Birgə istehsal o demək deyil ki, Azərbaycanın təbiətini 
bəyənib, burda film çəkdilər və getdilər. Bu, birgə istehsal demək deyil. İndiki 
halda Azərbaycan birgə istehsalda rejissor, ssenarist, operatorla çıxış edə bilər. 
Amma çox az miqdarda.

– Sizcə, nə vaxt biz birgə istehsalda əsas qüvvələrlə çıxış edəcəyik?

– Bu, uzun prosesdir. Biriki günə başa gələn iş deyil. Dünyada həm texniki, 
həm də yaradıcı baxımından bir neçə kino məktəbi var. O vaxt sovet dönəmində 

Muxtarbek Qantemirov (soldan ikinci), Həmidə Ömərova, Lev Durov, Nadir Əliyev,  
səs rejissoru Əsəd Əsədov
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Moskva Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunda bütün ölkələrdən gələn tələbələrə 
rast gəlmək olardı. O təhsil ocağında gözəl ssenaristlər, rejissorlar, operatorlar, 
rəssamlar, prodüserlər yetişdi. Bildiyim qədərilə, indi də Azərbaycandan həmin 
universitetə oxumaq üçün tələbələr göndərilir. Bu çox yaxşı haldır. Amma bir 
müddət bu proses dayandırıldığından kino da bundan acı payını aldı. Peşəkar bir 
yaradıcı adam yetişdirmək üçün ən azı 5 il vaxt lazımdır. Təhsilini başa vurduq-
dan sonra, o, ixtisası üzrə işləməlidir ki, peşəsini mükəmməl bilsin. Əfsuslar olsun 
ki, Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti özünü bu sahədə tam doğrulda bilmir. 

– Sizi dərs demək üçün həmin universitetə dəvət ediblərmi?

– Bəli, mən orda bir il kino istehsalı ilə əlaqədar dərs dedim. Mən müəllim 
deyiləm. Müəllimlik xüsusi bir istedaddır. O illər hətta mənim yadımda da deyil. 
O, qədər sönük keçdi ki... Bilirsiniz, əsas problem nədir? Maraq yoxdur. Texnika 
yoxdur, deyirlər, olacaq. Mütəxəssisi yoxdur, deyirlər, öyrədərik. Amma kino can-
lı bir orqandır. Kinoya vurulmaq və onu sevmək lazımdır. Bir qıza necə vurulur-
sansa, kinoya da elə vurulmaq lazımdır və o sevgini qoruyub saxlamaq önəmlidir. 
İnsanlara zorla kinonu sevdirmək olmaz. Ona görə sovet dönəmində kinonun 
təbliğatı ilə məşğul olan təşkilatlar var idi. Kino ilə əlaqəli jurnallar dərc olunur-
du, televiziyada xüsusi verilişlər hazırlanırdı, məşhur sovet kino aktyorlarının fo-
toları bütün köşklərdə satılırdı. İndi kino sənətinin təbliğatı yoxdur. Bu səbəbdən 
də, məktəbdə oxuyan uşağın Azərbaycan kinosundan xəbəri yoxdur. Üstəlik, onu 
da qeyd edim ki, yerli televiziya kanallarında üstünlük daha çox xarici filmlərə ve-
rilir. Bundan başqa, Azərbaycanda kino yayımı demək olar ki, yox dərəcəsindədir. 
Mən demirəm ki, rayon və şəhərlərimizdə bizim 300500 nəfərlik kinozallarımız 
olsun. 100, 70 nəfərlik zallarımız olsa da, kifayət edər. İndi rayon mərkəzlərində 
çox gözəl mədəniyyət sarayları var. Lakin onlar kino yayımı üçün nəzərdə tutul-
mayıb, onlar böyük ekranlarla və əlavə səs texnikası ilə təchiz olunsa, o zaman 

Kinooperator Rafiq Quliyev, kinorejissor Oqtay Mirqasım, Nadir Əliyev
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“Kabusun gözü ilə”,  
ssenari müəllifi və quruluşçu rejissor  

Rüstəm İbrahimbəyovla

Rasim Ocaqov və Mehriban 
Ələkbərzadə ilə

Xalq yazıçısı Anarla
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yeni kinozalların tikilməsinə o qədər də ehtiyac olmaz. Amma yenə də kino sənəti 
ilə bağlı güclü təbliğat olmalıdır. Çox istərdim ki, Bakının küçələrini bəzəyən rek-
lam lövhələrində kommersiya mallarından başqa, Azərbaycan filmləri də öz yeri-
ni tapsın. Bu da bir təbliğat olardı.

– Dünyada qəbul olunmuş praktika var, filmin çəkilişi zamanı rejissor mey-
dançaya ən sonda gəlir. Bizdə də nə vaxtsa belə ola bilərmi?

– Bəli. Bizdə elə indi də belədir. Artıq Azərbaycanda çəkiliş prosesi müasirləşib. 
Doğrudur, hələlik biz özümüz xaricdəki kimi çəkiliş meydançasında tam təminatlı 
deyilik. Həm müasir kino avadanlığın, həm də peşəkar mütəxəssislərin qıtlığı hiss 
olunur. Məsələn, aktyor çəkiliş meydançasına ayrıca maşınla gəlməlidir. Onun 
çəkiliş meydançasında ayrıca otağı olmaldır. Orada dincəlməlidir, hazırlaşmalı-
dır, çünki aktyor filmin əsas simasıdır. Qeyd olunan xidmətləri təklif edə bilməsək 
də, bir çox irəliləyişlərimiz var. Bilirsiniz, rejissorun çəkiliş meydançasına ən sonda 
gəlməsi çəkiliş qrupunun peşəkarlığından asılıdır. Hər kəs öz işini bilməlidir. Və 
çəkiliş meydançasına gələndə heç kəs gözləməməlidi ki, ona kimsə nəyisə başa 
salsın. Onun əlində çağırış vərəqəsi olmalıdı, orda da hər şey yazılır.

– Son işlədiyiniz filmlərdən bir də “Dolu”dur. Film Qarabağ müharibəsindən 
bəhs edir. Sizcə bu mövzuda biz yerli, yoxsa xarici tamaşaçılar üçün film çəkməliyik? 

– Filmi xarici ya da daxili tamaşaçılar üçün çəkmək lazım deyil. Müharibə 
bəşəri mövzudur, təkcə Azərbaycana aid deyil. Mən hesab edirəm ki, indi də, Qa-
rabağ problemi həll olunduqdan sonra da bu mövzuda filmlər çəkilməlidir. Bu 
baxımdan, həyat yalnız Bakıda cərəyan etmir, regionların inkişafını və oradakı ya-
şayış səviyyəsini yaxşı mənada dəyişməsini nəzərə alsaq, kənd həyatından bəhs 
edən filmlərin çəkilməsi də vacibdir. Bu da əhalinin öz regionlarına dönməsinə 

 Çinigz Abdullayevlə, 
“Dronqo” serialının  
 çəkilişlərində
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yardımçı ola bilər. Bu mövzunu da gündəmdə saxlamaq vacibdir. Və ümumiyyətlə 
məncə, insanları təmizliyə çağıran filmlərə həmişə üstünlük verməliyik. 

– İcraçı prodüser olaraq hansı mərhələni filmin taleyi üçün əsas hesab edir-
siniz: hazırlıq, çəkiliş, montaj? Sizcə, hansına daha çox vurğu vurmaq lazımdır?

– Hər halda, kinoda hər bir dövr çox vacibdir. Əlbəttə, ən vacibi çəkiliş döv-
rüdür.

– İcraçı prodüser hansı keyfiyyətlərə malik olmalıdır? Həm psixoloji, həm ya-
radıcı baxımdan.

– Kino yaradıcı işdir. Və icraçı prodüser ilk növbədə yaradıcı insan olmalıdır. 
O, təkcə vəsaiti paylaşdıran, xərcləyən insan deyil. İcraçı prodüser bilməlidir, pulu 
nəyə xərcləyir. Bundan başqa, təkcə rejissorun tələbi ilə hərəkət etməməli, özü-
nün münasibətini də göstərməlidir. Çünki birinci növbədə, həm rejissor, həm pro-
düser filmin sonrakı taleyi haqqında fikirləşməlidirlər. Konkretləşdirsək, zövqlü, 
yaradıcı insan olmalı, vəsaiti lazımı səmtə yönəltməlidir. Müşahidələrimə əsasən 
deyim ki, son illər xaricdən gələn kino qrupları ilə işləyərkən mən onlar tərəfindən 
texnikaya, çəkiliş avadanlığına maliyyə ayrılmasına simiclik etmədiklərini gör-
düm. Çünki müasir kino texnikadan çox asılıdır. Hər bir prodüser ən müasir ka-
mera ilə çəkməyə çalışmalıdır və kino istehsalında ən müasir texnologiyalar-
dan istifadə etməlidir. Şübhəsiz, vəsait çatmır. Amma o, götürqoy edir ki, bu 
məqamda hansı daha vacibdir. Ən əsası, sən işini elə qurmalısan ki, çəkiliş döv-
rü tez bitsin və onun hesabına əldə edilən qənaəti filmin xeyrinə işləyən lazımi 
sahəyə yönəldə bilsin.

– Siz niyə film direktoru, icraçı prodüser oldunuz? Bu sadaladığınız keyfiyyətləri 
özünüzdə gördüyünüzə görə?

– Hər bir insanın daxili təbiəti var. Kinoda bu işlə məşğul olacağım heç 
yatsam, yuxuma da girməzdi. Yadımdadı, 1958ci il idi. Bağda, qonşumuzda 
bizdə olmayan bir şey var idi – televizor. Bir dəfə axşam uşaqlarla həyətdə oy-
nayırdıq, kimsə dedi ki, axşam televizorda müharibə haqda film göstəriləcək. 
Valideynlərimin icazəsi olmadan qonşugilə getdim, qapını açan olmadı. Onların 

“Kabusun gözü ilə”,
quruluşçu rəssam Rafiq 

Nəsirov, quruluşçu rejissor 
Rüstəm İbrahimbəyov və 

2ci rejissor Rafiq Dadaşov, 
Nadir Əlliyev
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da hasarı mənim boyumdan hündür idi. bir neçə dəfə səslədim, amma heç kəs 
cavab vermədi. Daşı qoydum ayağımın altına, hasara söykənəsöykənə uzaqdan 
filmə baxmağa başladım. Bir neçə dəfə yıxıldım da hətta. Evə gələndə üstüm
başın dağınıq idi, soyuqdan titrəyirdim və gözlərimdə yaş var idi. Anam qapıda 
məni qarşıladı və mən ona hər şeyi danışdım, o isə heç nə demədi, məni yediz-
dirdi və yatırtdı. Ertəsi gün axşam atam gəldi və maşından bir qutu çıxartdı. Bu 
televizor idi. Mənim sevincimin həddihüdudu yox idi. Bəlkə, də bu uzun yolun 
başlanğıcı idi. Kinoya vuruldum və rejissor olmaq istədim. Amma Kinematoqra-
fiya İnstitutuna daxil olmaq istəyəndə, mənə dedilər ki, rejissorluq üçün hələ çox 
cavanam. Məni uşaq kimi aldadıb, film direktorluğuna yönəltdilər. Və belə də 
alındı. İmtahan verdim. Moskva Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunun iqtisadiyyat 
fakültəsinə daxil oldum. İndi isə o fakültə prodüser fakültəsi adlanır. 

– Bu səbəbdən, Azərbaycanda da direktorlar prodüser kimi tanınır?

– Sovet dönəmində filmin direktoru iki vəzifə icra edirdi. O həm maliyyə, 
həm də təşkilati məsələlərə baxırdı. Bizdə bu gün Azərbaycanda “prodüser” sözü 
öz mənasını tam doğrulda bilmir. Birinci, hələ elə bir prodüser yoxdur ki, öz təklifi 
və ideyası ilə filmi çəksin, aparıb onu satsın, pul qazansın. Çünki prodüserin əsas 
işi budur. O qazanmalıdır ki, o biri filmini çəkə bilsin. Bizim indiki durumumuz 
belədir : filmi çəkdilər, rejissor deyir ki, mən getdim hansısa festivaldan medal, 
diplom aldım. Amma kinoya tamaşaçı baxmalıdır və prodüser ondan pul qazan-
malıdır. Mən özümə həmişə direktor demişəm. Rusiyada film direktoru təşkilati 
işlərlə məşğul olur, yəni çəkiliş meydançasını təşkil edir, lazimi texnikanı hazırla-
yır. İcraçı prodüser maliyyə strategiyasını qurur və düzgün istiqamətə yönəldir. 
Amma bizdə isə köhnə hamam, köhnə tas. 

– Onda gəlin, dəqiqləşdirək, siz “Qorxma, mən səninləyəm – 1919”da prodü-
ser kimi işləyirdiniz. İşiniz nədən ibarət idi ?

– Yuli Qusmanla 40 ildən artıqdır ki, dostluq edirik. O məni bu işə dəvət etdi. 
Azərbaycanla bağlı bütün təşkilati məsələləri öz üzərimə götürmüşdüm. Və in-
zibati işçilərdən ibarət öz komandamı təşkil etdim. Film direktoru isə Moskva-
dan təyin olunmuşdu. Mən prodüser adlana bilmərəm, çünki mənim sabah fil-
mi satmaq üçün səlahiyyətim yoxdur. İndiki şəraitdə bu səlahiyyət kinostudiya-
nın üzərindədir. Normal halda isə hər bir filmin direktoru, icraçı prodüseri və pro-
düseri olmalıdır. Bəzi hallarda kinostudiyanın rəhbəri prodüser kimi çıxış edir, 
bu bir o qədər düzgün deyil. Xaricdə kino şirkətləri tanınmış, azad prodüserləri 
öz təklif və ideyaları ilə qəbul edirlər və birgə layihə üzərində işləyirlər. Prodü-
ser kino şirkətini inandırmalıdır ki, onun təklif etdiyi film və orada iştirak edəcək 
aktyor, rejissorun hesabına müasir kino bazarının tələblərinə cavab verəcək və 
gələcəkdə həmin kino şirkətinə uğur gətirəcək bir layihə olacaq. Azərbaycanda 
kino qanunu var və bu, heç də digər ölkələrdən geri qalan qanun deyil və bu qa-
nuna uyğun təlimatlar da mövcuddur. Amma bizim həyatımız hər gün dəyişir. 
Münasibətlər dəyişir. Zaman tələb edir ki, qanunun bəzi maddələrinə yenidən 
baxılsın, xüsusən də təlimatlara. Birmənalı şəkildə bu gün Azərbaycan kinosun-
da sözün tam mənasında kinoprodüser yoxdur. Heç kəs məndən inciməsin. Niyə 
yoxdur? Çünki o müstəqil deyil. Ən əsası, Azərbaycanda kino yayımı və kino ba-
zarı yox dərəcəsindədir. Beynəlxalq kino bazarına da bizim yolumuz hələlik bağ-
lıdır, onun müxtəlif səbəbləri var.
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– Sizə ssenari versələr və onu bəyənsəniz... Amma bir şərt var – büdcəni ixti-
sar etmək lazımdır. O zaman nəyi ixtisar edərdiniz?

– Ümumiyyətlə, kinoya ixtisarla yanaşmaq düzgün deyil. Kinoya pul qoyma-
lısan. Bir atalar məsəli var: “Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına”. Amma əgər 
ixtisar vacibdirsə, o zaman rejissorla birgə məsləhətləşmək lazımdır. .

– İndiyə qədər işlədiyiniz filmlərdə heç nəyi ixtisar etməmisiniz?
– Məndə ixtisarlar, demək olar ki, olmur. 
– Ssenariyə uyğun nə lazımdısa, etmisiniz.
– Daha çox rejissora uyğun deyək. 
– Bizdə çox film direktorları ssenariləri oxumurlar, siz oxuyursunuzmu?
– Bəlkə də, yeganə direktoram ki, ssenari oxumamış razılıq vermirəm. 
– Arqumentiniz nə olur?
– Fikirləşirəm ki, mən bunu bacararam, yoxsa yox. 
– Bəs ssenari zəif olanda...
– Vaxtıykən işləmişəm. 

– Ssenaridə birinci növbədə nəyi qiymətləndirirsiniz?

– Əgər o ssenaridə dramaturji konflikt yoxdursa, o kino baxılmayacaq. Sosi-
al problem olmalıdır. İnsanın ürəyi ağrımalıdır, xüsusən də rejissorun. Rejissor o 
ağırını cəmiyyətə kino dili ilə çatdıraraq, mesajını ötürür. 

– Sizcə, bu gün Azərbaycanda hansı kino peşələrinə daha çox ehtiyac var?

– Məni narahat edən məsələlərdən biri də Azərbaycanda kinoşünasların ol-
mamasıdır. Biriki nəfər var ki, onlar da yaşlı nəsildir. Gənclər heç nə yazmırlar. 
Bizə savadlı, bilikli, dünya kinosundan informasiyası olan kinoşünaslar lazımdır. 

Kinorejissor  
Nicat Feyzullayevlə
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Ona görə də bir rejissor film çəkir, həmin filmə normal lisenziya verilmir və bu da 
öz növbəsində yaradıcı insanda öz işindən “razılıq” hissi yaradır. 

– Tənqidə dözümünüz var?

– Var. Mənim həyatım öz əməllərimə görə yaxşı mənada həmişə tənqidə tuş 
gəlib və ən böyük tənqidçi özümə qarşı özüməm. Həyatın da elə gözəlliyi on-

dadır. Həmişə səni tərifləsələr, onda insan daha da tez korlanar. Mən sözün əsl 
mənasında kinoda çox əzəblar çəkmişəm. Sıravi inzibati işçidən film direktoru ol-
muşam və dövlət tərəfindən mənim üçün çox şərəfli və yüksək fəxri ada – res-
publikanın əməkdar mədəniyyət işçisi adına layiq görülmüşəm. Məni əvvəllər 
və indi də Azərbaycanın ən məşhur rejissorları filmə dəvət edirlərsə, deməli, 
mən nəyə isə nail olmuşam, bununla fəxr edirəm. Bu o deməkdir ki, mən lazım-
lı adamam. Tələb olunan olmaq üçün hər gün özünü təsdiq etdirməlisən. Kino-
da işləyəndən üzü bəri son ikiüç ili nəzərdə tutmadan deyim ki, həyatımın 1452 
gününü çəkiliş meydançasında keçirmişəm. 

– Bu müddət ərzində kino istehsalatında tez-tez rastlaşdığınız problem han-
sıdır? 

– Qeyripeşəkarlıq. Bu gün bizdə azərbaycanlılardan ibarət yalnız bir film 
qrupu yığmaq mümkündür. İkinci belə bir qrup yaratmaq olmur. 

– Peşəkar tələblərə cavab verən kompüter qrafikasız, ulduz aktyorlarsız, psi-
xoloji dram janrında olan filmin büdcəsini tutsaydınız, hansı rəqəmlərlə qarşı-
laşardıq?

– O filmdə oynayacaq insanların sayından, ümumi filmə tələb olunan texni-
kadan asılıdır. Bunu belə demək çox çətindir. 

“Həm ziyarət, həm ticarət”,  
icraçı prodüser Nadir Əliyev

“Təhminə”,  
icraçı prodüser Nadir Əliyev
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– Nadir bəy, dünya təcrübəsində dövlət sifarişi və kommersiya kinosu ilə 
barəbər azbüdcəli müəllif filmləri çəkmək ənənəsi də var. Sizcə, niyə bizdə bu mo-
del yoxdur? 

– Bütün ölkələrdə kinoya dövlət az ya da çox maliyyə ayırır. Dövlət yalnız 
onun üçün çox önəmli olan filmlərin istehsalı üçün maliyyə ayırır. Bizdə isə ki-
nonu maliyyələşdirən ancaq dövlətdir. 
Prodüser və prodakşnlar necə və har-
dan vəsait tapsın? Dövlətdə qanunlar 
olmalıdır ki, kinoya pul ayıran sahibkar-
lardan vergi az tutulsun. İmtiyazlar ol-
malıdır. Yenə deyirəm, bizdə prodüser 
yoxdur. Pul tapanlar da əmisinin, dayı-
sının və ya dostunun hesabına tapırlar. 

– Bildiyimizə görə, siz rejissor Ra-
sim Ocaqovla çox işləmisiniz. O, islehsa-
latda necə adam idi?

– Mən 1213 il Rasim Ocaqovla 
işləmişəm. Üç filmdə – “Təhminə”, “Həm 
ziyarət, həm ticarət”, “Otel otağı”nda 
birgə çalışmışıq. Mən onun kimi tələb
kar, peşəkar, ciddi rejissor görməmişəm. 
Rasim Ocaqov realist idi və ona görə 
filmləri real hadisələrə əsaslanırdı. İşə 
münasibətdə çox peşəkar idi.

– İşlədiyiniz bütün Azərbaycan rejis-
sorlarını bir obrazda birləşdirsək, ümu mi 
xüsusiyyətləri nədən ibarət olar? 

– Onların mənfi cəhəti hamısının biribirinə oxşamasıdır. Amma müsbət 
cəhətləri çoxdur. Bizdə çox istedadlı rejissorlar var – həm yaşlı nəsil, həm də ca-
vanlar arasında. 

– Bəs, nədədir onların ortaq mənfi cəhəti?

– Onu açmaq istəmirəm. Bircə şey bilirəm, rejissor ambisiyalı olmasa, o, kino 
çəkə bilməz. Bizim rejissorlarda da ambisiya var.   

Hazırladı Nərmin MURADOVA
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A ğabəyovlar” serialının ideyası necə yarandı? 
Serialın formatı və janrı haradan qidalanıb?

– Gerçəkliyi əks etdirən “Ağabəyovlar” seri-
alı Vahid Mustafayevin ideyası əsasında yarandı. 

Mən sse narist kimi ideyanı inkişaf etdirdim. Hazırda sse-
nari üzərində Vahid Mustafayevlə birgə çalışırıq. Bu seria-
lı Azər bay can reallığı üçün dəyərli bir iş hesab edirəm. Se-
rialın qiy mətini tamaşaçılar verir. Biz 4 ailənin başına gələn 
əhvalatları bir süjet xəttində birləşdirmişik. “Ağabəyovlar” 
serialı öz for matına görə yenidir. Çünki serial Amerika “day-
time”, “primetime soap opera” sistemində çəkilir. Hazırda 
Azərbay canda daha çox türk seriallarından bəhrələnən, 
onların xüsusiy yət lərini özündə əks etdirən seriallar çəkilir. 
Türk serialları da, əslində, Amerika seriallarının bazasında 
formalaşmış seriallardır. 

– Serialı gerçəkliklər əsasında çəkdiyinizi deyirsiniz. 
Kon kret olaraq nəyi nəzərdə tutursunuz? 

– Burdakı hadisələrin hamısı müəllif təxəyyülünün 
məh  su  lu dur. Amma ekrana baxanda ilk növbədə özümü-
zü, cəmiy yəti mizi görürük. Doğrudan da, bizim cəmiyyətdə 
son ra  dan varla nan ailələr, öz xoşbəxtliyini itirmiş insanlar 
var, bunlar hamısı cəmiy yətin reallığıdır. Və biz bunu ek-
randa göstər  məyə çalışırıq. Reallıq deyəndə, əslində, biz 

ANS telekanalı ilə yayımlanan “Ağabəyovlar” serialının 
ssenari müəlliflərindən biri Kamran Qasımovun 
“Fokus” jurnalına müsahibəsi

Kamran Qasimov: 
“BİZ VALİDEYN 
  FEDERASİYASINDA 
  YAŞAYAN GƏNCLƏRİK”
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bunu nəzərdə tuturuq. Ekran cəmiyyətin aynasıdır. Bu fikirdən çıxış edərək, məhz 
cəmiy yəti mizin prin siplərini, problem lərini göstərməyə çalışmışıq. Dörd müxtəlif 
ailədə dörd fərqli tale görürük. 

– Dediyiniz kimi, serialda 4 paralel xətt – 4 ailənin taleyi var. Sizcə, bu çox 
deyilmi? Tamaşaçının diqqəti yayınmayacaq ki? 

– Elə bizim bəlamız ondadır ki, biz işimizi məhdud səviyyədə görürük. Əksər 
türk seriallarında hadisələr bir ailənin üzərində qurulub, inkişaf etdirilir. Amma 
Amerika serialları bir neçə ailəni birləşdirir. Niyə görə bu belədir? Bir ailənin 
üzərində qurulmuş hadisələrin üzərindən cəmiyyətə baxmaq düzgün deyil. Ha-
mımız müxtəlif ailədə böyümüş insanlarıq. Məsələn, mənim ailəmdə atam mənə 
müəyyən şeyləri qadağa qoyub. Amma elə ailələr var ki, onların oğlanları qumar-
da, kazinoda, eyşişrətdə dövlətin pullarını xərcləyir. Bununla artıq ziddiyyət ya-
ranmış oldu. Fərqli, ziddiyyətli hadisələr həmişə tamaşaçını daha çox cəlb edir. 
Ona görə biz dörd ailəni bir süjet xəttində birləşdirmişik. 

– Qonşu kanalların serialları ilə müqayisədə “Ağabəyovlar”da ulduz aktyor-
lar azdır. Bu, büdcənin azlığından irəli gəlir, yoxsa düşünülmüş strategiyadır?

– Ümumiyyətlə, seriallarda ulduz aktyorlar olmur. Amerikanın özündə də bu 
belədir. Serial çəkilib bitəndən sonra o aktyor ulduza çevrilir. Bryus Uillis dünyanın 
ən bahalı aktyorlarından biridir. Amma o, “Ay işığı” serialında çəkiləndə heç kim 
onu tanımırdı. Serial davam edərkən Bryusu həm də filmə çəkdilər. Belə demək 
mümkünsə, serial onu artıq yetişdirmişdi. Azərbaycanda ulduz aktyor yoxdur.  
Bu mənim şəxsi fikrimdir. Peşəkar aktyorlar var, amma onlar ulduz aktyor deyillər. 
Rasim Balayev çox peşəkar aktyordur, mən fəxr edirəm ki, onunla nə vaxtsa bir 
yerdə işləmişəm. Amma ulduz aktyor və peşəkar aktyor fərqli anlayışdır. Ondan 
başqa orta kateqoriyalı aktyorlar və gənc aktyorlar var. Azərbaycanda gənc aktyor  
yetişmir. Bunun problemləri çoxdur. Çünki bizdə aktyor məktəbi yoxdur. Olan 
məktəb də dağıldı. Əlbəttə ki, istisnalar var, amma onlar bütün prosesi əks etdir-
mir. Amerikada aktyorlar kino məktəblərində yetişir. 

Üstəlik, xaricdə aktyorlar bir şirkətlə işləyirlər. Onlar bir yerdən çıxıb, başqa 
yerə qaçmırlar. Bu bizdə mümkün deyil. Aktyor bir yerə təhkim ola bilmir, çün-
ki məcburdur bir neçə layihədə eyni vaxtda işləsin. Azərbaycanda biz o yola ar-
tıq başlamışıq. Həmçinin onu da deyə bilərəm ki, Ağabəyovlar serialında kifayət 
qədər peşəkar və sənətini dərindən bilən aktyor ansamblı var.

– Bəs indiki aktyorların potensialını necə qiymətləndirirsiniz?

– Nə yaxşı, nə pis. Hamı özünə görə peşəkardır. Gənc aktyorlarda təhsil 
problemi var. Onlara keçirilən köhnə təhsil sistemi artıq çeynənilib. Bizim teatr-
larımızda hələ də 5060cı illərin jestləri, pafosları ilə danışırlar. Bu sırf təhsildən 
gələn problemdir. Ona görə aktyor bazamız kasaddır. 

– O zaman “Bakıfilm”, aktyorları necə, hansı kriteriyalara görə seçir?

– Bizim siyasətimiz belədir: çalışırıq elə simalar kəşf edək ki, onlar bizimlə 
tanınsınlar, püxtələşsinlər. “Bakıfilm” kastinq aparır. Bundan başqa, qeyd edim 
ki, biz xüsusilə “Ağabəyovlar” serialında aktyorlarla işləmək üçün “SantaBar
bara” serialında oynayan Meyson obrazının ifasıçı Leyn Hant Deyvisi “Bakıfilm”ə 
dəvət etdik. Deyvis Amerikada orta kateqoriyalı aktyordur. Demək olar ki, ancaq  
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seriallarda çəkilir. Amma onların orta səviyyəli aktyorları bizim aktyorlar ilə mü
qayisəyə gəlmir. Çünki onların məktəbləri başqadır. 

– “Bakıfilmə” iranlı mütəxəssislərin tez-tez dəvət olunmasının səbəbi nədir? 
İran kinosu güclüdür? Bildiyim qədərilə, “Ağabəyovlar” serialında da iranlı mütə-
xəssislərlə çalışırsınız. Amma teleməhsul üçün kifayət qədər peşəkarlarımız var. 

– Azərbaycanda kino mütəxəssisləri yox dərəcəsindədir. Müəyyən istisnaları 
çıxmaq şərti ilə...Bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Mən Azərbaycan kinosunun vurğu-
nu olmuşam. Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı, MBD və Baltikyanı ölkələrin 
Kinematoqrafçılar İtttifaqları Konfederasiyasının üzvüyəm. 2 avqustda kino günü 

keçirildi. Azərbaycanda dövlət hesabına yaradılan kino təsəvvürü 
kino oyunudur, bu, kino deyil. Əcnəbi ölkələrin çəkdikləri filmləri 
bir qırağa qoyub, adicə təqdimat mərasimlərini görəndə mən başa 
düşürəm ki, biz özümüz özümüzü aldadırıq. Yenə deyirəm, dövlət 
hesabına film çəkmək düzgün deyil. 

Amma İran kinosunu çox yüksək qiymətləndirirəm. İran bizə 
həm mədəniyyət, həm də məsafə baxımdan daha yaxındır. İran-
lı mütəxəssislərin “Bakıfilm”də kino layihələrində işləməsi, çox 
gözəl nəticə verdi. Biz də öyrənməliyik. Gənclər həmin insan-
larla birgə işləyir, onlardan bəhrələnirlər. O ki qaldı teleməhsul 
sahəsinə, elə burda da bizim peşəkarlara ehtiyacımız var. 

– Serial ssenarisinin spesifikası nədən ibarətdir?

– Serial həddən ziyadə ağır olmayan, amma eyni zamanda informasiya ilə 
zəngin olan janrdır. Üstəlik, çox çətin və məsuliyyətlidir. Bu məhsul birbaşa te-
leviziya tamaşaçısına ünvanlanır. Amerikada hər bir hədəf tamaşaçı kateqoriyası 

Vahid Mustafayev, 
“Ağabəyovlar”  
serialının  
quruluşçu rejissoru, 
həmmüəllifi

K İ N O Z A L  /  Kamran Qasımov: “BİZ VALİDEYN FEDERASİYASINDA YAŞAYAN GƏNCLƏRİK”
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üçün seriallar var. Seriallar özü də bir neçə tipə bölünür. Telenovellaların sonlu-
ğu gözlənilməz olur. Yəni, bütün seriyalar çəkilir və son seriyada tamamilə göz
lə nil məz hadisə baş verir. Braziliya serialları bu janr əsasında çəkilir. “Soap ope-
ra” – Amerika seriallarının qayəsidir. Bu sabun operasıdır, serial deyil. Və bir də, 
sözün həqiqi mənasında, seriallar var. Seriallar iki cür davam edə bilər: dramaturji 
baxımdan davam edən, yaxud hər seriyası bitmiş bir filmi xatırladan seriallar. Se-
rial çox vacib janrdır. Ona görə ki, insan həyatda yaşadıqlarını, təsəvvür etdiklərini 
ekranda görür. Amma ekranda biz özümüzü görməyəndə çox çətin olur. 

Serial yazanda gərək formanı saxlayıb, içini dəyişdirib, milliləşdirəsən. Hər 
epizodda tamaşaçı bir hadisə ilə qarşılaşmalıdır. Hadisələri isə elə qurmaq lazım-
dır ki, tamaşaçıda sual yarada bilsin. “Ağabəyovlar” da 4 ailə serialda ailə ağacı-
nın inkişafını verir, o ağac inkişaf etdikcə fikirlər çoxalır, çoxlu süjetlər meydana 
çıxır. Qərb seriallarında heç bir obraz əhvalatsız ola bilməz. Ona görə ki, hər epi-
zod bir hadisə yükü daşımalıdır. 

Bundan başqa, serial ssenarisi yazan insanın dinamikası olmalıdır. Çox bilikli, 
məlumatlı olmalı, cürbəcür seriallara baxmalı, kitablar oxumalıdır. 

– İndiyədək Azərbaycanda çəkilən seriallar yüksək reytinq qazanmayıb. 
Bunu analiz etmisinizmi?

– İlk əvvəl başa düşməliyik ki, biz serial janrında hələ yeniyik. Braziliya seri-
alları həddən ziyadə zəif olur, bunu elə özləri də hər zaman etiraf edirlər. Amma 
bir vaxtlar həmin seriallara bütün Azərbaycan baxırdı. İnsanlar vaxtlarını ona 
görə qurur dular. Sonra o boşluğu türk serialları əvəz etdi. İndi isə biz öz serial-
larımızı yaradırıq. “Qızlar” serialı ANSin ilk təcrübəsi idi. Və onu ilk təcrübə ba-
xımından heç də uğursuz hesab etmirəm. Orda elə fikirlər var idi ki, gələcəkdə 
bizə lazım olacaqdı. Ssenari müəllifi olduğum “Qaydasız döyüş” serialı sabun 
operası deyil, sırf serial idi. Həm kriminal, həm sevgini özündə birləşdirən bu 
serial Azərbaycan reallığında tam yenilik idi. Çünki biz o vaxta qədər kriminalda 

“Ağabəyovlar” serialının yaradıcı heyəti
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K İ N O Z A L  /  Kamran Qasımov: “BİZ VALİDEYN FEDERASİYASINDA YAŞAYAN GƏNCLƏRİK”

“kimsə kimisə öldürməli, kimsə kiminsə qanını tökməlidir” düşüncəsi ilə yana
şırdıq. Amma bizdə kriminal serial daha çox araşdırma, fikirlərin müharibəsi 
üzərində qurulmuşdu. Rejissor Eldar Quliyevin çox gözəl fikri var, bunu mən də 
teztez təkrarlayıram. Deyir ki, mən hər dəfə filmimə baxanda deyirəm ki, gərək 
bunu başqa cür çəkərdim. Mən də elə fikirləşirəm... Bundan başqa, nəzərə almaq  
lazımdır ki, hər serialın öz yolu var. Yol isə nə formadı, nə də janrdı. İndiki tama-
şaçı “Sadəcə Mariya” serialına baxmaz. Amma “SantaBarbara” bütün dövrlər 
üçün çəkilən serial idi. Oradakı serial strukturu, aktyor oyunu mükəmməl idi, 
sadəcə, artıq mövzular bitmişdi. Ssenaristlər bütün mövzulara əl atmışdılar. 
Məsə lən, “SantaBarbara”nın reytinqləri aşağı düşəndə seriala başqa prodüser 
dəvət olundu. O, serialın reytinqinin qaldırmaq üçün ssenaristlərdən xahiş elədi 
ki, ssenariyə manyak obrazını daxil etsinlər. Siz təsəvvür edin, serial ondan son-
ra həmin manyak obrazının üzərində quruldu və çox uzun müddət davam etdi. 
Hesab etməyin ki, biz reytinqləri düşünmürük... Sadəcə, biz bu sahədə yeni yik, 
indiyə qədər məktəbimiz olmayıb və bu ideyanın təşəbbüsçüsü və əsas hərə
kət verici qüvvəsi Vahid Mustafayevdir. Ona görə hesab edirəm ki, ilk təcrü bələri 
vur maq olmaz. 

– “Ağabəyovlar”ın ssenarisini hansı formada yazırsınız: əvvəlcədən yazılıb, 
yoxsa hər həftə tamaşaçı reaksiyasına uyğun olaraq yazılır?

– Biz “Ağabəyovlar” serialını davam etdirmək niyyətindəyik. Amma Amerika-
da bir günə bir seriya yazılır, çünki orada peşəkar məktəb var. “Ağabəyovlar” sırf 
dövrün hadisələri əsasında qələmə alınır. Amma əlbəttə ki, reytinq gətirmək üçün 
bir çox əlavələr olunur. Bu, çox təbiidir. Ona görə hər epizodda bir hadisə təqdim 
edirik. Bizim indi çəkilən seriallarda əsas bəlamızdan biri telefon danışıqlarıdır. 
Obrazlar telefon danışıqları zamanı kiminsə qeybətini qırır, uzunuzun birbiriləri 
ilə söhbət edirlər və nəticədə heç bir hadisə olmur. Amma bizim strukturumuzda 

“Ağabəyovlar”: (soldan sağa)  Yeganə Hüseynli, Telman Əliyev, Oleq Əmirbəyov, 
   Məsumə Babayeva, Mina Sovetski



hər epizodda bir hadisə var, hər səhnədə bir sual qoyub, növbəti kadra keçib, ora-
da da sual qoyub, qayıdırıq əvvəlki epizoda. Bu, artıq özü reytinqdir. 

Onu da qeyd edim ki, serial çəkilişində pavilyon da çox önəmli rol oynayır. 
Bizdə seriallar interyerlərdə çəkilir. Amma əsl serial pavilyonda çəkilməlidir. Bu 
serialın peşəkar səviyyədə təqdim olunması deməkdir.

– Söhbətinizdən belə nəticəyə gəldim ki, siz serial sektorunda Latın Ameri-
kası, türk, rus seriallarından deyil, Amerika seriallarından bəhrələnməli olduğu-
muzu düşünürsünüz. 

– Bəli. Çünki əsas kök məhz oradır. Başlanğıcdan bəhrələnmək lazımdır. Bu 
mənada hesab edirəm ki, biz nə film, nə serial təcrübəmizi Türkiyədən öyrənə 
bilərik. Fikrimcə, Amerika təcrübəsi ən düzgün yoldur. Biz onsuz da birəbir köçürt
mürük ki, sadəcə, o yolla gedirik. Bu prinsip birbaşa insanların tələbatına yönəlib. 
Amerika serialları ilə bizim seriallar arasında fərq düşüncədədir. Onlar ailə, kişi
qadın münasibətlərinə tamamilə fərqli yanaşırlar. Orada 18 yaşdan sonra övladlar 
ailədən ayrıla bilirlər. Bizdə isə yaşdan asılı olmayaraq, valideynlər onun həyatına 
hər zaman müdaxilə edirlər. Bizdə gənclərin müstəqilliyi yoxdur. Biz valideyn fe-
derasiyasında yaşayan gənclərik... Bizim tamaşaçılara təqdim etdiyimiz serialların 
əksəriyyəti normal deyil. Azərbaycanda çəkilən seriallar indiki halda türk serial 
larının köçürülməsidir. Mən başa düşürəm ki, Türkiyə ilə məsafə yaxındır, dil, din 
bağlılığımız var və bu işin başlanğıcı var. Mən demək istəmirəm ki, türk serial
ları zəifdir, əksinə, onların çox gözəl yanaşma üsulları var. Məsələn, Türkiyənin son 
dövrlər Amerika serialından uyğunlaşdırdığı “Ümidsiz ev qadınları” serialı çox gö
zəl adaptasiyadır. Uğurlu alınıb, amma fərqli tamaşaçı kateqoriyasına ünvanlanıb. 
Adi tamaşaçı bu serialı başa düşmür. Hərçənd bu, Amerikada aşağı səviyyəli serial 
dır. Bizdə isə adaptasiya prosesi düzgün aparılmır, çox zaman Azərbaycan reallığı 
nəzərə alınmır. Siyasətimizdə dönüş etməliyik. Düşüncə, forma dəyişməlidir. 

(Soldan sağa) Serialın icraçı prodüseri Əyyub Danişvər,  
Ruslan Ağa, Yeganə Əbdülməmmədova, Telman Əliyev, Oleq Əmirbəyov
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– Azərbaycanda serial gəlirli sahəyə çevrilə bilərmi? Bunun üçün nə etmək  
lazımdır?

– Əlbəttə, olacaq. Serial filmlə müqayisədə daha çevik janrdır. Serial TVdə 
yaranır. İnsanlar isə TVyə baxırlar. Sadəcə, zaman lazımdır. Mən istəyirəm ki, 
gələcəkdən keçmişə baxanda gördüyümüz işlərə görə utanmayaq. Əksinə fəxr 
edək ki, peşəkarlığımız bu zəifliklərdən keçib. Mən fikirləşirəm ki, qeyripeşəkar 
insanların serial çəkməsi düzgün deyil. Ona görə efirə çox qeyripeşəkar seriallar 
verilir. Amma bunlar hamısı prosesdir və keçəcək. İndi dövlət sağ olsun, serialla-
rın bərpasına kömək edir. Amma bu müvəqqətidir. Bütün dünyada seriallar rek-
lamların yerləşdirilməsi ilə yaşayır. Bizdə də yavaşyavaş belə olacaq. 

– Serial çəkilişi üçün ANS-ə ayrılmış vəsait nə qədərdir və ya siz MTRŞ-nin sizə 
ayırdığı büdcə ilə peşəkar serialın çəkilməsinə razısınızmı?

– Bu, hökumətin Azərbaycan seriallarına göstərdiyi böyük dəstəkdir. Serialla-
rın yeni yaranma mərhələsində bu, olduqca vacib addımdır. Rusiyadakı vəziyyətə 
baxaq: dövlət serialların çəkilməsinə ilk mərhələdə kömək etdi. Necə etdi? 90cı 
illərdə Rusiyada Latın Amerika serialları televiziyanı zəbt etmişdi. Bütün bunlar-
dan qaçmaq, öz milli məhsulunu ortaya qoymaq üçün Rusiya hökuməti serialla-
rın çəkilişi üçün pul ayırdı. İndi bu prosesi Azərbaycan edir. 

– Serialı ANS-in təsisçi olduğu “Bakıfilm” studiyası istehsal edir. Daha məntiqli 
olmazdımı, pul birbaşa “Bakıfilm”ə köçürülsün. Ümumiyyətlə, serialların istehsalı-
nın prodakşnlara verilməsinə necə baxırsınız? 

– Açığını deyim, mən burda elə də ciddi bir fərq görmürəm. Son nəticədə 
maliyyə serialın istehsalına ayrılır. 

– Post-industrial ölkələrdə artıq intellektual seriallar bir cərəyan olaraaq  
üstünlük təşkil edir. Məsələn, “Doktor Haus”, “Lost” və sairə... Bizə bu mərhələyə 
çatmaq üçün nə qədər vaxt lazımdır? Yoxsa, artıq belə tipli serial tamaşaçısı for-
malaşıb?

– O seriallar bizim cəmiyyətimiz üçün xarakterik deyil. Ona görə ki, biz hələ 
o səviyyəyə çatmamışıq. Bir də ki, intellektual seriallar gündəlik tələbata uyğun 
seriallar deyil. Bu məqamda Rusiya təcrübəsini xatırlatmaq istəyirəm. ORT kana-
lında bir vaxtlar şənbə günləri “Komissar” serialı nümayiş olunurdu. Həftəiçi isə 
Braziliya seriaları efiri işğal etmişdi. Çox normal siyasətdir: beş gün efirə ailə se-
rialları verilsin, yalnız həftə sonları intellektual seriallar nümayiş olunsun. Bizdə 
isə TVdə həftəsonları “Bu şəhərdə”, “Planeta iz Baku” tipli şou xarakterli verilişlər 
verilir. Ona görə bizim cəmiyyətimizdə belə seriallar qəbul olunmur. Mən dedi-
yim inkişaf mərhələsini keçəndən sonra intellektual səviyyəmiz qalxacaq, o za-
man bizdə də elə seriallar olacaq. Yalnız Amerika üsulu ilə getsək, “Lost”, “Doktor 
Haus” kimi intellektual seriallar çəkə bilərik. 

– Bunun üçün nə qədər vaxt lazımdır?

– Ən azı, 10 il. Nəsil dəyişməlidir. İndi biz gənc nəsli seriallarla böyütməliyik.

– Azərbaycan televiyasında uğurlu melodram nümunəsi var – “Səni axtarı-
ram”. Bəlkə, melodram əsl uğurlu modeldir? Niyə gerçək bir sevgi əhvalatını ek-
ranlaşdırmayaq?

K İ N O Z A L  /  Kamran Qasımov: “BİZ VALİDEYN FEDERASİYASINDA YAŞAYAN GƏNCLƏRİK”
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– Serialların hamısında gerçək həyat, sevgi əhvalatları var. Melodram seria-
lın uğurudur. Ona görə “Səni axtarıram” trilogiyası o vaxt üçün çox gözəl qarşı-
landı və sevildi. Əsas dramaturgiyadır. Onu mükəmməl qurandan sonra tamaşa-
çı seriala baxacaq. Azərbaycanda serial yazan ssenaristlər olmalıdır, biz indi bun-
dan kasadıq. 

– Sizcə, Azərbaycanda hazırda neçə serial ssenarisi yaza bilən yaradıcı adam var?

– Yoxdur. Heç mən özümü belə buna hazır görmürəm. 

– Bəs yetişdirmək üçün nə etməliyik?

– Biz, sadəcə, xaricdən peşəkarlar dəvət etməliyik. Braziliya serialları məhz bu 
taktika sayəsində inkişaf etdi. 196164cü illərdə amerikalılar “Global” şirkətində 
serial çəkməyin əsasını qoydular və bununla da Braziliyada serial inkişaf etdi. Bi-
zim kanalların o imkanı yoxdur. İndi çox qəribə vəziyyət yaranıb: bir vaxtlar yəni, 
90cı illərdə əlimizdə pul yox idi, indi pul var, peşəkarlar yoxdur. Son illər pul ayır-
maları onu sübut etdi ki, pul heç də hər şeyi həll etmir. Bizim puldan savayı po-
tensialımız da yox imiş. Biz niyə özümüzü aldatmalıyıq? 

– Müstəqil prodüser olaraq TV siyasətindən asılılığınız olmasaydı, hansı möv-
zulu, formatlı, janrlı serial çəkməyə üstünlük verərdiniz?

– Mən prodüser deyiləm. Açığını deyim ki, özümü müstəqil prodüser kimi 
gör mədiyimdən bu planlar barədə heç düşünməmişəm. Əlbəttə, elə ssenarilər 
var ki, onu gündəlik tələbatımızı ödəmək naminə yazırıq. Puldan savayı mənəvi 
qida üçün yazılan ssenarilər isə tamaşaçı ilə ssenarist arasında olan bağdır. Mən 
dü şü nürəm ki, “Ağabəyovlar” üçün yazdığım ssenari çox normal ssenaridir. Müs
tə qil prodüser olsaydım belə, Azərbaycan tamaşaçısına bu janrı öyrədərdim.   

Hazırladı Nərmin MURADOVA

“Ağabəyovlar”: (soldan sağa) Ruslan Ağa, Mina Sovetski, İlqar Musayev
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S on bir ildə internet portallarında, ədəbi polemi-
kalarda Qarabağ müharibəsini anladan iki əsər 
– Seymur Baycanın “Quqark” və Aqil Abbasın 
“Dolu” romanları daha çox müzakirəyə çıxarılır, 

hətta müqayisə olunur, müəyyən məqamlarda isə qarşı
qarşıya qoyulur. Müxtəlif nəsilləri təmsil edən müəlliflər 
ədəbi mühitdə aktivdir, sözlərinin və personalarının çəkisi 
var, ən vacibi, müharibə onların şəxsi həyatından ke-
çib, orada öz izlərini buraxıb. Obrazlı desək, “Quqark” və 
“Dolu” həm də müəlliflərin individual “yara”sı, “travma”sı 
və şəxsi təcrübəsdi.

Yazıçıların yozumları iki müxtəlif baxış bucağını təklif 
edir. Başqa cür desək, “Quqark”ın və “Dolu”nun timsalın-
da biz iki əks konsepsiya ilə üzüzə gəlirik. “Quqark” sekul-
yarist, antimilitarist dəyərlərə söykənir, biz romanda güllə 
səsindən çox, müharibədən əziyyət çəkən, ümidləri puç 
olmuş, gələcəkdən heç nə gözləməyən, qeyrimüəyyən 
əhvallı, ekzistensiallığa sürüklənmiş obrazlarla tanış oluruq. 
“Dolu” isə əksinə, bir təbliğat, vətənpərvərlik romanıdır.

“DOLU”:   AZƏRBAYCAN ÜÇÜN
VACİB, 

     DÜNYA ÜÇÜN
YETƏRSİZ

Sevda SULTANOVA

KİNOZAL
KİNOZAL
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Beləliklə, Azərbaycan ki
ne  ma toq ra fi ya sında da indi yə 
kimi ekran laş dırılan müha ri bə 
film  lərinə iki fərqli ya naş ma 
möv  cud  dur. Xət tin bir tərə 
fində Yavər Rza ye vin “Sarı gə
lin” dramı, digər tərə fin də isə 
Eldar Quli yevin “Girov,” Ənvər 
Əblu  cun “Ağ atlı oğlan“, Şamil 
Nə cəf  zadə nin “Qala”, Ramiz 
Əziz  bəy  li nin “Yalan” film ləri və 
s. dayanır.

Bu günədək öz vətənin də 
– müharibə şəraitində yaşa-
yan bir ölkədə layiqli qiymətini 
alma yan, nədənsə telekanal-
lar da göstərilməyən, böyük tamaşaçı auditoriyasının xəbərsiz olduğu, tərəfsiz, 
an ti mi li tarist mövqedən çıxış edən “Sarı gəlin” bəşəri dəyərlərə söykənir. Ən 
əsası, filmin kinematoqrafik konteksti var.

Müəllif zərrə qədər patetikaya yol vermədən İNSAN amilini, onsuz da kim
sə nin fiziki anlamda əbədiyyət qazanmadığı yer kürəsində, bu qısa və mis-
kin ömrümüzdə müharibənin əhəmiyyətsizliyini, absurdluğunu ön plana çəkir.  
Rejissorun yozumunda “mil
lət” anlayışı lokal xarakter da-
şıyır, personajlar “milli” kon
tekst dən çıxararaq “insan” 
müs təvisinə gətirilir. Bu mə
na da filmdə qəhrəman lar yox, 
sa va şın gərəksizliyini dərk 
edən insanlar var.

Y.Rzayev eyni zamanda cə
sa rətlə “Sarı gəlin”i ortaq mə
də niyyət abidəsi kimi təklif edir.

Sadalanan keyfiyyətləri 
ilə “Sarı gəlin” Azərbaycan ki-
nosunda unikaldir və təəssüf 
ki, yeganədir.

Digər filmlərdə Qarabağ 
müharibəsi fonunda, onun 
qurbanları olmuş ayrıayrı in-
sanların taleyinin önə çəkilməsinə cəhd olunur, zira, bu cəhd adıçəkilən ekran 
əsərlərinin vətənpərvərlik haqqında sosrealizm sayağı didaktikasının, pafosu-
nun, inandırıcı olmayan vizual həllinin və dialoqlarının altında əzilir, insan ağrısı-
nı kölgədə qoyur, onu arxa plana atıb əhəmiyyətsizləşdirir. 

Bu kateqoriyadan olan filmlərin sırasına “Dolu” dramı da əlavə edildi. Amma 
müəyyən fərq və milli kinomuzda novator sayılacaq yanaşma ilə.

Əvvəla mütləq bu zəruri qeydi edim ki, son illərdə heç bir film “Dolu” 
qədər bizim passiv tamaşaçı auditoriyasının və kino sənəti haqda yazılara bir 

“Dolu”, aktyor Əjdər Zeynalov

“Dolu”, aktyor Faiq Kərimoğlu

K İ N O Z A L  /  Sevda Sultanova. “DOLU”: AZƏRBAYCAN ÜÇÜN VACIB, DÜNYA ÜÇÜN YETƏRSIZ
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növ ikincidərəcəli, yuxarıdan aşağı baxan portalların, qəzetlərin ciddi marağı-
na və müzakirəsinə səbəb olmamışdı. Yaranmış xüsusi marağın səbəbkarının 
əsərin və həm də ssenarinin müəllifi Aqil Abbas olduğunu desək, yəqin ki, mü-
layim, mədəni, filmin rəsmi təqdimatında ənənəvi stereotipləri qırıb səhnəyə 
qalstuksuzfilansız çıxan, bununla da cansıxıcı, statik atmosferə “azad sənətkar” 
havası gətirən rejissor Elxan Cəfərova qarşı ədalətsizlik etmərik. 

“Dolu” romanı ədəbi hadisəyə çevrildiyindən eyniadlı filmin də A.Abbasın 
adı ilə assosiasiya olunması təbiidir. Həm də ona görə ki, “Dolu”da rejissorun yox, 

məhz ssenaristin pozisiyası var.
 “Dolu” dramı da digər film

lərdəki ideyanı – vətən pər vər-
liyi, bizim haqlı tərəf olma  ğı mız 
haqda ten densi yanı da vam 
et dirir. Amma nəzə  rə  çar pan, 
fəqrli detal larla: məsə lən, da ha 
qə tiy yətlə, daha inamla. 

Üstəlik, E.Cəfərov “Do lu”
nu batal (döyüş – red.) səh nələri 
ilə zənginləşdirir, onu indiyə 
kimi ekranlaşdırılan müha
ribə filmlərində olma yan ekşn 
ritminə yükləyir. Özü də peşə
karcasına, effektli vizua lizasiya 
ilə. Artıq bu yerdə filmin rejis-
soru Elxan Cəfə rov dan ətraflı 
danışmağın vaxtıdır.

Hələ 2009cu ildə lentə 
aldığı 10 dəqiqəlik “Qarabağdır Azərbaycan” kinoklipi ilə E.Cəfərov ekşn janrında 
bacarıqlı rejissor ola biləcəyini təsdiq (ya bəlkə, iddia) etmişdi. Məlum kinoklipdən 
sonra Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ona “Əlavə təsir” (2010) layihəsini etibar etdi. 

Tipik Hollivud triller lə ri nin, detektivlərinin adını xatır la dan və iddialı səslənən 
“Əlavə təsir” filmi elə dünyanın bu nəhəng kinosənayesində isteh sal edi lən məh

sul ların daha bəsit formada 
imi tasi yası oldu. 

Məsələ ondadır ki, detek
tiv janrının ustalarından, pe
şə  kar lar dan olan Ramiz Fətə 
li ye vin ssenari müəllifi ol-
duğu filmdə material xam-
mal kimi qalıb, rejissor onu 
kino materialına çevir məyi, 
yum  şaq desək, bacarma-
yıb. Tələs  kənliklə çəkilən film 
sanki bir növ xroniki ardıcıllı-
ğı göz lə ni lən, televiziya for
matını xa tır la dan cinayət re-
portajlarına bən zəyr. Drama-
turji nizam po zu lur, məsələn, 

“Dolu”, aktyor Şamil Süleymanlı

“Dolu”, (sağdan) Rövşən Ağayev, Cavanşir Hadıyev, Rza Rzayev
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Kənan Mahmu do vun oynadığı obraz (Əziz) süjetin zəruri həlqəsinə çevrilmir, 
onun cinayətin açıl ma sındakı rolu yetərincə əsaslandırılmır. Filmin əvvə lində 
həbsə düşən Əzizin son ra dan əhvalatın vacib xətlərindən biri olacağını düşü
nür sən, amma xətt qəfil qırılır, onun həbsə düşməsinə səbəb olan, rejissorun ilk 
kadrlardan hansısa dəh şətli cinayətlərin mərkəzində dayanacağına eyham vur-
duğu manyakqatil də, guya qətlin açılmasına yardımçı olan psixoloq da təsadüfi, 
əhə miyyətsiz obraza çevrilir. Polis kapitanının psixoloqun seksual qulluqçusuna 
nədən müəmmalı nəzər yetirməsi də açıqlanmır. Müəllif obrazlar bolluğunda 
sanki özünü itirir, per sonaj ların və hadisələrin kinematoqrafik həllini təklif etmir, 
əksinə, bu obrazlardan bir növ mozaika, qalereya düzəldir və ona klip estetika-
sını hopdurur. 

Onu da unutmayaq ki, E.Cəfərov əski klipmeykerdir və filmlərində də klip-
meykerlik vərdişləri özünü büruzə verir. Məsələn, klip montajının estetikasına xas 
“qırma” montajın (ayrıayrı pərakəndə fraqmentlərin kəsilib birləşdirməsi – red.) 
kino kanonlarına uyğunlaşdırılmamasını, hadisənin illüstrativ təsvirlə nəqlini də 
bura aid etmək olar. 

Detektiv janrının elementləri – gözlənilməz döngələrin, saspensin (həyəcanlı 
gözlənti – red.) yoxluğu, seyirçini qeyrimüəyyən vəziyyətdə saxlaya bilməmək 
“Əlavə təsir”i təsirsiz edir.

Və ekranda sovet detektiv filmlərinə xas basmaqəlib xarakterlər görünür: 
rəh bərin əlini masaya zərblə vurub amiranə tonda nəticə istəməsi, müstəntiq
lərin isə həddindən artıq əxlaqlı, yüksək mənəviyyatlı təsviri “Əlavə təsir”i 
qroteskə aparır.

Qısası, rejissor personajların analizinə, xarakterinin açılmasına çəhd etmir. 
Arasıra anlaşılmaz situasiyalarda görünən qatilin – tamaşaçı əvvəldən onun va-
cib, həlledici fiqurlardan biri olacağını zənn edirdi – bir kadrda psixi vəziyyəti 
klassik musiqi ilə müşayiət olunur.

“Dolu”, aktrisa Vüsalə Məmmədova

K İ N O Z A L  /  Sevda Sultanova. “DOLU”: AZƏRBAYCAN ÜÇÜN VACIB, DÜNYA ÜÇÜN YETƏRSIZ
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Klassik musiqi və manyakqatil obrazı... bu da elə klassik priyomdur. Məsələn, 
Qas Van Setin* “Fil”, Stenli Kubrikin* “Mexaniki portağal” filmlərində qəhrəmanlar 
klassik musiqidən ruhlanaraq qəddarlıq aktları törədir.

...Bir şəhərin ermənilər tərəfindən necə işğal olunmasından bəhs edən 
“Dolu” filmində də rejissor xarakterləri analiz etməyib, hadisələrin bir çox hallar-
da illüstrativ təsviri ilə kifayətlənib.

Rejissor təhkiyəni ən çox döyüş səhnələrinə yönəldib, hekayəti peşəkarcasına 
bataliya üzərində qurub. Və döyüş səhnələrinin vizual həllinin önə çəkilməsi 
səbəbindən filmdə bir sıra işlənilməsi vacib olan detallar... alınmayıb. 

Məsələn, ən maraqlı məqamlardan biri hadisələrin mərkəzi fiqurları Pələngin 
(Elvin Əhmədov) Drakonun (Rza Rzayev) dizi üstündə öldüyü səhnədir. Gənc 
əsgər son anda ən böyük arzusunu – həyatında heç vaxt qadınla yaşamadığı-
nı dilə gətirir. Bir gənc kişi üçün bundan təbii nə arzu ola bilər ki? Dünya əzəldən 
kişiqadın münasibətlərinə söykənir axı. 

Əminliklə deyirəm ki, bu, filmin ən təsirli, ən yadda qalan səhnəsi idi. Həyatı 
yaşamağa macal tapmayan bir gəncin bu həqiqət anı zaldakı seyirçini döyüş 
səhnələrindən qatqat çox mütəəssir etdi.

İntəhası, E.Cəfərov filmin tam uğurunu və onu dünyaya çıxarılmasını təmin 
edə biləcək bu son dərəcə insani və eyni zamanda digər psixoloji, dramatik nü-
ansları inkişaf etdirməyib. 

Malik Terrensin* “Qırmızı nazik xətt” hərbi dramını yada salaq. Film niyə 
uğur qazandı? Rejissor, vurğunu savaş səhnələrinə yox, məhz sıravi insanların – 
əsgərlərin ölüm qarşısında gerçək ruh halına, psixoloji durumuna – qorxusuna, 
sağ qalmaq uğrunda mücadiləsinə, müharibənin onlar üçün heç bir anlam daşı-
madığına yönəldir və bu təsvirlərlə film dünyəvilik statusunu alır.

Bundan başqa, “Dolu” filmində arasıra səbəbsizfilansız peyda olan 
müəllimin (istəristəməz təsəvvür yaranır ki, o, çəkiliş meydançasında təsadüfən 

“Dolu”, quruluşçu rejissor Elxan Cəfərov

_________________________________________________________

* Qas Van Set, Stenli Kubrik, Malik Terrens – Amerika rejissorları
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peyda olub) və yalnız filmin əvvəlində gördüyümüz, sonra harasa yoxa çıxan jur-
nalistin hansı missiyanı yerinə yetirməsi naməlum qalır, PələngDrakon konf-
likti cilalanmır, ana obrazı yarımçıq təsir bağışlayır, xüsusən də oğlunun dəfn 
səhnəsində onun hərbçi yoldaşlarına sirayətdedici nəzərlərinin hansı altmənanı 
daşıması aydınlaşmır, əsir düşmüş erməni qızı və ona münasibət kinematoq-
rafik cəhətdən öz həllini tapmır və sadalananların yoxluğu səbəbindən film 
orqanikləşmir. 

Y.Rzayevin “Sarı gəlin” dramında da əsir düşmüş erməni qadın obrazı var. 
Əsir qadının bizim əsgərlər tərəfindən zorlanması səhnəsində humanist Qədiri 
(Haci İsmayılov) bu addıma təhrik edərək, faciəvi durumu məsxərəyə qoymaqla 
rejissor müharibənin başqa üzünü – onun çoxlarında insani duyğuları məhv etdi-
yini bir daha diqqətə çatdırır.

Qarabağ savaşında, sözsüz ki, əks faktlar da (yəni “Dolu”da göstərildiyi kimi, 
əsgərlərimizin erməni qadınlarına barmaqlarının ucuyla belə, toxunmamala-
rı faktı) olub. Amma E.Cəfərovun faktın traktovkasını vermir, onu psixologizmlə 
yükləmir. Və o elə quru fakt kimi də təhkiyədə uğurlu yerini tapmır, havadan ası-
lı vəziyyətdə qalır.

Filmin əvvəlində qəhrəmanlardan birinin – Komandirin (Məmməd Səfa) 
ağır, təmkinli addımları – ilk baxışdan sakit intonasiyalı bu təsvirlərlə rejissor bizi 
gərgin dramatik filmə hazırlayır. Fəqət, bəzi situasiyalardakı gərginliyi müəllif 
bizə yaşatmır. Məsələn, əsgərlərin kəşfiyyat məqsədilə kəndə getməsini təsvir 
edən səhnəyə saspens, dramatizm qatmır, bundan ötrü kameranın iri planlardan, 
demək olar ki, istifadə etmir (amma ədalət naminə deyək ki, ümumilikdə, Nadir 
Mehdiyev səliqəli operator işi ortaya qoyub və onun E.Cəfərovla tandemi alınır) 
və tamaşaçı bu epizodun bilavasitə iştirakçısına çevrilmir. Başqa sözlə desək, se-
yirçi öz qəhrəmanlarına görə həyəcan keçirmir, ordaki vəziyyəti anında yaşamır.

“Dolu” haqda yazılan rəylərdə rayonun birinci katibinin (Fuad Poladov) inti-
har səhnəsinə iradlar səslənmişdi. 

“Dolu”, aktyor Məmməd Səfa

K İ N O Z A L  /  Sevda Sultanova. “DOLU”: AZƏRBAYCAN ÜÇÜN VACIB, DÜNYA ÜÇÜN YETƏRSIZ
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Mütləq onu da nəzərə alaq ki, sənət məhsulları, o cümlədən film də şərtliklər 
üzərində qurulur. Hətta, “Dolu” kitabının əvvəlində A.Abbas özünü səslənə biləcək 
iradlardan əvvəlcədən ustalıqla sığortalayır: “Xahiş edirəm, bu əsərdə kim isə nə 
isə axtarmasın, bu, yazıçı təxəyyülündən başqa bir şey deyil”.

Real tarixdə raykom katibinin intihar faktı mövcud olmasa da A.Abbas irad-
lara çox rahat cavab verir: “Əgər heç bir raykom katibi intihar etməyibsə, mən 
yazıram ki, etsin”. 

Bu məqamları cəmiyyətdə ölgünlənmiş təbliğata təkan vermək nöqteyi
nəzərdən düzgün saymaq olar.

Gah sovet, gah Azərbaycan bayrağının görünməsi ilə bağlı iradlara gəlincə 
isə, müəllif o dövrün qarmaqarışıq atmosferi, batalyonlardakı nizamsızlıq, məsul 
şəxslərin məsuliyyətsizliyi səbəbindən rayonların itirilməsini əsaslandırmağa 
çalışıb.

Polad Bülbüloğlunun “Dolu”ya yazdığı musiqi döyüş ruhunu, əzəməti ifadə 
edir. Hərçənd, “Dolu” bir daha o faktı təsdiqlədi ki, bizim rejissorların musiqi 
ilə işləmək baxımından ciddi problemləri var. Məsələ ondadır ki, rejissor çox 
kadrlarda musiqidən düzgün istifadə etməyib, hətta bəzi yerlərdə musiqi təsviri 
üstələyir.

Final Qarabağ mövzusunda çəkilmiş digər filmlərdən fərqli olaraq, pozitiv 
əhvalruhiyyədə bitir, iddialı, qələbəyə inam aşılyan sonluq təklif edir (“Ağ atlı 
oğlan” dramı da qələbəyə inam əhvalruhiyyəsində bitir, hərçənd, onun bədii 
həlli bayağıdır və bayağılığın səbəblərindən biri Flora Kərimovanın sentimen-
tal ifasıdır), Drakon, Pələng kimi yeni qəhrəman tipləri ilə müharibə filmlərini 
zənginləşdirir. Bu, bir plakat filmdir. Və məhz bu cəhətlərinə görə “Dolu” sırf 
təbliğati prizmadan daxili bazar üçün maraqlıdır, vacibdir. Milli kinonun iddialı 
təbliğat filminə, sözsüz ki, ehtiyacı vardı. 

Amma eyforiyaya qapılmağa da ehtiyac yoxdur. “Dolu” müharibə mövzu-
sunda çəkilən bir versiyadır. Amma bu o anlama gəlmir ki, ölkənin kinoya məsul 
qurumları yalnız təbliğati filmlərə dəstək verməlidir.

Alternativlər həmişə mütləqdir. Çünki bayaq dediyim kimi, “Dolu” yalnız 
yerli auditoriya üçün təsir gücünə malikdir. 

Zira, dünya kinosunun kontekstində “Dolu” yetərli deyil. Ümumiyyətlə, 
kino mütəxəssislərinin fikrincə, kinoda müharibə mövzusu özünü tükədib. Bu 
mənada “Dolu” kinematoqrafiyada yeni heç nə demir: nə texniki, nə də sü-
jetin yozumu baxımından. Həm də ona görə ki, planetimizdə Qarabağ konf-
liktinin analogiyası olan lokal muharibə faktları az deyil. Yəni münaqişə edən 
hər iki tərəf kinoda özünü asanlıqla haqlı mövqedən, həqiqət və ədalət çarçı-
sı kimi göstərə bilər. Ona görə də təbliğati filmlər, birtərfəli mövqelər dünya 
incəsənətində əhəmiyyət daşımır.

Məhz yuxarıdakı səbəbə əsaslanaraq deyək ki, ölkə sərhədlərindən kənardakı 
kino məkanına Y. Rzayevin “Sarı gəlin”də təklif etdiyi konsepsiyasına söykənərək 
çıxa bilərik.   
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Q adın (Gülzar Qurbanova) “getməliyəm” deyir. 
Güzgüdə əksi görünən qəzəbli kişi: “getsən, 
bir də qayıtmayacaqsan”, – deyə qışqırır. Qa-
dın gedir. Bir neçə dəqiqədən sonra onu 

xəstəxanada gənc bir oğlanın palatası qarşısında görürük. 
Qadının həkimlə söhbətindən məlum olur ki, xəstə – nar-
koman onun oğludu. Həkim “siz nə fikirləşirsiniz?”, – deyə 
soruşur. Qadın kiməsə zəng eləyir: “O sənin də oğlundu”. 
Görünüşündən qəddarlıq yağan kişi palataya soxulur, oğla-
nın qolundakı sistemi söküb, onu zorla ayağa qaldırır: “Səni 
adam eləməyə aparıram”.

Rejissor Fariz Əhmədovun “Mayak” filmi belə başlayır. 
Sanki artıq hər şey məlumdu – süjet də tanışdı, nəticə də 
bəllidi – filmin davamına baxmağa gərək yoxdu. 

Amma... amma bu filmdə nə katarsis var, nə də göz lə
nilən final... 

“Azərbaycan kinosunun 2008-2018-ci illər üçün inkişaf proqramı” çərçivəsində  
keçirilən “Bu meydan, bu ekran” müsabiqəsində 2011-ci ildə üç layihə qalib gəlmişdi – 
“Mayak” (“Orman prodakşn”), “İşığa doğru” (“Art Qlobal prodakşn”) və “Yuva”  
(Buta Film kino şirkəti). Mədəniyyət və Turizm Nazirliyində xüsusi münsiflər  
heyəti tərəfindən seçilmiş layihələr həm mövzu, həm də müəllif yozumu baxımından  
bir-birindən xeyli fərqlənirlər. Hətta düşünmək olar ki, layihələr seçilərkən onların  
ölkə turizmi üçün faydaları da nəzərə alınıb və bədii keyfiyyətdən daha çox təbiət 
mənzərələrinin gözəlliyinə, bolluğuna fikir verilib.

İŞIĞI SÖNMÜŞ “MAYAK”la “YUVA”

“ M AYA K ”
Rejissor:  

Fariz Əhmədov

Ssenari müəllifi:  
Esmira  

Məmmədova

Operator:  
Nizami Abbas

Rollarda:  
Məmməd Səfa,  

Ər-toğrul Kamalov,  
Gülzar Qurbanova

İstehsalçi şirkət:  
“Orman prodakşn”

Aygün ASLANLI
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Ata (Məmməd Səfa – personajlar arasındakı dialoqlardan palataya soxu-
lan kişinin xəstənin atası olduğunu anlayırıq) oğlu Akifi (ƏrToğrul Kamalov) öz 
evinə – kimsəsiz adaya gətirir. Səbrlə qəhrəmanları izləyən kamera tamaşaçıla-
rı ada ilə tanış eləyir. Mənzərə – kolkoslu torpaq, uçuq tikililər, gölməçələr, boz 
rəngli səma adamı üşüdür. Filmin müəllifləri ata ilə oğulun münasibətləri, keç-
mişi haqqında sözlə, ya da ənənəvi fleşbeklərlə məlumat vermir. Bunu təsvirlərin 
– mənzərənin öhdəsinə buraxır. Periodik olaraq gördüyümüz, adanın ən yüksək 
nöqtəsində ucalan mayak da simvoldu – ata oğlu üçün mayaka çevrilməlidi, onu 
tutulduğu mərəzdən sağaltmalıdı, “adam eləməlidi”. Yaxşı, bir halda ki, filmin ilk 
dəqiqəsindən etibarən ekranda bizə göstərilən hər şey simvoldu, onda niyə ata 
da, oğul da, hətta mərəz dediyimiz narkomaniyada da simvol olmasın? 

Ata kimdi? O, Allahdı, qanundu, çərçivədi, kişiliyin obrazıdı. Ata oğlundan 
heç nə soruşmur, onun nə istədiyi ilə, onu narkoman eləyən səbəblərlə maraq-
lanmır. Sadəcə, qeydsizşərtsiz itaət tələb eləyir. Akif qarşı çıxanda, müqavimət 
göstərəndə isə onu cəzalandırır. Aktyor Məmməd Səfa brutal görünüşü, laqeyd 
ifası ilə bu Tanrını daha da amansızlaşdırır. Əgər filmin sonlarına yaxın ani gö-
rünüb bizi çaşdıran qısa epizod – küncə qısılmış atanın çarəsiz baxışları olmasa, 
onun ölümünü də arzulayardıq.  

Oğul kimdi? O, hər cür çərçivəni, hakimiyyəti rədd eləyəndi. Fərqlilikdi, tabe 
olmaq istəməyəndi, öz yolunu, öz yerini axtarandı, Tanrıdan, mütləq hakimiyyət
dən qurtulmağa çalışandı. O zəifdi, buna baxmayaraq, sona qədər təslim olmur... 

Beləcə, hər şey yerinə oturdu. Hətta bu süjetə görə ilk baxışda əcaib, mənasız 
görünən final da: Akif qayıqla adadan qaçmağa cəhd eləyir. Sahildən bir qədər 
aralanandan sonra qayığın benzini bitir. Akif suya hoppanır. Oğlunun boğuldu-
ğunu düşünən ata onu xilas eləmək üçün dənizə girir və... ölür. Oğul isə sağ
salamat geri qayıdır... 

"Mayak”, aktyor Məmməd Səfa
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K İ N O Z A L  /  Aygün Aslanlı. İŞIĞI SÖNMÜŞ “MAYAK”la “YUVA”

“Mayak”ın finalı Andrey Zvyaqintsevin “Qayıdış” filminin finalını xatırladır: 
Oğluna kömək eləmək məqsədilə qülləyə dırmaşan ata yıxılıb ölür, uşaqlar onun 
cəsədini qayığa yükləyib geri qayıdırlar. 

Ancaq “Qayıdış” filmindəki atanın funksiyası, mahiyyəti başqadı. O, xəyaldı, 
reallaşmağını istədiyin, həyata keçəndən sonra lazımsız olan arzudu. Necə 
deyərlər, heçlikdən gəlib heçliyə gedir, gözlənilmədən peyda olub, gözlənilmədən 
yoxa çıxır. “Mayak” filmində isə ata obrazı lap əvvəldən var – biz onu əvvəlcə 
Akifin ögey, sonra isə doğma atası qismində görürük. Bu iki finalı birbirindən 
fərqləndirən də budur – “Mayak” bütlərin sındırılmasından, seçim haqqından 
bəhs edir.

“Mayak”, aktyorlar Ərtoğrul Kamalov, Məmməd Səfa

“Mayak”, quruluşçu rejissor Fariz Əhmədov,  
ssenari müəllifi Esmira Məmmədova, quruluşçu operator Nizami Abbas
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U cqar bir dağ kəndində dörd nəfərdən ibarət ailə 
yaşayır: kişi, qadın, yeniyetmə qız və balaca oğ-
lan. Onları ata, ana, övladlar kimi xarakterizə 
eləmək olmur, çünki filmin ilk dəqiqəsindən yad-

lıq, soyuqluq hissi vurur adamı: çaydan su götürən qızar-
mış əllər, ağ qar, təbiətin bozmavi rəngləri, personajların 
geyimləri, ümumiyyətlə, göstərilən əhvalat üçün qış fəslinin 
seçilməsi filmin atmosferini təyin eləyir. Kişi – Əbdül (Ab-
bas Qəhrəmanov) çəpərdən həyətə boylanan səfili – Qəribi 
(Namiq Ağayev) evə gətirir: “Qoy, bir az qalsın, işləsin 
görək, necə adamdı”. 

Gedişatdan məlum olur ki, bu evin – “yuva”nın əsl sa-
hibi Qəribdi. Gerçək adı Mehman olan bu adam mühari
bədə itkin düşüb, arvadı da Əbdülə ərə gedib. İndi Qərib
Mehman qayıdıb və öz yuvasını geri istəyir. Əbdül ona 
müqavimət göstərmir. Amma bölünməz bir şey var: qadın 
– Aybəniz. Heç biri ondan vaz keçmək istəmir. 

“Yuva” – müharibə haqqında filmmetaforadı. Qərib, 
itkin düşdüyü on beş il ərzində əsirlikdə olduğunu deyir. 
Əbdüllə həkimin söhbətindən Əbdülün də müharibədə iş-
tirak elədiyini, yaralandığını anlayırıq. Onların düşdükləri 
vəziyyətin, başlarına gələn tragikomik hadisənin səbəbi 
müharibədi. Müharibə olmasaydı, Qərib doğmalarından 
uzaqlaşmazdı, indi Əbdülün də ailəsi dağılmazdı. “Yuva” 
filminin səbəbnəticə ardıcıllığında müharibə – səbəb, baş 
verənlər – nəticə, iştirakçılar isə – qurbanlardı. Müharibə 
hər zaman, bütün tərəflər üçün məğlubiyyətdi, orada qa-
lib gələn olmur.

“Yuva” həm də konkret müharibə – bizim iyirmi ildi ki, 
bitirə, sülhə qovuşdura bilmədiyimiz Qarabağ haqqındadı.  

“ Y U V A ”
Rejissor:  

Emin Əfəndiyev

Ssenari müəllifi:  
Emin Əfəndiyev

Operator:  
Adil Abbasov

Rollarda:  
Münəvvər Əliyeva,  

Abbas Qəhrəmanov,  
Namiq Ağayev,  

Şəbnəm Nəsirova

İstehsalçi şirkət:  
“Buta Film”

“Yuva”, quruluşçu rejissor Emin Əfəndiyev
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Evin əsl sahibi Qərib (Mehman) – azərbaycanlıların, sonradan gələn Əbdül – 
ermə nilərin, Aybəniz isə – paylaşıla bilməyən torpağın – Qarabağın obrazıdı.  
Müəl lifin simpatiyası da kimin kim olduğuna eyham vurur. Abbas Qəhrə ma
no vun ifasında Əbdül kobud, xoşagəlməz biri kimi təsvir edilir, bü tün jest ləri, 
hərə kətləri ilə antipatiya yaradır. Epizodlardan birində Əbdü lün “yuva ya” – 
torpa ğa, evə yad münasibəti Qəribin evcilliyinə, “yuva”nı – torpağı sev mə sinə,  

“Yuva”, aktrisa Münəvvər Əliyeva

“Yuva” filminin yaradıcı heyəti. Quba.

K İ N O Z A L  /  Aygün Aslanlı. İŞIĞI SÖNMÜŞ “MAYAK”la “YUVA”
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qorumağa çalışmasına qarşı qoyulur. Ancaq təklif olu nan situ asi ya da Əb dül də 
qurbandı, nəticədi. Buna görə də, biz onu sevməsək də, nif rət də eləyə bil mi rik. 
Əslində, bu filmdə ənənəvi anlamda qəhrəman – müs bət lər və mən filər yoxdu. 
Hamı zorakı şəriaitin qurbanıdı. 

Finalda kişilər silahlarını bellərinə bağlayıb qadı-
na sahib olmaq uğrunda vuruşmağa gedirlər. Filmboyu 
səslənən motivlər birləşərək hərbi marşa çevrilir və final 
açıq qalır. Kimin qalib gəldiyi, torpağa kimin sahib çıxdı-
ğı bəlli olmur. Müharibə davam eləyir.

O ana – yəni marş səslənənə qədər ekranda baş 
verənlər elə ekranda da qalır, tamaşaçı zalına “enmir”. 
Ağ pərdədə gördüyümüz xarakterlər, simalar, situasiya-
lar tanış gəldiyi qədər də yaddı. Çoxlu “niyə?” sualı ya-
ranır: “Niyə qadın heç nə demir?”, “Niyə Qərib o qədər 
gözləyir?” və s. Tamaşaçı bu sualların təzyiqi altında özü-
nü naqolay hiss eləyir, elə bil, başqasının həyatından 
bəhs eləyən, özünə dəxli olmayan bir hadisəni izləyir. 
Ancaq marş səslənən kimi bir anda pazlın çatışmayan 
parçası tapılır və mənzərə tamamlanır. 

“Yuva” – müharibə mövzusunda bu vaxta qədər çə
kilmiş filmlərdən (Yavər Rzayevin “Sarı gəlin” filmi istisna 
olmaqla) hadisələrə kənardan, müşahidəçi kimi baxma-
sı və obyektiv dəyərləndirməsi ilə fərqlənir. Bu filmdə pa-
fos, kişilik, vətənpərvərlik dərsi yoxdu. Tamaşaçı ekranda 
yalnız metaforik dillə deyilən həqiqəti görür.   

“Yuva”, aktyor Abbas Qəhrəmanov

“Yuva”, 
 quruluşçu operator Adil Abbasov
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N ə qədər oğlan atanın dilindən bu qarğış mə zəm
məti eşidir: “boyuna ip ölçüm”… Bu məhz onun 
doğulmağına peşmanlıqdır, qəzəbin körüklə diyi 
peşmanlıq. Bu, atalıq xəstəliyinin görü nən diaqno

zudur. Bu xəstəlikdən atalardan da çox oğullar əziy yət çə kir
lər. “Tabutçunun yelləncəyi”ndəki Musa da onlar dan biri. 

“Tabutçunun yelləncəyi” – Amerika Kino Akademiyasının “Ən yaxşı xarici film” 
nominasiyasında “Tələbə Oskarı” ödülünün bürünc mükafatını almış, məşhuri-
cahan olmağıyla bizi daha da həvəsləndirmiş Azərbaycan filmidir. Həqiqət odur 
ki, bu qısametrajlı film orijinal ideyasına görə aktual, peşəkarlıq səviyyəsinə görə 
təsirlidir, oskarlı-oskarsız o filmin dəyəri üstündədir. Təkcə bunu qeyd etmək 
bəlkə də vacibdir; film – rejissor Elmar İmanovun diplom işidir. 

ATA, OĞUL VƏ TABUT

”Tabutçunun yelləncəyi”,
quruluşçu rejissor və  

ssenari müəllifi 
Elmar İmanov,  

aktyorlar  
Şamil Süleymanlı, 

Rasim Cəfərov

Aliyə
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Oğul atanın gələcəkdə olmaq, gələcəyə doğru çoxal maq istəyidi. Ata oğulda 
özünü görmək istəyir, özgəni gö rəndə qəzəblənir. Ata oğulda özünü də görəndə 
əsəbi ləşir. Öz çatışmazlıqlarını görür və əsəbiləşir. Atalıq – milliy yəti olma yan, 
yaşla şiddətlənən xəstəlikdir. “Tabutçunun yelləncəyi” filmində guya oğul autizm 
xəstəsi kimi göstə rilir. Amma faktiki olaraq, ata xəstədir. Biz filmdə tabut dü
zəl dən ata – Yaqub (Şamil Süleymanov) ilə oğulun – Musa nın (Rasim Cəfərov 

”Tabutçunun yelləncəyi”, quruluşçu rejissor və ssenari müəllifi Elmar İmanov

”Tabutçunun yelləncəyi”
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K İ N O Z A L  /  Aliyə. ATA, OĞUL VƏ TABUT

həyatını görürük. Yaqub körpə ikən anadan yetim qalmış oğluna qəzəblidi. Bu 
aqressiya atanın oğlunu taxtayla döyə biləcəyi qədər güclüdür. 

Musa xəstələnir. Oğlunun öləcəyini öyrənən ata bu az zamanda ona həyatın 
dadını göstərmək fikrinə düşür. Ona yazığı gəlir. Dadlı yeməklər bişirir. Yemir 
Musa. Cinsi həzz yaşamağı üçün bir fahişə gətirir – bir kişi təəssübkeşliyi ilə. Mu-
sanın – yeməkdən və qadından imtinası xəstəlikdən çox şüurlu imtinaya oxşa-
yır. Onda Yaqub başa düşür ki, oğulun sevgiyə ehtiyacı var. Sevgisiz o, tənhadır, 
təkdir, heç kim, heç nə, dünya özü də onun tərəfində deyil. 

İmtinalar atanı düşündürür və o, lap əvvələ qayıdır – sevməli, əyləndirməli ol-
duğu ataya. Yaqub yeməyi uşaq kimi qaşıqla yedirir oğluna. Yelləncək düzəldir.  
O, sevdiyini göstərməlidir, yaşamağın fərəhli bir şey olduğunu anlatmalıdır, qəlp 
bağlamış qəzəbin, hirsin, aqressiyanın içindən oğlunu, ona olan sevgisini tapmalı-
dır – bəlkə də, bu qəzəb illərlə qadınsız, sevgisiz yaşamağın qəzəbidir, bəlkə, tabut-
çu olmağın hirsidir, bəlkə də, qadınını almış ölümün hər tabutla xatırlanmasıdır. Bu 
qəzəblər hamısı oğula yönəlib. Taxta yonayona, o, sanki qəzəbini itiləyib. Oğulun 
imtinalarıyla ata o qəzəbi boğur; hər şey itirilməyib. Hər şey dəyişə bilər. Həyatın 
boğaza dolan acısı da məhz bu ümidlə əriyir – hər şeyi dəyişmək üçün heç vaxt gec 

deyil – əgər sağsansa, əgər tabutda deyilsənsə. 
Yaqub – oğlunun boyuna ip ölçən, qəbir 

yerini daşla nişanlayan ata gənc və xəstə oğlu 
üçün yelləncək yeri nişanlayır. Qəbir yeri üçün 
nişan yelləncək yerinə çevrilir. Hamının bu dün-
yada ən çoxu boyu uzununda, bədəni enində 
bir qəbir yeri olur – qoy bu yer sevgidən olsun…

Hər şey bu qədər sadə, hər şey bu qədər 
təsirli…   

“Tabutçunun yelləncəyi”
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F ransız rejissoru, Tarkovski, Nuri Bilgə Ceylan kimi 
rejissorların mənəvi ustadı Rober Bresson “Kino 
və sinematorqaf” adlı məqaləsində (“Fokus” jur-
nalı, №2, 2008) yazır: “Dramatizmdən qaçmaq la-

zımdı. Həyacanlandırmaq üçün mütləq müntəzəmlik və 
təmkin olmalıdı”.

Almaniyada yaşayan gənc rejissor Elmar İmanovun 
“Tabutçunun yelləncəyi” filmini izlədiyim yarım saat ərzində 
beynimdə yalnız bu söz fırlandı – təmkin (Film, Amerika 
Kino Akademiyasının “Tələbə Oskarı” mükafatının təqdim
etmə mərasimində “ən yaxşı əcnəbi film” nominasiyasında 
bürünc mükafata layiq görülüb).

Bu filmdə kameradan tutmuş aktyor oyununa, dia-
loqlara, hətta təbiət mənzərələrinə qədər hər şey təmkinlə 
işlənib. Necə deyərlər, cızığından çıxmır. Sevgini zəiflik 
əlaməti hesab eləyən atalar hisslərini necə gizlədirlərsə, 
necə misqalmisqal verirlərsə, “Tabutçunun yelləncəyi” 
fil mində də müəllif tamaşaçılarla elə rəftar eləyir. Rober 
Bressonun sözləri ilə desək, hekayəsini, personajlarını 
hər cür psixolo gizmdən təmizləyərək danışır – sakitsakit, 
duruxaduruxa...

Göylə yerin arasında bir ata və bir oğul yaşayırdı. Dün
yadakı milyonlarla ataoğuldan fərqlənmirdilər. Ata – Ya qub 
tabut düzəldirdi. Oğul – Musa isə bir az əcaibdi, yeri şin də, 
baxışlarında qəribəlik (oxu: məsumluq) vardı, danışmırdı.  
Filmboyu ona xəstə deyəcəklər – dərdi anasını öldürmüş 
xəstə. Oğul sarıdan yarımamış bütün atalar kimi, Yaqub da 
Musaya sadəcə dözürdü, ona məhkumdu, sevgisiz idi. Ta ki 
həkim Musanın ağır xəstə olduğunu, iki həftə, mak si mum 
bir ay ömrü qaldığını deyənə qədər...

  TABUTÇUNUN 
YELLƏNCƏYİ

Aygün ASLANLI
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“Tabutçunun yelləncəyi” filmində kamera müşahidəçidi – ancaq cahil deyil. 
Harda dayanmalı, nəyə, kimə baxmalı olduğunu yaxşı bilir. Buna görə də kadra 
düşən əşyalar, landşaft personajlarla bütünləşir, onların bir parçasına çevrilir. O 
qədər ki, hətta işləyən televizordan sonra görünən çıraq belə, onların bütünlüyü-
nü poza bilmir, diqqəti yayındırmır. “Əşyalar öz rollarının öhdəsindən məharətlə 
gəlirlər”. Personajlar, adətən, orta plandadı. Tamaşaçı ilə ekranda baş verənlər 
arasında məsafə qoyulub. Rejissor tamaşaçıya həm ağ pərdədə gördüklərini 
özününküləşdirmək, həm də soyuq başla dərk eləmək, düşünmək imkanı yaradır 
və ən əsası, onu manipulyasiya eləmir. Yalnız biriki yerdə soyuqqanlılığını “itirir”, 
qəhrəmanları ilə birlikdə sevinir, həzz alır – atanın oğluna yelləncək düzəltdiyi və 
onu çimizdirdiyi epizodlarda ölçülü, rəvan montaj ritmik montajla əvəz olunur 
– lap övladı ilə qürur duyan, lakin bunu, sadəcə, bığaltı gülümsəməklə büruzə 
verən atalar kimi...

NİYƏ MƏHZ TABUTÇU? 

Düzü, mənə ən çox bu maraqlı idi: niyə məhz tabutçu? Ekranda tabutçunu 
görən kimi ağıla gələn ilk fikir “müsəlman ölüsünü tabuta qoymur, axı” olur. Müəllif 
də eyni şeyi fikirləşmiş olmalıdı ki, bu nüansı lap başdan həll eləyib: Yaqub ruslar, 
gürcülər üçün tabut düzəldir. Onda niyə tabutçu? Niyə, sadəcə, dülgər, xarrat, nə 
bilim, “kamaz” sürücüsü yox? Qəflətən, E. İmanovun Yaqubu mənə başqa bir ta-
butçunu xatırlatdı. Vudi Allenin “Roma macəraları” filmində də qəhrəmanlardan 
biri – gözəl səsli Cankarlo (tenor Fabio Armiliato) tabutçudu. Təqaüdə çıxmış ope-
ra rejissoru Cerri (Vudi Allen) israrla Cankarlonu səhnəyə çıxartmaq istəyəndə psi-
xoloq arvadı ona: “Sən təqaüdçü həyatını ölüm adlandırırsan. Cankarlo da tabut 
düzəldir. Onun səhnəyə çıxması sənin üçün tabutdan qalxmaq, dirilməkdi”, – de-

“Tabutçunun yelləncəyi”, aktyorlar Rasim Cəfərov və Zülfiyyə Qurbanova

K İ N O Z A L  /  Aygün Aslanlı. TABUTÇUNUN YELLƏNCƏYİ
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yir. Yaqubun tabut düzəltməyinin də səbəbi elə budu. Filmin əvvəlində o, ölü-
mün rəmzidi. Musanın ömrünə az qaldığını eşidəndə ilk reaksiyası onun boyu-
nu ölçmək, qəbir yeri hazırlamaq olur. Ölümə o qədər yaxındı ki, onun toxunuşu-
nu da hiss eləyir – Musanın evə gec qayıtdığı səhnə – ölümün gətirdiyi boşluğu, 
itkini, ən əsası isə yalqızlığı içində yaşayır. Nəticədə, tabutlar yelləncəyə çevrilirlər 
– təcrübəsizcə düzəldilmiş, yaxşı bərkidilməmiş yellənəcəklərə – övladını ilk dəfə 
qucağına alan ataların yenicə cücərən çəkingən sevgisi kimi...

“Tabutçunun yelləncəyi”, Şamil Süleymanlı və Rasim Cəfərov

“Tabutçunun yelləncəyi”
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K İ N O Z A L  /  Aygün Aslanlı. TABUTÇUNUN YELLƏNCƏYİ

“PERSONAJ 
 OLDUĞUNUZU  
 UNUDUN”

“Tabutçunun yelləncəyi” fil min 
dən danışıb aktyor oyununu qeyd 
elə məmək böyük günah olar.

Yuxarıda adını çəkdiyim məqa
ləsində Rober Bresson aktyorları 
da unutmur və “mən öz mo dellə
rimdən xahiş eləyirəm ki, perso
najlara çevrilməsinlər, özləri kimi 
olsunlar” deyir.

E.İmanovun filmində bütün aktyorlar personaj olduqlarını, oyun oynadıqlarını 
unutmağı bacarıblar. 

 Bu filmdə beş aktyor var: Şamil Süleymanlı, Rasim Cəfərov, Qurban İsmayılov, 
Zülfiyyə Qurbanova və Emin Səmədzadə.

Rolların ən böyüyü – Yaqub və Musa – Şamil Süleymanlı ilə Rasim Cəfərovun 
payına düşüb. “Böyük” sözü, sadəcə, rolun həcminə işarədi. Çünki Qurban İsma-

“Tabutçunun yelləncəyi” filmindən kadr, quruluşçu rejissor və ssenari müəllifi Elmar İmanov

“Tabutçunun yelləncəyi”, aktyor Emin Səmədzadə
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yılovun yumşaq qəlbli Sabiri də, Zülfiyyə Qurbanovanın fahişəsi də, Emin Səməd
zadənin həkimi də eyni dərəcədə yaddaqalandı.

Laqeydliyini də, dərdini də, çarəsiz liyini də, ümidini də söz qədər vücud dili 
ilə də məharətlə göstərən Şamil Süleymanov kinomuz üçün əsl tapıntı oldu.

Qəhrəmanının uşaq məsumiyyətini, ye ni yetmə üsyanını, yetişkin müdrikli-
yini sözsüz, bircə baxışla çatdıran Rasim Cəfə rov ağ pərdə üçün yaradıldığını bir 

daha sübut elədi.
Sadə, səmimi, mübaliğəsiz 

ifa ları ilə təcrübəli Qurban İsmalı-
yov da, ilk rolunu oynayan Zül fiy
yə Qurbanova da, Emin Səməd
zadə də Azərbaycan kinosunun 
aktyordan çox, rejissor problemi 
olduğunu təsdiqlədi.

*  *  *

Bacımın beş yaşlı oğlu özünə 
limonad süzür. Hər dəfə əli əsib li-
monadı stola damcıladanda qı-
raqda oturub onu izləyən atası-
nın sərt səsi eşidilir: “Düz tut! Düz 
tut!”. Hər dəfə də bu “Düz tut!” 
əmrindən sonra uşaq daha çox 

titrəyir. Nəhayət, balaca əlləri şüşəni saxlaya bilmir, limonad,üzərində sevimli Ka-
yusu təsvir olunmuş fincana yox, stola tökülür. “Sənə dedim axı, düz tut!”. Uşaq 
günahkar baxışlarını atasına zilləyir. Bu mənzərəni hardasa görmüşəm...   

“Tabutçunun yelləncəyi”, aktyor Qurban İsmaylov“Tabutçunun yelləncəyi”, aktyor Elmar İmanov

“Tabutçunun yelləncəyi”,  
aktrisa Zülfiyyə Qurbanova
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F ilminiz “Sevgi” adlanır. Amma biz sonda kişinin 
qayğıya ehtiyacı olan arvadını öldürdüyünü gö-
rürük. Sevgi hara qədər davam edə bilər?

– Əgər sizin suala cavab versəm, bu səmərə 
verməz. Filmlərimi interpretasiya etmirəm, çünki tamaşaçı 
suallara cavabı özü tapmalıdır. 

– Amma siz işarə verirsiz: Film “Sevgi” adlanır və ilk 
səhnədən aydındır ki, cütlük sevgiyə sığınacaq.

– Sevgi mürəkkəb anlayışdır və onun altında mümkün 
olan hər şeyi anlamaq olar. Adi sevgi hekayəsi üçün bu baş-
lığı istifadə etməzdim, bunu o vaxt etmək olardı ki, tragik 
konteksti olsun. Bir də ki, filmin adı reklam məqsədi daşı-
yır, yəni əsas niyyət tamaşaçını kinoya gətirməkdir. Həm də 
ad mənim ideyam deyil, baş rolun ifaçılarından biri JanLui 
Trentinyana aiddir. Filmin adı üçün bütöv bir siyahı olsa da, 
heç biri məni qane etmirdi. Parisdə günorta yeməyi yeyirdik 
və birdən o dedi: nədən filmin adı “Sevgi“ olmasın, axı film 
sevgiylə doludur. Beləliklə, uzun axtarış uğurla sonuclandı.

– Belə çıxır ki, Anna kimi qayğıya ehtiyacı olan adam 
olsaydınız, həyat yoldaşınızdan sizi öldürməyini istəyərdiz?

– Əlbəttə. Belə vəziyyətlərdə yanında sənə acıyan, mər
həmət duyan kiminsə olması pis olmazdı. Amma heç kəsə 

Avstriya rejissoru 
Mixael Haneke: 
“YAŞ ARTDIQCA 
  HƏYAT SADƏLƏŞİR”

Avstriya kinorejissoru Mixail Hanekenin (Michael Haneke) “Sevgi” filmi 2012-ci 
ildə Beynəlxalq Kann Kinofestivalının “Qızıl Palma budağı”nı qazandı və bununla 
da o, Kann Festivalının sözügedən mükafatını iki dəfə alan rejissorların (A.Şöberq, 
F.Koppola, B.Aqust, E.Kusturitsa, S.İmamura, Darden qardaşları) siyahısına daxil oldu. 
Rejissorun müsahibəsini alman dilindən Sevda Sultanova çevirib.
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səni öldürmək üçün əmr et mək la-
zım deyil. Mən özüm belə vəziy yəti 
yaşamışam. Film də də onu müzakirə 
edirəm ki, sevdiyim insa nın izti rab
ları ilə nə etməliyəm? Çox sev di yim 
xalam 93 yaşın da öldü. Özünü yuxu 
dər man ları ilə öldürmək istə yən də 
onu xilas etdim, çünki vax tında gəl
mişdim. Üç gün son ra o xəstə xanda 
ayıldı, göz lərini açdı, mənə baxdı 
və dedi: “Aman Tanrım, axı niyə sən 
mə nə əzab verirsən?”

– Onda siz nə hiss etdiz?

– Özümü çox pis hiss etdim, 
əgər o, “mən öləndə sən yanımda 
daya nıb, əllərimi tut san, daha asan 
olardı“ de mə yi bacarsaydı, çox sar-
sılardım.

– Demək olar ki, film sevginin 
əsl üzünü göstərir, ümumi qəbul olu-
nan təsəvvürlərin sərhədlərini keçir.

– Suala cavab özünü interpreta siyaya aparır, filmdə nə demək istə diyim 
barədə danışmağa həvəsli deyi ləm, çünki onda insanlar yalnız mənim nəzər
nöqtəmi görəcəklər. Siz jurnalistlər mənim qaldırdığım sullara cavab istəyirsiz. 
Amma sualları tamaşaçıya ünvanlamalısız. Tamaşaçı suallarla özü məşğul olsun. 
Çünki tamaşaçının interpretasiya imkanlarını məhdudlaşdırmaq istəmirəm. Film 
bir təklifdir və tamaşaçı bununla nəsə etməlidir. Yenə deyirəm, əgər müəllif trak-
tovka edirsə, onda bu, səmərəsiz olur.

– Anna və Georgenin özlərindən cavan nəsillə – qızları, kürəkənləri ilə gö-
rüş səhnəsi azdır, bununla da siz nəsillər arasındakı uçurumu, dəyərlərin və həyat 
konsepsiyasının dəyişikliyini qeyd etmisiz. “Sevgi” həm də özündən nəsillərarası 
ziddiyyətlərdən, fərqlərdən bəhs edir?

– Müxtəlif nəsillər onları əhatə edən müxtəlif yaşam konsepsiyalarının mü
hi tində inkişaf edir. Kədərli və maraqlıdır ki, hər nəsil dəyişikliyində qarşılıq-
lı anlaşma, ünsiyyət çətinlikləri meydana gəlir və o, həmişə ayrılığa aparır. Tərk 
edi lən yaşlı nəslin ətrafındakı dünya daima dəyişir, onlar dəyişən dünyada çox 
az məqamlarda qəbul edilə bilər. Mən, təbii ki, yaxşı tanıdığım nəsil haqda film 
çəkmişəm. Bizim cəmiyyət elə qurulub ki, əgər kimsə milyonçu deyilsə və ev 
təsər rüfatının qayğısına qala bilmirsə, ağır vəziyyət yarananda məcburdur ki, 
özünü güvənli hiss etdiyi evindən və alışdığı şəraitdən uzaqlaşsın, bu, qorxunc 
prosesdir və hər insanın kabusudur.

– Filmdə təsirli bir mətbəx səhnəsi var, qəhrəmanlar keçmişi xatırlayırlar, 
yeməyə davam edirlər və eyni zamanda indiki zamanda qalırlar. “Sevgi” – yalnız 
nəsillərin bir-birilə yox, həm də zamanların qarşılamasıdır.
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– Mən filmə yalnız bir konsepsiya ilə yanaşmamışam. “Sevgi” təkcə konkret 
bir mövzuda çəkilməyib. Bu, şəxsi təcrübədir, məni maraqlandıran şəxsiyyətlərin 
konstellyasiyası – qarşılqılı münasibətləridir. Jurnalistlər bir qayda olaraq, pred-
meti yalnız bir nöqtəyə gətirib rahatca formulə edirlər, amma yazılanların sənətlə 
əlaqəsi yoxdur. Rahat, asan formullaşdırma əksər hallarda bəsitləşdirməyə gəti
rib çıxarır. Elə ki predmet konkret bir fikri ifadə edir, onda o, sənət baxımından 
ölür. Onda heç nə artıq yaşamır, artıq filmə baxmağa ehtiyac duymurlar. “Sevgi“ 
filmində minlərlə məsələdən söhbət gedir. Konkret mövzu heç vaxt mənim işimin 
əsas nöqtəsi olmayıb. Ümumiyyətlə, filmlərimi teztez soyuq, quru xarakterizə 
edirlər. Jurnalistlər hər rejissorun alnına etiket yapışdırılar, filan rejissor bunun, 
digəri başqa şeyin mütəxəssisidir. Sonra o, fərqli bir şey edəndə ətrafdakıların 
hamısı məyus olur, çünki ondan başqa şey gözləyirdilər. Bu, qorxuncdur və ümid 
edirəm ki, insanların gözləntilərindən fərqli olaraq, hər dəfə başqa şey edirəm, 
çünki onlar təəccüblənməlidirlər.

– Bu mövzuya nədən müraciət etdiniz?

– Sevən bir insanın iztirablarına müraciət etməyə məni nə vadar etdi? Çün-
ki oxşar vəziyyəti öz ailəmdə yaşamışam və çox mütəssir olmuşdum. Beləcə, bu 
haqda ətraflı düşünməyə başladım. Düşündükcə yaddaşımdan və fantaziyamdan 
bir şeylər ağlıma gəldi, situasiyalar meydana çıxdı və meydana cıxan səhnələr bir 
anlam daşıdı. Demək olar ki, hər bir ailədə belə vəziyyət olur. Yaşadıqlarım, filmin 
çəkilməsinə bir təkan verdi. İncidən, narahat edən qəzəb hissi nəsə bədii bir şeyə 

“Sevgi”, aktyorlar Jan Lui Trentinyan, İzabel Yuper 
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başlamaq üçün səbəb oldu. Və bundan başqa, mən tanımaq istədiyim cütlüyün 
obrazını yaratmaq istədim. Ögey atam da bəstəkar və dirijor idi. “Sevgi” – mənim 
valideyinlərimin hekayəsidir. Mən çəklişilərdə elə bir mühit yaratmaq istəyirdim 
ki, özümü evdə hiss edim, çünki onda vəziyyəti daha dəqiq təsvir edə bilərdim.

– ”Sevgi” məkan texnikasına görə kamera filmidir. Siz mənzil, rəng konsepsi-
yası haqda nə deyə bilərsiniz? 

– Birinci iki səhnə Parisdə ChampsElysées teatrında oynanılıb, sonra avto-
busda səhnə var, qalan hər şey isə studiyada çəklib. Çəkilişlər Fransada olub, stu-
diya Parisdən kənarda yerləşirdi. Filmdə valideynlərimin Vyanadakı evini təsvir 
etmişəm, amma fransız atmosferinə uyğun olaraq canlandırmışam. Plan isə ey-
nidir, valideynlərimin mənzilinin coğrafiyasına tamamilə uyğundur. Ssenari ya-
zanda da asan oldu, yaxşı tanıdığımız bu məkana konsentrə olduq. Bu, filmə da-
xil olmanı da asanlaşdırır. Rəng konsepsiyası qurulmuş kitabxana vasitəsilə alı-
nır – mənzilin koloritsiz, əlvansız qurulması daha dolğun ifadə edir.

– Filmdə salonun istifadəsiz qalması məni heyrətləndirdi. Yalnız boş otaq...

– Bu, realdır. Çox yaşlı adamlar tanıyıram ki, mətbəxdə yeyirlər, çünki yeməyi 
salona daşımağa gücləri çatmır, əziyyətli olur. Yaş artıqdca həyat daha sadələşir.

– Jan-Lui Trentinyan fransız kinosunun böyük aktyorlarından biridir və uzun 
müddət idi ki, kamera qarşısına çıxmırdı. Onu yola gətirmək asan oldu?

“Sevgi” Kannda
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– JanLui Trentinyan “Ağ lent“i görmüşdü və film elə xoşuna gəlmişdi ki, 
əməkdaşlığa həvəslə razılaşdı. Rolu oynayanda onun dərin hisslər yaşamasına 
baxmaq məmnunluq verirdi. Bundan başqa o, lütfkar adamdır və çəkilişlərdə 
hamı onu sevdi. Çox aktyorlar var ki, sevsəm də, onlarla işləmək imkanım ol-
mayıb, amma bu film zamanı o, yeganə aktyor idi ki, ağlıma gəldi. Onsuz filmi 
çəkməzdim. Rolu məhz onun üçün yazdım. Eynilə “Məxfi“ dramını Daniel Aute-
uil və ya “Pianoçu qadın”ı Izabel Yupper üçün yazdığım kimi. Çünki uyğun akt-
yoru nəzərə alıb yazanda daha yaxşı nəticə verir. JanLui yaratdığı obrazın insa-
ni istiliyini ötürür, başqa aktyor tanımıram ki, onu bu səviyyədə edə bilsin. Anna 
rolunun ifaçısı Emmanuel Riva müntəzəm kastinqlərə gəlirdi, dərhal aydın oldu 
ki, bu iki nəfər ideal şəkildə birbirini tamamlayır. Fiziki cəhətdən qismən yaxşı 
görünməyən iki yaşlı adamı çəkmək çox həyəcanlı və güclü təəssürat oldu. Buna 
baxmayaraq, nizamintizamla işə gəldilər və bütün tapşırıqları yerinə yetirdilər... 
Biz hamımız ən çox Emmanuellə heyrətləndik, çünki onun rolu həm də təhlükəli 
idi. Hər cür əngəli aşdığına, yaxşı ifasına görə ona təşəkkür edirəm. Rola görə, bir 
tərəfdən onun iflic xəstəsi kimi çəkməliydik, digər tərəfdən onun stilli və hökmlü 
xanım olduğunu vermək vacib idi. Nəzərə almaq lazımdır ki, onun 84 yaşı var və 
öz dəmir iradəsini xüsusən də rola məsuliyyətli münasibətində göstərdi.

– “Sevgi“də yenə də mətn içində mətn texnikasını seçmisiniz. Nədən siz bu 
nəql elementinə meyllisiz?

– Bu gərginliyi qıran effektiv narrativ vasitədir. O elə çəkliş zamanı təklif olun-
du. Bu hekayədə təxmin etmək olar ki, film “happy end“lə bitməyəcək. Niyə sonu 
qeyrimüəyyənliklə bitirməliyəm axı? Əgər əvvəldən ölüm hadisəsinin olacağı-
na əminlik varsa, o zaman saxta gərginlik əhəmiyyətini itirər, gərəksiz görünərdi. 

– Film həm də göyərçin simvoluna meylinizi meydana çıxarır.

– Siz göyərçini elə sadəcə göyərçin kimi qəbul edin. Hərçənd, onu istədiyiniz 
kimi traktovka edə bilərsiz. Mən bunu simvol kimi xarakterizə etməzdim. Sim-
vollarla mənim çətinliyim var, çünki onlar həmişə nəsə məna kəsb etməlidirlər. 
Bilmirəm göyərçin hansı anlama gəlir. Yanlız onu bilirəm ki, ağlıma göyərçin gəlir. 
Əgər tamaşaçı istəyirsə, bu, yəqin ki, onun üçün nəsə simvolizə edir. Mənim 
üçün isə xüsusi heç bir şey demək deyil. Çoxmənalı şeylərlə ehtiyatlı davran-
maq lazımdır. “Təsadüfün xronologiyasının 71 fraqmenti“ni düşünün, orda 
həmişə radioda Baxın “Xoral“ını dinləyirlər, bunu metafor kimi də, bir təklif kimi 
də dəyərləndirmək olar, bu bizim ona necə baxmağımızdan asılıdır. Amma lazım 
deyil. Parisdə də çoxlu göyərçin var.

– Necə düşünürsüz, tamaşaçı filmi izləyəndən sonra kinoteatrdan qorxu, yox-
sa təskinliklə çıxır?

– Məqsəd qorxu yox, qoyulan məsələnin mahiyyətindədir. Filmdə faciə baş 
verəndə insanlar anlayırlar ki, öz problemləri ilə tənha deyillər, onların yaşadığını 
başqaları da eynilə yaşayır. Çox adam buna görə mənə təşəkkür etdi.

– Niyə məhz burjua mühiti? Nədən cütlüyü məhz təqaüdə çıxşmış musiqi 
müəllimləri kimi vermisiz?

– Çünki mən bu mühiti yaxşı bilirəm. Həm də heç bir halda sosial dram 
çəkmək istəmirdim. Məhz insan dramı yazmışam. İstəmədim ki, dramı maliyyə 
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şərtləri müəyyənləşdirsin. Əgər əhvalat fəhlə sinfinin mühitində yazılsaydı, təbii 
ki, daha faicəvi alınardı, fəqət, onda belə təssürat yaranardı: əgər insanların pulu 
olsaydı, problem də olmazdı. Yəni bu, prinsipcə tamaşaçını problemdən yayın-
dırmaq olardı. Əlbəttə, göstərə bilərdim ki, o, xəstəxanadadır, ailəsi ona baş çəkir. 
Amma burda söhbət iki insan arasında emosional münasibətdən gedir. Məni yal-
nız bu maraqlandırır. Problem pulun çox olduğu yerdə də var. Maliyyə və sosial 
problemləri olmadan da insan dramı yaşanır.

 
– Filmlərinizdə qəhrəmanlar dindar deyil. Səbəb nədir?

– Din məni maraqlandırmır. Düşünürəm ki, film sırf realizm haqda danışır. 
Filmdə Georg dindardır ya yox, dəqiq bilmirəm, çünki həmişə yanında olmamı-
şam, onu səhnədə müşayiət etmişəm. Hərçənd, Baxın “Xoral”ını dua kimi qəbul 
etmək olar. Georg bu əsəri dinləyir, “Mən səni çağırıram, cənab İsa Məsih” deyir 
və sonra musiqini kəsir.

– Sevgi sizin üçün nədir? 

– Qoy bu mənim sirrim qalsın. Ümumiyyətə, mürəkkəb analyışları izah 
etməyə cəhd edən hər kəs uğursuluğa düçar olacaq. Fəlsəfə müəllimim həmişə 
deyirdi ki, “əgər sən kimisə verbal məhv etmək istəyirsənsə, ona belə mürəkkəb 
anlayışları izah etməyə imkan ver, o, artıq susacaq”. Bütün böyük mövzulara 
təəssüf ki, tərif vermək mümkün deyil.

 
– Siz hər şeyi nəzarətdə saxlamaq istəyən pedant rejissor kimi tanınırsız. 

Peşənizdə nəyi çətin hesab edirsiz?

 – Yaxşı sualdır. Düşünürəm ki, ən çətini özünüzün əsəbləşməməyinizdir. 
Xüsusən də, səhər yuxudan oyanada. 

– Əsəbləşəndə nə edirsiz?

“Sevgi”, aktyorlar Emmanuil Riva, Jan Lui Trentinyan
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– Təəssüf ki, heç nə. Sözün düzü, işləyəndə hər şey sənə çətin, eyni zaman-
da asan gəlir. Mən də çəkilişdən əvvəl əsəbi gəzən, səhnədə dayanıb taqətdən 
düşən aktyorlar kimi oluram. Çəkiliş günü daim stressdə olursan, çünki qorxur-
san ki, bu günə planlaşdırdığını edə bilməyəcəksən. Burası da var ki, teatrda 
məşq alınmırsa, ertəsi gün səhnəni yenidən işləyirsən. Filmdə isə səhnə alınmır-
sa, o, itirilir. Film rejissorluğu teatr və ya opera rejissorluğundan daha çətindir. 
Danışırlar ki, İngmar Bergman həmişə tualetin yaxınlğında çəkiliş aparırmış, çün-
ki əsəbləşdiyindən teztez tualetə gedirmiş. 

– Siz daha çox Bergmandan, yoxsa başqa rejissorlardan təsirlənmisiz? 

– İngmar Bergmandan və ya başqa rejissorlardan təsirlənməyim elə belə, 
birbaşa baş vermir. Hansısa rejissordan təsirlənməyin hər şeydən əvvəl yaşant-
larına bağlıdır. Yəni sən həmin filmlərdə özünə doğma olan, yaşadığın nələrisə 
görürsən. Həyatında baş verənlərdən, yaşadıqlarından, oxuduğun kitablardan, 
müşahidələrindən film yaranır. Film çəkərkən mümkün qədər heç kəs haqda 
düşünməməyə çalışıram. Yəni hansısa X cənabın və Y xanımın üslubu beləydimi, 
o bunu necə edirdi deyə düşünmürəm. Əslində, filmlərimin Bergmanın filmlərilə 
oxşarlığı təbiidir, yəni əsərin əsas vurğusu yalnız aktyorun üzərinə düşmür. Bütün 
filmlərimdə belədir, çünki məni hər şeydən çox bu məsələ maraqlandırır.

– Filmoqrafiyanızda elə film var ki, onun qəbul edilməsinə ümid etsəniz də, 
gözləntiləriniz özünü doğrultmayıb. 

– Əlbəttə. Məsələn, “Məzəli oyunlar“ filminin Amerika variantı iflasa uğradı.

– “Qızıl palma“ həyatınızda nəyi dəyişir?

– İstənilən halda əlimdə həmişə “Qızıl 
palma” tutmu ram. Bu cür mükafatlar ona 
görə vacibdir ki, onların va si təsilə növbəti 
film üçün iş şərtlərin daha da yaxşılaşır.

 
– Zaman keçdikcə film çəkmək üçün 

mo ti vasiyanız dəyişibmi? 

– Yox, sizə niyə film çəkdiyimi dəqiq 
deyə bilmərəm. Yəqin, ona görə ki, başqa 
şey bacarmıram. 

– Kinoya gedirsiz? 

– Vaxtım olanda. Gəncliyimdə günə üç 
film izlə yirdim. Amma artıq kinoya hə

vəslə getmirəm. İnsanların film vaxtı səsküy salması və ya telefonla danışma-
sı məni narahat edir. Bu yaxınlarda isə Yorgos Lantimosun “Dogtooth“ (“Köpək 
dişi”) filmini izlədim. Əla idi.

 
– Məncə, “Sevgi” sizin digər filmlərinizdən fərqli olaraq, daha dözüləndir. 

Bunu bilərəkdən etmişdiniz?

 – Yox. Mən ümumiyyətlə filmləri nə bilərəkdən dözülməz, nə də qəsdən dö
zü ləbilən edirəm. Dramatik sənət konfliktdən qaynaqlanır. Özüm də həmişə gü
vən duyğumu sarsıdan, gərginləşdirən filmlərə baxıram və ya kitabları oxuyuram.

K İ N O Z A L  /  Avstriya rejissoru Mixael Haneke: “YAŞ ARTDIQCA HƏYAT SADƏLƏŞİR”



71

– Sizin doğrudan yumor hissiniz yoxdur, ya filmlərinizdə bunu göstərmirsiz?

 – Yaxşı çəkilmiş komediyalara həvəslə baxıram, amma komediya çəkmək 
ağlıma gəlməyib. Həyatımın çox hissəsi teatrda keçib, onda yalnız bir komedi-
ya qoymuşdum, Ejen Labişdən bir parça səhnələşdirmişdim. Bu mənim yeganə 
uğursuzluğum oldu.

– İyulda Amerikada “Batman” filminin nümayişi zamanı qiyamət qopdu. Film 
və baş verən hadisə arasında bağlılıq varmı?

– Birbaşa əlaqənin olduğuna inanmıram. Artıq inanıram ki, action 
filmlərində zorakılığı təhlükəsiz şəkildə göstərmək üçün tamaşaçını buna alış-
dırma effektlərindən istifadə edilir. Yox, əgər bir insan fasiləsiz olaraq zorakı-
lıqla qarşıqarşıya gəlirsə və dayaq noqtəsi tapmırsa, onda o, zorakılığa müm-
kün olan fəaliyyət kimi baxır və nəticədə öz zorakılığını gerçəkləşdirir. Mən ac-
tion filmlərinin dostu deyiləm və onu da düşünürəm ki, belə effektləri televiziya 
vasitəsilə almağımız daha pisdir. Əgər xəbərlər proqramının – iki siyasətçi arasın-
da söhbət və böyük sayda insan itkisi olan böyük yanğınla bağlı süjet arasında 
seçim imkanı varsa, onlar təbii ki, yanğını göstərəcəklər, çünki ona daha çox baxı-
lır. Televiziyanın bizə təqdim etdiyi dünya, yalnız depressiya, zorakılıq və dəhşətlə 
doludur. Kim düşünürsə ki, o bununla da informasiya alır, yanılır. Əvvəllər kiçik 
vadisi olan kəndli özü haqda deyirdi: mənim kiçik dünyam bu təpədən ibarətdir, 
mən buranı yaxşı tanıyıram və qalan şeylər məni maraqlandırmır. İndi isə kəndli 
evində oturub və düşünür ki, dünyanı yaxşı bilir, çünki onun miskin qutusu – te-
levizoru var. Amma o, dünya haqda məhz az şey bilir. Eyni şey internetlə baş ve-
rir: əlbəttə ki, internet əla vasitədir, əvvəllər uzun müddət ala bimədiyiniz hansı-
sa informasiyanı indi tez əldə edə bilərsiniz. 

Əgər siz “google”da haqqımda yayımlanan informasiyalara baxsanız və on-
ları oxusanız, “Wikipedia”da haqqımda yerləşdirlən məlumatı görsəniz... çoxu 
cəfəngiyyatdır.

 
– Məsələn?

– Detallara varmaq istəmirəm. Amma yazılanların çoxu düz deyil. İnternetdə 
təsəvvür icazəsiz yerləşdirilmiş rəylərdən yaranır. Bunun həqiqətlə, təxmini də 
olsa, əlaqəsi yoxdur. Biz isə inanmağa meylliyik, çünki internetdən öyrənmək daha 
asandır. Bizim inancımız həqiqətlə üstüstə düşürmü, bu, artıq başqa məsələdir. 

– Bir dəfə demişdiz ki, internetə film həsr etmək istəyirsiz.

– Oooo, mən əvvəlcədən verilmiş elanlara görə dərin peşmançılıq hissi keçi
ri rəm. Əksər hallarda üzr istəməli oluram, çünki onları yerinə yetirmirəm. Əslində, 
internetin müəyyən bir rol oynayacağı layihəm var.

– Nəyi nəzərdə tutursunuz?

– Söhbət yalandan gedir. Həm də o sualdan ki, həqiqət nədir.   

Mənbə: www.kleinezeitung.at, www.afc.at, http://www.ray-magazin.at, www.news.at, www.zeit.de
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ci əsr futurizmlə başladı, ancaq nostalgiya 
ilə bitdi” deyə yazır Svetlana Boym1. Əsrin 
əvvəlində saatını ehtişamlı inqilablara, bö-
yük utopiyalara, parlaq gələcək təxəy yül lə

ri nə quran dünya, əsrin sonlarına yaxınlaşdıqca nostalgiya
ya bürünüb, “itirilmiş zamanın” ardınca getməyə başla yır. 
Hər nə qədər nostalgiya termini və anlayışı moderniti – 
yəni “sürətlənən zamanı”ilə həmyaşıd olsa da, altüst olan 
ənənəvi dəyərləri, vərdiş edilmiş həyat tərzini tutub sax la
maq ehtiyacının kökləri daha əvvəllərə söykənsə də, əsrin 
sonun da sarsılan böyük arzuların, dağılan ittifaqların, qəd
dar neoliberal axının təsiri ilə bu “nostaljik vəba” daha çox 
yayılmağa başlayır. 

Buna görə də, həm gündəlik həyatda, həm sənət 
əsərlərində, həm də kütləvi mədəniyyət məhsullarında keç
mişi axtarmaq, keçmişi təzədən diriltməyə çalışmaq şəh
vətli bir arzuya sürüklənmək kimi qarşısıalınmaz bir real
lığa çevrilir. “Dönəm partiləri”ndən tutmuş avtobioqrafik 
ro man lara, xatirə proqramlarından tutmuş nostalji filmlərə 
qədər hər kəs bu nostalgiya vəbasının bir tərəfindən ya-
pışmağa başlayır. Üstəlik, fərdi şüur fəzasıyla çərçivələnmiş 
melan xoli yadan fərqli olaraq, nostalgiyanın, fərdi bioqrafi-
ya ilə camelər, ya da millətlərin bioqrafiyası arasında, fərdi 

“KUKLALAR”in  
  KEÇMİŞİ VƏ BU GÜNÜ

20

_________________________________________________________

1 Svetlana Boym, Nostaljinin Geleceği, syf 14, Metis yay. 2009

Toğrul ABBASOV
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yaddaş ilə kollektiv yaddaş arasındakı münasibəti də göstərdiyini yazır Boym2. 
Buna görə də nostalgiya partlaması bir tərəfdən vətənpərvərlik və milli ruh an-
layışlarını gücləndirən, digər tərəfdən bu anlayışlara meydan oxuya da bilən bir 
çağırışdı. Necə ki, “Kuklalar” filmi bunun hər ikisinə nümunədir.

Birbaşa söyləsək, Çingiz Rəsulzadənin rejissoru olduğu “Kuklalar” filmi, 
bu nostalji şüurun məhsuludur. Ancaq onu maraqlı edən hansısa qurulmuş bir 
düzənin nostalgiyasını deyil, bir keçidi əks etdirməsidir. Dağılan bir quruluşla yeni 
başlayan quruluş arasında qalan, həm dağılana, həm də yeni qurulana işıq sal-
mağa cəhd edən bir film. Buna görə də, rejissorun obraz olaraq yeniyetmələri 
seçməsi təəccüblü deyil. Keçmiş quruluşun izləri onların Sovet ailələrində olsa 
da, uşaqların özləri bu ailəyə daxil deyil. Onlar üçün bu “sovet ailəsi” ögey və ya 
sərxoş ata, ya da onların əməyini istismar edən qohumqonşudu. Ona görə də on-
lar taxdıqları maskalarla bu çoxluqdan fərqlənməli, dənizə açılan qapılarla azad-
lığa can atmalı, onlara kələk gəlməyə çalışsa da, erməni şeflərini sağsalamat Ba-
kıdan yola salaraq tərtəmiz yollarına davam etməlidirlər. Bəli, onlar sovet ailəsinə 
aid deyillər, ancaq başqa bir ailənin – “yeni azərbaycan ailəsinin” də qurucularıdır. 
Sovet ailəsinin onlar üçün bir tərifi var: “pis adam deyildi, amma bəxti gətirmədi.”

Uşaqların ailə xilaskarı obrazı bir çox ailə melodramının özəyini təşkil edir. 
Məsələn, Türkiyə melodramlarında hansısa bir səhv ucbatından dağılan ailəni 
sonda birləşdirən uşaqlar klişesi ən çox bilinən nümunələrdəndir. Şərait nə 
qədər pis olursaolsun, uşaqların səyi sayəsində ailə (toplum) dağılmaqdan xi-
las olur.

“60cı illərdə və 70in əvvəllərində çəkilən Ayşəcik və daha sonrakı Ömər
cik, Sezercik və Yumurcaq filmlərinin bu ölkədə (Türkiyədə – T.A..) təkcə uşaqlar 
tərəfindən deyil, böyüklər tərəfindən də çox sevilməyinin səbəbi budur. Bu filmlərin 
çoxunda, pisliklərlə dolu böyük şəhərin ortasında sahibsiz və yetim qalmış, ya da 

“Kuklalar”, quruluşçu rejissor Çingiz Rəsulzadə

_________________________________________________________

2 A.g.e. syf 18.

R A K U R S  /  Toğrul Abbasov. “KUKLALAR”ın KEÇMİŞİ VƏ BU GÜNÜ
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hər an sahibsiz və ya yetim qalmaq təhdidi altında olan uşaq, erkən yaşda layiq 
olmadığı bir acıyla döyüşmək məcburiyyətində qalırdı... (və) tökülən bu qədər göz 
yaşına baxmayaraq uşağın qələbəsi ilə bitərdi bu filmlər... Tamaşaçı olaraq bizlər 
haqsızlıqla mübarizə aparan, ədalət paylayan, kiçik yaşda evin qarovulçuluğunu 
üzərinə götürmüş qəhrəman uşaqla üzlə şərkən, əslində, öz uşaq qalmağımıza 
ağlayır, ancaq eyni vaxtda ora-
da böyüklərə heç vaxt nəsib ol-
mayacaq bir güc tapırıq.”3

Ancaq “Kuklalar”ın uşaq-
ları daha da böyük bir iddiaya 
sahibdir: onlar yeni bir milləti – 
postsovet Azərbaycanını – bir
ləş dirmək arzusundadır. Buna 
görə də, fərdi arzularını (qızlar-
la yatmaq) basdıraraq, toplum-
sal birliyi (dostluğu) qoruma-
ğa çalı şırlar. O arzuya məğlub 
olduq larında da (qızla seviş
məsi səhnəsi) bu birlik pozulur.

Ancaq doğurdanmı bu 
asek sual yaddaş bir millətin 
bir liyi ola bilər?

“Kuklalar”ın əsas problemi 
də məhz burda yatır. Rejissor “yeni Azərbaycanın” qurucusu olan uşaqları ideallaş
dıraraq, bütün yükü “pərdə xatirələrin” üzərinə yükləyir. Freyd, gündəlik həyat
da uşaqlıqla bağlı xatirələrimizi araşdırdığı essesində uşaqlıqla bağlı xatırladığı
_________________________________________________________

3 Nurdan Gürbilek , Kötü Çocuk Türk, “Acıların Çocuğu”, syf. 41, Metis yay. 2010

“Kuklalar” filminin yaradıcı heyəti

“Kuklalar”
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R A K U R S  /  Toğrul Abbasov. “KUKLALAR”ın KEÇMİŞİ VƏ BU GÜNÜ

mız şeylərin çoxunun əhəmiyyətsiz olduğuna diqqət çəkir. Freydə görə “pərdə 
xatirə”lər, yəni xatırlananlar, səhv xatırladığımız adlarda olduğu kimi, əslində, 
unudul an, şüurun unutmaq istədiyi şeylərin yerinə keçir. Daha da əhəmiyyətlisi, 
Freydin burada fərdlərin uşaqlıq xatirələri ilə millətlərin “xatirələri” arasında 
bənzərlik qurma sıdır. Yəni Freydə görə, bir xalqın sahib olduğu keçmiş anıla-
rı, əfsanələri və mifl əri, fərdlərin uşaqlıq xatirələrinin “pərdə xatirə” quruluşu-
na bənzəyir. Bir sözlə, milli əfsanələr və miflər, xatırlanmayan, yaxud xatırlamaq 
istənilməyən başqa şeylərin yerinə keçir 4.

Buna görə də, “Kuklalar”da uşaqların məsumluğu və seçmə xatirələr 
üzərindən qurulmağa çalışılan “millətin məsum quruluşu” filmin dərinləşməsinə 
imkan vermir. Keçmişin bu qədər məsum, obrazların bu qədər ideallaşdırılmış 
forması, bircə şeydən xəbər verir: “biz qurbanıq”.

Halbuki, Beatriz Sarloya görə, “mən qurbanam” deyən, əslində, qurban olmayan, 
yəni sağ qalandı. Öldürülməyənlər, yəni şahid olaraq baş verənləri anlatmağa çalışan-
lar heç vaxt baş verənləri tam olaraq anlatmazlar. Onlar danışır, çünki onların yerinə 
başqaları ölüb. Kuklaların bacarmadığı – “bu qurbanlıq” mifindən kənara çıxıb, özünə 

kənardan baxa bilməməsidir. Zira “bilmək üçün təxəyyülün özündən kənara çıxması və 
düşünməsi lazımdır, bu səyahətdə tarixin heç vaxt tam olaraq anladıla bilməyəcəyini və 
heç vaxt bunun sonu olmadığını başa düşər”5. Buna görə də “Kuklalar”ın keşmişə bu 
melanxolik və bütünləşdirici millət gözüylə baxması bizə keçmişi anlatmadığı kimi, bu 
günümüz haqqında düşünməyə də imkan vermir.

Buna imkan verən yeganə səhnə isə filmin son səhnəsidir. Səngər dibinə 
çöküb, ölən kuklalara arxasını dönən bizlər, keçmişin həqiqətini, sadəcə, du-
manlar içindəki o ölü kuklaların bildiyini hiss edirik. İfadə istedadım Eli Wiesel 
qədər ola bilsəydi, bunu belə ifadə edərdim: “Bunu yaşamamış olanlar heç vaxt 
başa düşməyəcək; yaşayanlar isə heç vaxt anlatmayacaq; nə doğrunu, nə də ta-
mamını ... keçmiş ölülərindir.”   

_________________________________________________________

4 Sigmund Freud, Günlük Yaşamın Psikopatolojisi, 
”Çocukluk Anıları ve Perde Anılar”, syf 76-84, çev. Şemsa Yeğin, Payel yay. 2003

5 Beatriz Sarlo, Geçmiş Zaman, syf. 29-37, çev. P.B.Charum – D. Ekinci, Metis yay. 2012

“Kuklalar”, 
 çəkiliş 
 meydançasında
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B ilmirəm, bu məqaləni niyə yazıram? Kim oxu-
yacaq və bu kimə lazımdır? Azərbaycana dəxli 
varmı, yoxmu? Olan olub, keçən keçib: üç il 
bundan əqdəm Lars fon Triyer “Antixrist”, yəni 

“Dəccal” filmini çəkmişdi. Kino dünyası onda aktivcəsinə 
qatılmışdı müzakirələrə. Bizim cavan yazarlar da bu filmə 
birmənalı yanaşmamışdılar: hərə özünə görə, hərə anla-
dığı kimi. Və bu yaxşı idi: düşüncə və zövq parametrləri 
kinoavtoritetin yaradıcılığı müstəvisində tarazlaşdırılırdı. 
Mən o zaman filmə və müəllif imzasına etinazsız yanaş-
dım: Triyerin qaba realizmindən, musiqisizliyindən, sado-
mazoxist naturalizmindən, fantaziya ögümələrindən, “mən 
səni sənin öz həqiqətin içində murdarlayıb öldürərəm” 
devizindən, insanın “ağıllı xəstə heyvan” olduğunu təsdiq
ləyən kinogerçəkliyindən bezmişdim. Ona görə inadkarlıq-
la “Dəccal” filmindən imtina elədim: deyim ki, filmin apoka-
liptik ideyaları eyhamlaşdıran adı da qərarıma əməllicə təsir 
göstərdi və Triyer kinematoqrafiyası ilə bağlı məndə yığıl-
mış neqativlərin doğruluğunu sanki bir daha təsdiqlədi.

O vaxt ki film nisbətən unudulmağa başladı, mən 
ona, nəhayət ki, sosial şəbəkələrin birində baxdım və film 
qurtaran kimi özözümə ünvanladığım ilk sual bu oldu: 
“Antixrist bu filmdə kimdir?” Güman etmirəm ki, bu soru
nun qəti və birmənalı cavabı mövcuddur.

Amma və lakin...
...mənim ehtimalım var ki, məncə və Lars fon Triyerə 

görə, Antixrist, yəni Dəccal elə dahi Andrey Tarkovskinin 
özüdür. Başqa sözlə, Tarkovski kino axirətini simvollaşdıran 
fiqurdur, bu, axirətin carçısıdır. Əsla, təəccüblənməyin: mən 
buna inanmasaydım, fikri yazıya gətirməzdim.

Aydın TALIBZADƏ

TRİYER ÜÇÜN 
DƏCCAL KİMDİR?
       (anti-appassionata)
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Məntiq zəncirini quraq:
“Antixrist”... Lars fon Triyerin filmi... İthaf olunur Andrey Tarkovskiyə... 
Macal tapammıram fikirləşim əlaqəsi nə? Çünki film gedir: 
Ekranda yavaşıdılmış koitus, yəni kişi və qadının cinsəl yaxınlığı pornoqra-

fik modeldə. Tarkovskinin kinodünyası üçün xarakterik yavaşıdılmış təhkiyə ritmi 
və rəng çalarları: boz, qəhvəyi, qara. Adi məişət görüntüləri seksual yaşantının 
bildiriciləri qismində dağıdılıb ətrafa: vanna otağının buxarını özünə çəkən elekt-
rik yelpazəsi, ağzından su loqquldayan botıl, havaya hoppanıb şəfəqlənən brilli-
ant damlalar... 

Əsəbiləşmək və “bu ki erotomaniyadır” qışqırıb ekranı söndürmək mümkün.
Məgər sən bilmirsən ki, Lars fon Triyer düşük porno istehsalçısı deyil? Diq

qətli olmaq gərəkir.
Günahsız günahkar insan... bəşəri günahı... hər zaman içində daşıyıb onun-

la birgə yaşayır. Triyer isə hər dəfə bu günahı insanın üzünə çirkli əski kimi çırp-
mağı xoşlayır, daim ona mesajlar göndərir ki, donuz kimi yaşamaqdan imtina elə. 
İmtina elə ki, mütləq azadlığa çıxasan. Triyer kinogerçəkliyinin paradiqmasında 
günahdan imtina yaşamaqdan imtinadır. Belə ki, günah yaşamağın əlamətidir, 
“ağıllı xəstə heyvan”ın həyat simptomudur.

Baxdınızmı, gördünüzmü, necə əriyiblər şəhvət içində sevən kişi və qadın: 
onlar üçün heç nə yoxdur, yalnız porşenlərin vəcdə gətirən hərəkəti var.

Bəs uşaq, bəs o balaca mələk? Cocuq hələ yatmayıb: oynayır beşiyində, aşır 
beşiyini, düşür beşiyindən... çıxır otağından... Qapılar açıq, insanlar əhlikef... və 

“Antixrist”, aktyor Uilyam Defo

R A K U R S  /  Aydın Talıbzadə. TRİYER ÜÇÜN DƏCCAL KİMDİR? (anti-appassionata)
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uşaq görür çılpaq olub birbirinə sarınmış atasını, anasını... Gözləri döyükür... Nə 
anla yır özlüyündə? Nəyi anlamır özlüyündə? Bilinmir. Dırmaşır kətilə, sonra ma-
saya, sonra pəncərəyə və özünü atır qarlı gecəyə... bəlkə də, azadlığa... bəlkə də, 
xoş bəxt əzabsızlığa... bəlkə də, sevgisizliyə... İntihar? ... Dəcəllik? ... Dünyadan 
qurtulmaq istəyi? ...

Onlarsa hələ də orada... seksual enerjidən sərxoş, divanə... və faciədən xə
bərsiz...

...orada isə heç nə yoxdur: nə din, nə abır, nə həya, nə ağıl, nə məntiq, nə 
söz... orada yalnız porşenlərin vəcdə gətirən hərəkəti var... orada anlayışların 
mənası itir... orada ictimai varlıq ölür və ya bir qırağa çəkilir, mütiləşir, susur, göz
ləyir... ora müdaxilə mümkünsüz... hamıdan kənar bir yer... təkcə qadın və kişinin 
sirri... hər şeyi əridən, uçurdan ehtirasdır orada mütləqihakim...

Allah olmayan yerdə isə Dəccalın peyda olmaq şansı çoxalır. 
Həm semantikasına, həm fakturasına görə “Antixrist” günəşin söndüyü nöq

tənin filmidir. İsa əleyhinə qüvvələr həmişə günəşdən qaçıb qaranlığa yığışır.
Triyer mövzunun həlli müstəvisində birbaşa xristianlığın üzərinə həmlə edir: 

xristianlıq filmin hədəfindədir. Əgər ehtiras alovdursa, İblisdən hesab olnursa, 
nifrinlənirsə, onda uşaq kimə mənsubdur: tanrıya yoxsa İblisə? Fəlsəfiteoloji 
dartışma. Xristianlığın problemi: günahsız körpə günahdan doğula bilərmi? Gərçi 
günah günahsızın doğulmasının şərti isə, o vaxt xristianlıq kimə və nəyi sübut 
eləməyə çalışır? 

Elə isə Triyerin məramı nə? Nə deyir o bizə? Fridrix Nitşe ilə “salamlaşır”? 
Onun “Antixrist” əsərinə vizual bəraət qazandırır? Yoxsa... yoxsa cəfəngiyyat haq-
qında cəfəngiyyat danışır və bu “cəfəngiyyatı” Andrey Tarkovskiyə ünvanlayır? 
Olurmu heç?

Onlarsa hələ də orada... seksual enerjidən sərxoş, divanə... və faciədən xə
bərsiz... 

“Antixrist”, Şarlotta Gensburq, Uilyam Defo, Lars fon Triyer
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Ol zaman ki xəbər tutacaqlar, həyat qurtaracaq, sevgilərin cənnət qapıları-
na möhür vurulacaq, cəhənnəm başlayacaq... nitqsiz ittihamlar və dəliliklər baş-
layacaq... ögümə başlayacaq... çünki uşağın ölümündə kişi də, qadın da eyni 
dərəcədə suçludur... və bu suç içəridə elə oturub ki, heç bir dəhşətli ağrı onu 
ora  dan qaçıra bilməz.

Suçumuz, günahımız bizimlə birgə yaşayır, bizimlə birgə qocalır və bizimlə 
birgə də qəbrə gömülür: nə biz ondan qurtuluruq, nə o bizdən.

Odur ki, Lars fon Triyer öz qəhrəmanlarını – aktyorlar Uillem Defo və Şarlotta 
Hansbur ilə maksimal şəkildə identifikasiya etdiyi qəhrəmanlarını – Zonaya apa-
rır. Zonada isə yaşantılar, psixoterapevtik seanslar, mazoxist incitmələr və cəhdlər, 
cəhdlər, cəhdlər ki, günah təmizlənsin. Təmizlənərmi heç? Bir şey ki, sübut olun-
mayıb, bir şey ki, varla yox arasındadır, onu necə təmizləyəsən? 

Günah həmişə fikrin günahıdır. 
Təbiət günah tanımır. 
Günah fikirlərdə yaşadığı üçün ölümsüz olur. 
Şəxsən mənə hər şeyi Zona aydınlatdı. Mən başa düşdüm ki, filmin kinore-

jissor Tarkovskiyə ithaf olunması hansı anlama gəlir. Və bu film niyə “Antixrist” 
adlanır.

Belə ki, Triyerin filmdə görükdürdüyü meşəzona həm sağlamlıq Zona-
sıdır, həm sakral mifnağıl Zonasıdır, həm kosmik mistika Zonasıdır, həm də 
cəzasınaq Zonasıdır, cənnət və cəhənnəmin birgəlik Zonasıdır. Və bu Zona, Tar-
kovski filmlərində şəkillənən zonaların ümumi simvolik təcəssümüdür: meşə
zona “İvanın uşaqlığı”na bir eyhamdır; sağlamlıq zonası “Güzgü”dəndir, sakral 
mifnağıl zonası – “Andrey Rublyov”dan, kosmik mistika zonası – “Solyaris”dən, 
cəzasınaq zonası – “Stalker”dən... Cənnət və cəhənnəmin birgəlik zonası isə 
“Qurbangətirmə” filmindəndir Tarkovskinin.

Danimarkalı kinorejissor Lars fon Triyer öz filmini və qəhrəmanlarını ruslaş-
mış tatar Andrey Tarkovskinin “Güzgü” filminin bədiimifopoetik aurasından ta-
pıb çıxardır: ata, ana və oğul ordandır, həmin dalğanın əkssədasıdır. Mən Triyer 
yaradıcılığının tədqiqatçısı deyiləm: amma sanıram ki, “Antixrist” – Ataya ithaf dır. 
Çünki Lars fon Triyer bütün varlığı ilə duyur ki... bütün kinoyaşantıları ilə bilir ki, 
bir kinorejissor kimi Andrey Tarkovskinin “Güzgü” filminə baxdıqdan sonra do-

ğulub. “Antixrist” filmində 
o, Nitşedən daha çox Tar
kovskiyə yaxındır, kino ge-
neologiyasına görə məhz 
onun vərəsəsidir. Kinore-
jissor Lars fon Triyer kino-
rejissor Andrey Tarkovskini, 
onun personajlarını öyrənir, 
filmlərinin mövzu lokusun-
da “eşələnir” və psixoana-
lizin ucundan tutub gedir 
xristianlığın aktuallaşdırdığı 
ilkin günaha sarı və ondan 
da bir az o yana: ora ki, ora-
da şüursuzluq və instinkt
lər mənəviyyatı bihuş edib 

“Antixrist”, quruluşçu rejissor Lars fon Triyer

R A K U R S  /  Aydın Talıbzadə. TRİYER ÜÇÜN DƏCCAL KİMDİR? (anti-appassionata)
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yatırdır. Şüur yatanda isə ximeraların, bədheybətlərin, vampirlərin, şeytanların 
cəhənnəm yolunda qorxunc şəhvani rəqsləri başlayır.

“Antixrist” Sovetlər Birliyinin ən xristian rejissoru Andrey Tarkovskiyə ithaf 
olunur; Andrey Tarkovski “Antixrist”lə şərh olunur və Tarkovski sinemanın An-
tixristi, yəni Dəccalı hesab olunur. Əslində, “Antixrist” – Triyerin özünə qarşı və 
Tarkovskiyə qarşı gizli qiyamıdır. Triyerin, əlbəttə ki, mənim gümanımda, ittiha-
mı budur ki, Tarkovski “tamaşaçı üçün kino”nu öldürdü, süjeti yox etdi, fəlsəfəni, 
fluidləri çəkməyə başladı və kino axirətindən xəbər verdi, yüzlərlə rejissoru öz si-
nematoqrafı ilə “zəhərlədi”, ömürlük “şikəst elədi”. 

Bu fikrin doğruluğuna şəhadət verirəm: mən Xarkov şəhərində hələ tələbə 
ikən bir təsadüfün nəticəsində kinoteatrda ömründə birinci dəfə “Stalker” filminə 
baxarkən seansın axırına kimi zalda cəmi 8 nəfər adam qaldığının şahidi olmu-
şam. Məhz Tarkovski filmləri ilə seyirçinin kinoteatrlardan ilk kütləvi “qovulma-
sı” tendensiya şəklini aldı: “kütlə üçün kino” “özüm üçün kino”ya, “darıxdırıcı in-
tellektual kino”ya çevrildi.

Lars fon Triyer musiqisiz, ayaqyalın, hiddətli Tarkovskidir, qəddar filosofdur. 
Amma o necədirsə, onu o cür Tarkovski yaradıb. Ona görə son zamanlar Triyer 
başlayıb Tarkovskidən uzaqlaşmağa, ondan azad olmağa. Bu filmində Lars fon 
Triyer, sadəcə, Tarkovskidən qurtulmağa, onunla vidalaşmağa çalışır. İthafın bir 
məqsədi də elə budur. Hər bir ithaf vidalaşmadır. 

Lakin o başqa cür olmağı bacaracaqmı?   

“Antixrist”, aktrisa Şarlotta Gensburg
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J an Lyük Qodar (Franszaİsveçrə kinorejissoru, ak
tyor, ssenarist, kinoprodüser, Fransa “yeni dalğa”
sı  nın nümayəndələrindən biri) deyirdi ki, kino bir 
saniyədə 24 dəfə həqiqəti göstərən sənətdir. Onun 

bu fikrini kinonun müharibə janrına daha çox aid etmək 
olar. Çünki kinooperatorlar kino yaranan gündən dün ya da 
baş verən hər bir müharibədə iştirak edərək xroni ka yara
dıb lar. Sonralar bu real kadrlar rejissorları bədii kino ya da 
hərb mövzusuna gətirməyə vadar edib. 

KİNODA HƏRB MÖVZUSU
“Bizim üçün bütün incəsənət 

sahələrindən ən vacibi kinodur”

	 	 	 										V.İ.	Lenin

Aysel ƏSGƏROVA
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Bu gün hərbi filmlər – kinematoqrafiyada ən geniş yayılmış janrlardandır. 
Müharibə mövzusu kino üçün daim aktualdir. Çünki hər dövrdə savaş mövcud-
dur. Müharibə filmlərini şərti olaraq bir neçə növə də bölmək olar:

1. Müharibənin əsl simasını, gerçəkliklərini göstərən tarixihərbi filmlər.
2. Müharibə iştirakçısı olmuş insanın bioqrafik filmi.
3. Müharibə şəraitində yaşanan eşq macərasından bəhs edən filmlər.
4. Hərbidetektiv filmləri. 
5. Müharibədən fon kimi istifadə olunan, insan hislərinin önə çəkildiyi 

filmlər 
və s. 

Kinematoqrafiya hərbi filmlər istehsal etmək, insanlara vətənpərvərlik hissi-
ni aşılamaqla yanaşı, müharibənin acı reallıqlarını ümumi cəmiyyətə göstərməklə 
insanların savaşa olan münasibətini dəyişməyə çalışır. Bu həm mənfi, həm də 
müsbət effekt verə bilərdi. Ona görə də, əvvəllər hökümət belə filmlərin nüma-
yiş olunmağından qorxurdu ki, millətin döyüş ruhu sarsıla bilər. Lakin onlar an-
ladılar ki, bu cür filmləri dövlətin siyasətini dəstəkləməyə də yönləndirmək olar. 

Hər bir müharibə dövründə bununla bağlı filmlər çəkilib, lakin ən çox bədii 
film II Dünya müharibəsinə həsr olunub. Hətta, müharibə bitdikdən sonra da, bu 
günədək kinoda bu mövzu aktualdır. 

II Dünya müharibəsinə əsasən vətənpərvərlik aşılayan, ruh yüksəkliyi verən 
filmlər istehsal olunurdu. Sovetlər İttifaqına daxil olan ölkələrdə də Böyük Vətən 
mü haribəsi illərində bir çox filmlər çəkilməyə başlanmışdı. Cəbhənin önəmli nöq
tə lə rində 20dən çox kinoqrup işləyirdi. Onlar kinoxronika yaradıcıları idi. Hə min 
xronikalar əsasında isə hərbi bədii film lər çəkilməyə başlanıldı. Qəh rə man şəhər
lərin və insanların ekranla ra da şın 
ması sovet insanlarına və pub li sis ti
ka sına müsbət təsir göstərdi. 

Maraqlıdır ki, əvvəllər kinemato
qrafçılar müharibə mövzusunda film
lər çəkmək istəmirdilər. Çünki belə 
filmlər çox baha başa gəlirdi. Ha zır
da da belə janrlı filmlər üçün xü susi 
hərbi texnikanın, dekorasiyanın, küt
ləvi və fərdi səhnələr üçün ge yim
lərin və nəhayət, kompüter qra fi ka
sının hazırlanması tələb olunur.

Lakin 1915ci ildə ABŞda 
vətəndaş müharibəsinin yaşanması 
D. U. Qrif fiti vadar etdi ki, “Millətin 
yaranışı” filmini çəksin və bu gün bu 
film müharibə mövzusunda dünya 
klassikasına daxil olan ilk filmlər sı-
rasındadır. 

Müharibə filmləri bir janr kimi 
Birinci dünya müharibəsi illərində 
19141918ci illərdə formalaşdı. Av-
ropada isə hərbi filmlər az çəkilirdi. 

“Millətin yaranışı”, quruluşçu rejissor Devid U. Qriffit
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K İ N O Z A L  /  Aysel Əsgərova. KİNODA HƏRB MÖVZUSU

1917ci ildə ABŞ müharibəyə qoşulanda Hollivud kütləvi şəkildə müharibə möv-
zulu filmlərin istehsalına başladı. Məqsəd dövlətin atdığı addımlara cəmiyyətin 
gözündə haqq qazandırmaq, vətəndaşları hərbi qulluğa cəlb etmək və düşmənə 
qarşı nifrət hissi oyatmaq idi. 

Lakin kinematoqrafiyanın ən böyük rolu 19391945ci illərdə II Dünya 
Müharibəsi zamanı özünü göstərdi. Baxmayaraq ki, filmlər ciddi senzuraya məruz 
qalırdı, amma bu, insanlara patriotizmin aşılanmasında və müharibə dəhşətlərinin 
təqdim olunmasında əvəzsiz rol oynayırdı. Bu illərdə hərbi filmlərə təkcə ciddi 
aspektdən yanaşılmırdı. Almaniya və İtaliya faşizmini gülünc şəkildə göstərən 
komediyalar da çəkilirdi. Bu cür filmlərin ən parlaq nümunəsi isə Çarli Çapli-
nin “Böyük diktator” satirik parodiya filmi oldu. Bu, Çarlinin ilk səsli filmi idi. Baş 
verənlərin absurd bir şey olduğunu göstərmək üçün filmin müəllifi bənzərlikdən 
istifadə edib. Filmdə Çarli eyni zamanda iki rol ifa edir: Hitlerin prototipi olan dik-
tator Hinkel və xarici görkəmi ilə diktatorun əkizi olan yəhudi bərbər.

Əslində, bu iki insanın xarici bənzərliyi özlüyündə bir ismarış daşıyır. Yəni, 
bütün insanlar bu dünyada bərabərhüquqludurlar. Eyni zamanda, bir qütbdə 
mərhəmət və insanlıq, digər qütbdə isə qəddarlıq və zülm dayanır. Absurd məhz 
ondadır ki, bu qütblər tədricən birbirinə doğru hərəkət edir, dünyanı sıxır və 
nəhayətdə, zülm insanlıq üzərində qələbə çalır. 

Filmdə maraqlı səhnələrdən biri də Hinkelin, Napaloni ilə görüşüdür (Hitler 
və Mussolini). İki siyasətçi qlobusla uşaq kimi oynayaraq öz aralarında dünyanı 
bölüşdürməyə çalışırlar. “Böyük diktator” filminin yaradıcısı bu cəsarətli addım-
ları ilə insanları təkcə güldürmək istəmir, həm də onları bu reallığa gözüyumulu 
inanmaq əvəzinə mübarizə aparmağa çağırır. 

Çarlidən sonra da dünya kinosunda müxtəlif istiqaməti müharibə janrlı 
filmlər çəkilməkdə davam edirdi.

1941ci ildə yaponların PerlHarbora hücumundan sonra Amerika da II Dün 
ya Müharibəsinə qoşuldu. Qurudakı hərbi əməliy yat lar barədə ən yaxşı filmlər 
“Bataan”, “Quadalkanal gün dəliyi”, suda və havadakı savaşlar barədə ən yaxşı 

filmlər isə “Hədəf Tokio” kimi ekran 
əsərləri oldu. 

Maykl Körtisin “Kasa blan ka” 
filmi isə II Dünya müha ribəsi illə
rində ən populyar film idi. Kasa
blanka – Avropa qaçqınları üçün 
son ümid adası idi. Filmdə hadi
sələr 1942ci ildə Şimali Afrikada 
cərəyan edir. “Kasablanka” filmi bu 
gün də kino tənqidçiləri tərəfindən 
Hollivudun studiya dövrünün ən 
yaxşı filmlərindən biri sayılır, halbu-
ki, film çəkiləndə onun uğurlu ola-
cağı, hətta, 3 “Oskar” alacağı belə 
heç kəsin ağlına gəlmirdi. Filmdə 
sevgi hekayəsi, yumor, musiqi, 
vətənpərvərlik ideyaları var. Bu gün 
bu filmə baxanda əksər tamaşaçı-
lara musiqi banal, dialoq və mono-

“Kasablanka”, quruluşçu rejissor Maykl Körtis
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loqlar çox zəif gələ, ekran əsəri “Hollivud” damğası aydınca hiss olunan film kimi 
görünə bilər. Lakin 1942ci ildə bu film fərqli yanaşma, güclü ideya və məzmunu 
ilə o dövrün mentalitetini əks etdirirdi. Film “hiss” və “borc”, “necə yaşanır” və 
“necə yaşamalı” kimi anlayışlar arasında konflikti açır. Baş rollarda o dövrün ən 
məşhur aktyoru Hemfri Boqartın və aktrisa İnqrid Berqmanın çəkilməsi filmə 
daha da böyük uğur gətirdi. 

Təbii ki, bu tarixi şərait Azərbaycan kinosundan da yan keçmədi. Müharibə 
illərində ölkəmizdə də xeyli filmlər çəkildi. Müharibə illərində “Vətən oğlu”, 
“Bəxtiyar”, “Sovet pəhləvanı”, “Sovqat”, “Bir ailə”, “Sualtı qayıq “T9””, müharibədən 
sonrakı illərdə “Bakının işıqları”, “Onun böyük ürəyi”, “Uzaq sahillərdə”, “Dağlarda 
döyüş”, “Mən ki gözəl deyildim”, “Bizim Cəbiş müəllim”, “Şərikli çörək”, “Skripka-
nın sərgüzəşti”, “Bakıda küləklər əsir”, “Tütək səsi”, “Ölsəm, bağışla” və s. çəkilən 
bədii filmlər 19411945ci illərin dəhşətlərini, ön və arxa cəbhədə baş verənləri, 
bu ağır tarixi dövrdə adi insanların yaşayışını və müharibədən sonra insanların 
çəkdiyi aclığı və başqa müxtəlif əziyyətləri əks etdirir. 

II Dünya müharibəsi təkcə tarixdə deyil, elə kinematoqrafiyada da silinməz 
iz qoydu – 1945ci ildən sonra da bu mövzu hərbi filmlərin ən mərkəzi möv-
zusu kimi qalırdı. Hərbi dram janrında və dərc olunmuş ədəbiyyat nümunələri 
əsasında on minlərlə filmlər çəkilirdi. 

Lakin bu illərdə İtaliya kinematoqrafiyasında neorealizm yarandı. Mühari bə
dən sonrakı illərdə ölkənin və insanların ağır vəziyyətini ekranlara daşıyan neo-
realizm öz dövrünün ən yaxşı rejissorlarını da yetişdirdi. Roberto Rossellini, Luki-
no Viskonti, Vittorio de Sika, Cüzeppe de Santis bu kinocərəyanın ən öndə gedən 
nümayəndələri idi. Roberto Rossellininin “Roma – açıq şəhər” filmini isə neorealiz-
min manifesti hesab etmək olar. Vittorio de Sikanın “Velosiped oğruları” filmindən 
sonra bütün dünya neorealizmdən danışdı və bu cərəyandan yararlanmağa başladı. 

Neorealizm, həqiqətən də, kinoya fərqli bir anlayış gətirdi. Bu cərəyanın 
nümayəndələri çəkilişləri, əsasən, təbiətdə edir, real həyatda mövcud olan ob-
razları yaradır, aşağı zümrə insanlarının və işçi sinfin həyatını ekranlara daşıyırdı. 
Bir çox hallarda filmin fabulasını baş vermiş hadisələr təşkil edirdi. Bəzən elə olur-
du ki, filmə aktyorlar yox, adi insanlar çəkilirdi. 

1950ci illərin sonu – 1960cı illə rin əvvəllərində isə istiqamət bir qə dər dəyişdi. 
Artıq real hadisələr əsa sın da çəkilən filmlər yox, macəra ele ment ləri olan uydurul-
muş heka yə lər dəbə gəldi. Lakin belə filmlər də də müharibə fon kimi verilirdi. 

Bu illərdə müharibənin dərin təhlili verilən “Kvay çayı üzərindən körpü” və 
“İvanın uşaqlığı” psixoloji dram filmləri çəkildi. 

A. Tarkovski “İvanın uşaqlığı” ekzistensialpoetik dramında yazıçı Vladimir Bo-
qomolovun “İvan” hekayəsinin ənənəvi adaptasiyasını dəyişib. Rejissor burada 
özünün düşüncələrini və tamaşaçıya çatdırmaq istədiklərini ifadə edib. Tarkovski 
yeniyetmə İvanın yuxuları səhnəsində su və ağacın oxşar motivlərini verir, ən əsas 
odur ki, zaman insanın ölümü ilə bitmir, dünya durduqca həyat da əbədi olaraq da-
vam edir. O, reallığı mənəvi substansiya və dairəvi, bitməyən həyat kimi qəbul edir. 
Tarkovskinin İvanı uşaq həyatını yaşamır, o, itirilmiş uşaqlığının və vətəninin qisası-
nı alaraq böyüklərlə birlikdə faşizmə qarşı mübarizə aparır. Filmə Venesiya film fes-
tivalında “Qızıl şir” qazandıran da məhz Tarkovski yanaşması, onun simvolikası olur. 
Qərbdə “İvanın uşaqlığı” ekzistensial anlamda həyat və ölüm arasında balaca bir 
insanın dərrakəsindəkı qırılmanı əks etdirən film kimi qəbul olundu. Rusiyada isə 
əksinə uşağın qəhrəmanlığı və onun müharibə əleyhdarı olması önə çəkildi. 
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Andrey Tarkovskinin ilk böyük işi sayılan “İvanın uşaqlığı” – çox metaforik, 
bəzən isə, simvolik görünür. Bir çox detalları ayrıca kadrlarla verən rejissor, on-
ların xüsusiliyini və olduqlarından daha fərqli, daha dərin bir anlam daşıdığını 
göstərməyə çalışır. Fraqmentlərin birində İvan kəşfiyyatdan gəlib, stola toxum, 
bir dəstə ot və yarpaqlar qoyur. Məlum olur ki, İvan onların köməyi ilə düşmən 
tank və toplarının sayını yadında saxlayıb. Müharibə adi əşyaların da mənasını 
dəyişir. İkinci bir misal: Şalyapinin ifasında olan mahnı film boyu sonadək çalın-
mır. Hər dəfə yarıda kəsilir. Müharibə – bu, həmişə yarıda qırılan, sona çatmayan 
həyat, sevgi və ya uşaqlıqdır. 

1970ci illərin sonu II Dünya müharibəsi haqqında geniş miqyaslı filmlər ar-
tıq dəbdə deyildi. Müharibənin yaratdığı ajiotaj yavaşyavaş sakitləşirdi... 

Hollivud filmlərində Vyetnam müharibəsi tamamilə başqa bir mövzudur. 
Əsl həqiqəti əks etdirən, real hadisələrə əsaslanan filmlər tamaşaçılar tərəfindən 
uğur qazandı. Belə filmlərdən ən öndə gedəni isə rejissor Frensis Ford Kopolla-
nın 1979cu ildə çəkdiyi “Apokalipsis bu gün” filmi idi. 

Amerikali rejissor Frensis Ford Koppolaya öz şedevr işlərindən biri olan “Apo-
kalipsis bu gün” hərbi macəra filmini çəkməyə icazə verildi – HindÇində müharibə 
bitdikdən bir il sonra Vyetnam mövzusu qadağa olunmuşdu. Bunun üçün ona 
hərbi texnika və kütləvi səhnələr üçün əsgərlər verildi. 1979cu ildə film ekranla-
ra çıxanda mövzusu, geniş miqyası və texniki səviyyəsi ilə Amerika cəmiyyətini və 
kino tənqidçilərini sarsıtmışdı. Rejissor bu filmdə rəssam kimi HindÇin torpağın-
da müasir apokalipsisin nəhəng şəklini çəkdi. Vertolyotlarin hücumu zamanı macar 
operasından səslənən musiqi parçası isə tənqidçilər tərəfindən müsbət qarşılandı. 
Lakin filmin fəlsəfi mənası tənqidçilərin diqqətindən qismən kənarda qaldı. Film 
təkcə müharibənin amansızlığından bəhs etmir, o həm də Xeyir və Şər, ağıl və ağıl-
sızlıq, hətta, insanın içində olan Allah və Şeytan arasında mübarizəni, qəddarlığın, 
zülmün hökm sürməsini göstərir. Filmdə işıqla qaranlığın oyunu rejissorun fikri-
ni tamamlayır, eyni zamanda filmi “kommersiya” kateqoriyasından “klassik müəllif 
işi” səviyyəsinə yüksəldir. Marlon Brandonun baş rolda çəkilməsi isə filmin uğurla-
rından biridir. Ford Koppolanın bu işi bir qədər qəliz, kədərli, qaranlıq olsa da, ide-
ya və məzmununa görə dünya kinosunda öz yerini tutdu. “Apokalipsis bu gün” fil-
mi bu gün də Vyetnam mövzusuna müraciət edən rejissorlar üçün əsl dərslikdir. 

“Vyetnam sindromu”nu özündə daşıyan və yaddaşlarda həkk olunan 
filmlərdən biri də 1976cı ildə Martin Skorsezenin çəkdiyi “Taksi sürücüsü” fil-
midir. Filmə ilk dəfə baxan adam qəddarlıq abhavasına görə onu bəyənməyə 
bilər. Yalnız ikinci və ya üçüncü baxışdan sonra insan tənhalığının faciəsi, yaşadı-
ğı müharibə illərinin onda qoyduğu izlər və qəhrəmanın indiki yaşamına – Nyu
Yorkun cəhənnəm dolu gecə həyatına alışmaq cəhdləri sezilir. Robert De Niro-
nun ifasında isə filmin əsl dramatik siması açılır. 

1980ci illərdə Vyetnam mövzusuna maraq bir qədər azalmışdı. Bu film is-
tehsalının bahalaşması və bu vəziyyətdə müharibə filmlərinin daha çox maliyyə 
tələb etməsi, həmçinin, filmlərdə konkret bir fərdin faciəsinin göstərilməsi ilə 
əlaqədar ola bilərdi. Amma dünya kinosu arasıra müharibə mövzusuna müraciət 
etməkdə davam edirdi.

1995ci ildə II Dünya müharibəsi illərindən bəhs edən daha bir şedevr 
film yarandı. Bosniyalı rejissor, dünyaşöhrətli Emir Kusturitsa “Anderqraund” 
(“Zirzəmi”) filmini çəkdi. Film II Dünya müharibəsi illərində gizli silah istehsal edib 
satan, müharibədən sonra da bu işlə məşğul olan bir qrup insandan bəhs edir. 
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Ekran əsəri bəzi nüanslarda müharibənin qurtardığından xəbərsiz olan adi 
partizanlar haqqında lətifə kimi görünür, bəzən isə daha dərin sürrealistik anlamlı 
fəlsəfi bir film kimi diqqət cəlb edir. Lakin rejissor Emir Kusturitsa bu komizmdən 
daha çox reallığı böyük miqyaslı fantasmaqoriya kimi göstərir, burada bütün 
fərdlər özünü zamanın əsirliyində hiss edir. Anderqraund – bu, tamamilə ayrı, 
fərqli bir dünyadır. Burada insanlar gülür və kədərlənir, rəhm edir və dəhşətlə 
qarşılaşır, ən əsası müharibəyə qarşı birlikdə mübarizə aparır. Onlar, sadəcə, ya-
şayırlar. Məhs rejissorun bu cür yanaşması filmi uğurlu etdi. 

1998ci ildə Stiven Spil ber qin  
II Dün ya müharibəsi möv zu sunda çək
diyi “Sıravi Ra ya nı xilas etməli” filmi  
dün ya kino sunu yenidən müharibə 
illə ri nə qaytardı. Filmdə pafoslu və
tən pər vər lik ruhu çox parlaq şə kildə 
hiss olunur. Maraqlıdır ki, film çəkilən 
illərdə Ame rika ruhu başqa idi. Bəs 
niyə “Sıravi Rayanı xilas etməli” uğur 
qazandı? Bəzi tən qid çilərin yazı la rın
da buna cavab tap maq olar. Onlar 
yazırdılar ki, XX əsr Ame  rika sına fan-
tastikadan uzaq, insan lara müəy yən 
emo si ya lar yaşa dan tam real “ulduz” 
lazım idi. Buna görə də film Ame  rika 
prokat ların da uğur qazandı. Qu ru luş
çunun ustalığı onda idi ki, 53 il öncə 
bit miş bir müha ri bə nin bütün dəh

“Apokalipsis bu gün”, quruluşçu rejissor Frensis Ford Koppola

“Sıravi Rayanı xilas etməli”,  
quruluşçu rejissor Stiven Spilberq
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şət lərini, o dövrün xaosunu ekranlara daşıya bildi. Bunun sayə sində, Spilberq 
Amerika tamaşaçısına bilə rək dən və açıq şəkildə sentimen talpafoslu səhnələrlə 
təsir etməyi bacardı. Məhz buna görə “Sıravi Rayanı xilas etməli” filmi on ən yax-
şı hərbi film sırasındadır. 

19921995ci illərdə Bosniya hadisələrinin baş verməsi kinoya yeni müharibə 
mövzusu gətirdi. BosniyaSerbiya qarşıdurması və onun acı nəticələri “Saraye-
voya xoş gəlmisiniz”, “Yaxşı insanlar”, “Doqquz həyat”, “Bosniyaya geri dönüş”, 
“Qrbavitsa”, “Sakit kədər – müharibə övladı” kimi filmlərdə göstərilib. 

2010cu ildə çəkilən “Xəbərçi” isə müharibənin qəddar şərtlərini və dəhşətli 
nəticələrini göstərən filmdir. Müharibədən sonra seks alveri hökm sürən Bos-
niyadakı xaosdan bəhs edən film ağlasığmaz gerçəklikləri – bütün “bozluqla-
rı” açıb göstərir. Filmin baş qəhrəmanı olan polis qadın öz maddi problemlərini 
həll etmək və qızına daha yaxşı həyat vermək üçün Bosniyada işləməyə razılıq 
verir. Lakin buraya gəlib gördüyü problemlər onun qarşısında tamamilə fərqli, 
dəhşətli bir mənzərə açır. Polislərin öz başınalığı, qızların mal kimi satılmağı və ən 
önəmlisi, bu vəziyyəti düzəltmək üçün heç kimin barmağını belə tərpətməməyi 
baş qəhrəmanı təkbaşına mübarizə aparmağa vadar edir. Onun mübarizəsi təkcə 
böhranla deyil, bu savaş həm də müəyyən dövlət dairələrinə qədər gedib çıxır. 
Filmi mükəmməl bir kino nümunəsi saymaq olmaz, amma mövzu, ideya və ya-
naşma tərzi onu bu mövzuda təkrarsız edir. Bu filmdə operator işini xüsusilə vur-
ğulamağa dəyər. Maraqlı kadrlar, uğurlu rakurslar və ən əsası, statiklikdən bacar-
dıqca qaçan kamera işi tamaşaçını da hadisələrin içinə daşıya bilir. 

Bundan əlavə, Bosniya 
hadi sələri növzusunda çəkilən 
daha bir filmi də vurğulamaq 
lazımdır.

Aktrisa Ancelina Coli bö-
yük kinoda ilk debüt işini Bos-
niya hadisələrinə həsr etdi. 
“Qan və bal diyarında” adlanan 
film müharibəni və mərhəməti, 
sevgini və işgəncəni bir arada 
göstərir. Bu qəbul olunmalı-
dır ki, Coli bədii filmdə debütü 
üçün çox ağır mövzu seçib. Bu 
filmdə rejissor peşə karlıq, ta ri xi 
xətalara yol ver mə mək mə su
liy yəti ilə yanaşı, faciəvi hadi
sə  lərin qurban la rının mənəvi 
du rumlarını da düzgün gös
tər məlidir. Rejissor filmdə ney

tral lığını qoruyub saxlaya bilməyib. Hətta, bu filmi bir çox tənqidçilərlə razılaşıb, 
anti serb yönümlü film də adlandırmaq olar. Filmin çəkilişləri sona çatandan sonra 
heyət, serbiyalı mediamaqnat və maliy yəçi Jelk Mitroviçə onun səsyazma studi ya
sın dan istifadə etmək üçün müra ciət edirlər. Jelk isə Ancelina Coli qarşısında baş 
əydiyini desə də, filmə heç bir şəkildə aidiyyəti olmaq istəmədiyini bildirib. 

Maraqlıdır ki, Bosniya hadisələrinə diqqətin az olduğu bir zamanda Coli 
məhz bu mövzuya müraciət etdi. Filmi baxımlı edən nüanslardan biri rəng qam-
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“Qan və bal diyarında”, 
quruluşçu rejissor Ancelina Coli
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masıdır. Rejissor təkcə problemi göstərmək yox, eyni zamanda bu görüntüyə 
bədii ruh da qatmaq istəyib. Bununla yanaşı, qadınların zorlanması, döyülmə, 
güllələnmə və digər səhnələr də realistik tərzdə verilib. Lakin müəllif bütövlükdə 
bu aləmə varmayıb. Bu dəhşətlər, vəhşiliklər içərisinə məhəbbəti də daşıyıb. 
Göstərilən kədərin fonunda baş qəhrəmanların şəxsi konfliktləri – din, inam, 
dəlilik və nifrət də göstərilir. Bu sevgi hekayəsi ilə rejissor filmin dramatizmini ar-
tırır və eyni zamanda müharibənin iç üzünü daha açıq şəkildə göstərməyə çalışır. 
Lakin ekranda məhəbbət hekayəsindən çox müharibə dəhşətləri əks olunur. Bu 
da uğurlu amillərdən biridir. Bununla yanaşı, filmin bəzi qüsurları da var. Məsələn, 
filmin musiqisinin olmaması (soundtrack) onu konkret bir cizgi ilə yaddaşlarda 
saxlamır. Məlumdur ki, bir çox filmlər məhz musiqisi sayəsində daha çox popul-
yarlıq qazanır. Amma rejissor Coli bu detala o qədər də önəm verməyib. Bir nü-
ansı da vurğulamaq lazımdir ki, bəzi epizodlar filmin ümumi konsepsiyasına zidd 
olaraq çox uzun çəkilib. Rejissorun müəyyən bir kadrı və ya epizodu vurğula-
maq üçün uzatdığı görüntü tamaşaçılara darıxdırıcı gələ və filmə baxma həvəsini 
öldürə bilər. Amma bunlara baxmayaraq, filmi uğurlu saymaq olar. 

Bu gün də dünya kinosunda hərbi mövzuda filmlər çəkilir. Ölkəmizdə də, 
müharibəyə aid filmlərin çəkilməsi çox populyardır. Lakin dünya kinosundan 
fərqli olaraq, Azərbaycan kinosunda hərb mövzusu bir istiqamət – Qarabağ hadi
sə ləri üzrə gedir. Yaxın keçmişdə çəkilən “Ağ atlı oğlan”, “Arxada qalmış gələ cək”, 
”Günaydın, mələyim”, “Biz qayıdacağıq”, “Yalan”, “Böcəkudan”, “13 ildən sonra”,  
“Canlanma”, “Xoca”, “Dolu” və s. filmlər Qarabağ hadisələrini əks etdirməyə ça-
lışsa da, on lar dan hər birində 
müəy yən ça tış  mayan və ya if-
rata varan mə qam lar var. Dün-
ya kino su ilə müqayisə etsək, 
bizim film lər indiki dövr hərb 
janrlı filmlərə ssenari və yanaş
ma tərzi baxı mından uduzur. 
Hazır da Avropa fəlsəfi və psi
xo loji məqamlara üstünlük ve-
rir, Amerika kinosu isə film ləri 
kom mersiya ideyası üzə rin də 
qurur. Qarabağ mövzusunda 
çəkilən filmlər isə nə Avropa, 
nə də Amerika kino stilis tika
sına uyğundur. İndiki dövrdə 
fil min süjetini konkret qətllər 
və döyüş səhnələri üzərində 
qur maq bir az “gecikmək”dir. 
Əslində, rejis sorlar bu cür ya-
naşma ilə insanlarda düşmənə nifrət, döyüşə istək yarat mağa çalışırlar. Lakin ha-
zırda müharibənin qızğın çağlarının olmamasını, savaş səhnə lərindən çox, onun 
nəticələrini, Qarabağ torpaqlarının Azərbaycana aid olduğu nu tarixə müraciət 
etməklə göstərmək lazım olduğunu nəzərə alsaq, bu gün çəkilən filmlərimiz 
dünyada öz layiqli yerini tuta bilməz. Son zamanlarda çəkilən o filmlərin də, yu-
xarıda adlarını sadaladıqlarımız kimi klassikaya çevrilibçevril mə yə cəyini demək 
çətindir. Onu da zaman göstərəcək.   

“Günaydın, mələyim”, 
quruluşçu rejissor Oqtay Mirqasım
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Metafizika

Baş verən bütün proseslərin fiziki qanunlara tabe ol-
duğunu iddia edən fiziklər haqlıdırlar. Fizika həyatın bütün 
sahələrinə aid olan, ədəbiyyat kimi bir elmlə eyni cərgədə 
dayanmağa haqqı olan, metafizikayadək inkişaf edib 
fəlsəfəylə qovuşan elmdir. Bir sitat üçün fizikanı bu qədər 
mədh etmək azdır, əlbəttə. Amma yenə də... Fizikada “ener-
jinin itməməsi” qanunu var. Bu qanuna görə, enerji heçdən 
yaranmır və heç yerə itmir. Bir şəkildən başqa şəklə keçir. 
Buna din və o dünyaya inancla, Ruhun ölməzliyi barədə 
söhbətlərdə misal gətirildiyini bir neçə dəfə eşitmişəm.. 
Kino nə qədər material sənətdirsə, ondan iki dəfə artıq ide-
oloji psixoloji (psixoruh) hadisədir. Və baş verən əhvalatın 
enerjisi yalnızca lentlərə yox, aktyorlara, məkana və hətta 
zamana hopa bilər. Haradan peyda olur bu kino teyfi və 
hara qeyb olur?

Təqlidin lənəti

Ölümündən sonra – postmodernizm zamanında 
məşhurlaşan və qədri bilinən fransız sosioloqu Qabriel 
Tard öz nəzəriyyələrini tənqidi analiz üzərində inkişaf et-
dirirdi. Yəni, o, özündən əvvəlki elmi nəzəri fikirləri inkar 
edirdi. Tard cəmiyyətə münasibətdə mexaniki aqreqat (so-
sial mexanizm) və ya bioloji orqanizmlə (sosial darvinizm) 
analogiyalar aparan naturalist nəzəriyyələri rədd edirdi. Bu 
barədə onun öz fikirləri vardı. O, sosial prosesləri üç əsas 
tipə ayırırdı: təqlid, əks mövqe və adaptasiya.

KİNOMAGİYA 

Aliyə
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Tardın fikrincə, sosial proseslər bu üç qanunprinsiplə davam edirdi. On-
lardan ən əsası təqlid qanunlarına əsaslananı idi. Sosioloq özünün “Təqlid qa-
nunları” əsərində bunu geniş izah edir, təqlidin növlərinə aydınlıq gətirirdi: idea-
lın təqlidi, nümunəyə əsaslanan təqlid və qarşılıqlı təqlid. Qarşılıqlı təqlid insan-
ların qarşılıqlı təsirindən yaranırdı. Əlbəttə, Tard dövrümüzdə yaşasaydı, televi-
ziyanın və kinonun, vizual vasitələrin həyatda bu qədər nüfuzunu görsəydi, öz 
nəzəriyyəsindən bir daha arxayın olardı. Hərçənd o, belə də hər şeyi görə bilirdi. 
Tard “Gələcəyin tarixindən qeydlər” yazan bir fikir adamı idi.

Bu gün televiziya, kino, virtual şəbəkələr təqlidin əsas ötürücüsüdür. İnsan-
larmı TVdə gördüklərini təqlid edir, televiziyamı baş verənlərin ekranda bir daha 
təqlidini göstərir? Yoxsa televiziyada göstərilənlər təkrarən baş verir? Biz kinonu, 
yoxsa kino bizi təqlid edir? Yeganə görünən budur ki, lənətlənmiş kimi təqliddən 
yaxa qurtarmaq olmur. Və bu “təqlid” həyatımızı məhv etmək gücünə malikdir. 
Kriminal proqramlardakı kriminal xəbərlər artdıqca, təfərrüatlar yayımlandıqca 
həyatda da belə hadisələr artmaqda davam edir. Televiziya, kino, cəmiyyət, təbiət 
birbirini təqlid edirlər.

Kino ən bədii vizual təqliddir. Amma bu təqlid bəzən şüurlu, bəzən də şüursuz 
olur. Şüurlu olmayanda o, ilk baxışda yuxu kimi izaholunmazdır. Kino yuxudur…

Kino 
onu çəkənin 
hamıya göstərə bildiyi 
yuxusudur – 
kino hamımızın 
yuxusudur.

Baş verən hər şey – ter
aktlar, müharibələr, texniki 
mənəvi nailiyyətlər və faciələr 
bu yuxula rın çin olmasıdır. 
Çünki yuxunu aparsın deyə 
suya yox, adam lara danışdı-
lar. Onlara hop durdular. On-
lara yoluxdurdu lar. Bəlkə də, 
gələcəkdə baş verə cək nəsə 
o yaddaşın (yaddaş dakı fil-
min) proyeksiyası olacaq.

Məsələn, mən dünya nın 
dağılacağını məhz “Melan xo
li ya”da olduğu kimi təsəvvür 
edi rəm. Hər səhər üfüqdən o naməlum planet nəhəng sifəti ilə bizə boylana bilər. 
Və bəlkə də, bəşər övladı bu yaxınlaşan nəhəng sifətə baxıb özünü tanıyacaq.

Bu pis yuxuların qorxusundanmı, “təsir əkstəsirə bərabərdir” kimi başqa 
bir fiziki qanunun həqiqətindənmi, ya nədən, dəqiq deyə bilmərəm, “pis və yax-
şı filmlər” – yəni insanı pis və yaxşı göstərən filmlər, bunun cəmiyyətə təsiri” 
möv zusunda esse yazmalıydım. Yazılacaq məqalədən danışanda “İnsanı pis gös
tər dikcə, o da əkstəsir göstərib daha da pisləşir” deyirdim. Pis filmlər üçün Pyer  

“Melanxoliya”, quruluşçu rejissor Lars fon Triyer
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Paolo Pazolininin bircə “Salo və ya Sodomun 120 günü” filmi bəs idi. Məqalə 
alınmadı. Nəticəsiz bir iş olduğu üçün alınmadı. Çünki bir rejissora “niyə belə film 
çəkirsən?” sormaq “niyə bu yuxunu gördün?” qədər axmaq sualdır.

Yuxu öncəgörmə kimi – kino öncəgörmə kimi

Çox uzağa getmədən elə ölkəmizin içindən, elə bu günlərin əhvalatını 
yazmaq istəyirəm. Bu günlərdə artıq deputat mandatı əlindən alınmış Gülər 
Əhmədovanın məşhur videoçarxları çıxdı. Ən yüksək vəzifəli məmurların ad-
larının hallandığı videoçarx deputatla, deputat olmaq istəyən arasında rüşvət 
sövdələşməsini təsvir edirdi. Bu gizli kamera ilə çəkilmiş videoçarx yüksək sü rətlə 
yayıldı, izləndi və hələ də hətta “ardı var” xofu ilə çoxlarını qorxu altında sax layır. 
Ayaz Salayevin baş tutmayan “Ehram TV” filmində ölkədə sanki üçüncü bir göz 
peyda olub, haradan, nə vaxt çəkəcəyi bəlli olmadan çəkilişlər (prezidentin gizli 
müşavirəsindən, arvadın xəyanət səhnəsindən, kasıbın boş süfrəsindən, varlı  nın 
bol masasından) edir və bu çəkilişlər “Ehram” kanalından birbaşa translya siya  
olunur. Gizlinlər aşkardır və hamı görür. Bunun necə hansı prinsiplə, nə za-

man, harda çəkiləcəyi və ki-
min çəkəcəyi məlum deyil. 
Bu, mistikadır. Bu, əla həzrət 
həqi qət dir. Və bu görün tü
lər dən qorxmamağın tək bir 
yolu var – səmimi və əda lətli 
olmaq. Kino belə bir qüv
vəyə ma lik dir. O qüv vəni he-
saba alma maq, “ay dayı, bu 
kinoduuu” deyib əlini yel lə
mək sadə lövhlükdür.

Kino tarixində unudul
maz bir film var – “Roz ma
ri  nin uşağı”. Film hamilə qa
dı  nın həyatındakı dəhşətli 
ha di  sə lər dən bəhs edir. Bu 
film, rejissoruna bəd bəxtlik 
gə  ti rib. Ekran əsərini təhvil 
ve ri lən   dən az sonra rejis sor 
Ro  man Polan skinin hamilə 
ar vadı Şerri Teyt vəhşicəsinə 
qətlə yetirildi.

Lənətlənmiş filmlər – bunları yazmamaq da olardı

Doğrudan da, bunları yazmamaq da olardı. Oxucu cəlb etmək istəyən yün
gül maqazin jurnallarının, tamaşaçı toplamağı hədəfə alan telekanalların, izlə
yici axtaran internet saytlarının istifadə etdiyi, kökündə mövhumat, cə fəngiy yat  

Kinorejissor və kinoşünas Ayaz Salayev
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yatan fakta oxşayan nəs nələr bura 
qədər yazılanların cid diliyini şübhə 
altına qoya bilər. Yazı mıza para-
normal hadisələr, para psi xoloq 
rəyləri qatmaq fikri miz yoxdu əsla. 
“Guyalar”la başla yan əhvalatların 
bu ra da qeyd olun masının bala-
ca bir sə bəbi var. Yuxu larımızı da 
da nı şar kən “guya”dan baş layırıq. 
Am ma ora da qatı açılma mış hə qi
qətlər olur. Elə özü müz haqda.

“Guya”lar…

Çarli Çaplinin filmində te le
fon la danışan qadın görü nür, am
ma o zaman hələ tele fon – mo bil 
te le fon icad olunma mış dı.1 Re jis
sor lar da Bul qa ko vun əsə  rini ek
ran laş dır ma zamanı, ki çik də olsa, 
na ra hat lıq yaranır – bu, lə nət lən
miş əsər dir, əsərin ek ra ni za si yası 
za ma nı iştirak çı la rın başına bəd
bəxt hadisə gəlir.

Bunlar mövhumatdır, əlbət  tə 
ki, belədir. Amma məhz na turadan 
meyitləri çə kən rejis sorun “Polter
qeyst” fil min də çə kil miş 4 aktyor 
_________________________________________________________

1 “Mobil telefonlu adam” kadrlarını Ç.Çap li nin “Sirk” filminin əvvəlində 
nümayiş olunan reklam çarxında irlandiyalı rejissor Jorj Klark aşkar edib.

Ç.Çaplinin “Sirk” filminin  
reklam çarxından kadr
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qısa bir za man da vəfat etdi. “Su per men” fil mi nin lənətlən məsi haq da şa yiə lər 
gəzdi. Əlbət tə, aktyo run ölümü istisna bir hadisə deyil. İnsan öləri məxluqdur.

Bu həqiqətin əlacsızlığı, 
qor xusu qarışmış misralar da 
var – rus şairəsi Marina Sveta-
yevanın “Ölümdən yazmayın. 
Sonra o, çin çıxır” misraları acı 
yumora bürünmüş istehzadır…

Əsl mistika – aramızda 
baş verənlər

Kinorejissor Əli İsa Cabba
rovla kinonun mistikası ilə 
bağlı söh bət edəndə2 rejisso-
ra “uzun bir istehsal mər hə  ləsi 
boyunca filmin ruhunu necə 
qoruyub saxla yır san?”, – deyə 

“Supermen”, aktyor Kristofer Riv

_________________________________________________________

2 Kinorejissor Ə. İ. Cabbarovun möv-
qeyinin açıqlaması: Filmin atmos-
ferini, energetikasını rejis sorun qur-
duğu mizan,operatorun çəkdiyi təsvirin işıq və rəng həlli deyil, kamera ilə rejissor arasında quru-
lan mistik əlaqə müəyyən edir. Bu mövqedə olan Cabbarovun əsas dəlili ondan ibarətdir ki, əgər 
nəzəri cəhətdən Abbas Kiarostaminin və ya Andrey Tarkovskinin filmlərini 100 faiz dəqiqliklə baş-
qa rejissor tərəfindən bərpa olunmasını mümkün saysaq, son nəticədə “nüsxə filmin” orijinalın  
bütün xas sələrini (mizan, montaj, rəng, işıq, səs, musiqi) təkrar etsə də, filmin ruhunun təkrar-
lan ması müm künsüz olacaq. Film bir məhsul kimi, son nəticədə özündə xarici aspektlərdən əlavə  
olaraq, gizli key fiyyətlər də daşıyır. Bu gizli keyfiyyət rejissor və kamera arasında qurulan mistik bağ-
lılığın nəticəsi olaraq əmələ gəlir.

Kinorejissor və prodüser Əli İsa Cabbarov

K İ N O Z A L  /  Aliyə. KİNOMAGİYA
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bir sual vermişdim. Cənab rejissor söyləmişdi: “mən bir şeyi kəşf etmişəm, əsas 
olan kamera ilə, qur du ğun mi zanməkan, aktyorlar arasında baş ve rən lər olmur, 
kadra daha çox ho  pan səninlə – yəni rejissorla ka  mera arasındakı hisslər olur”.   

Redaksiyadan, mövzuya əlavə: 
• Kinorejissor V.Qrammatikov “İskusstvo kino” 

jurnalına müsahibəsində Britaniyada keçirilən elmi 
konfransda kinolentin strukturundakı, tərkibində 
hey van mənşəli zülal olan jelatinin energiyanı həkk 
etdirmək xüsusiyyətinə malik olması haqda müza
kirələrin getdiyini təsdiqləyib. 

• Kinonun magik xüsusiyyətlərindən biri avan-
qard filmlərin rejissoru Yoko Ononun “çəkdiyim 
film lərimin mövzusu məni izləyir” fikrində açılır. 
Rejis so run filmdə qaldırdığı mövzu onun həyatının 
probleminə çevrilirmiş.

"Stalker" filminin çəkiliş meydançasında (soldan sağa): N.Qrinko, A.Tarkovski və A.Kaydanovski 
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Qırmızı bağ

Q ırmızı bağ”ın cəmi beş çəkiliş günü qalıb, 
amma iş dayanıb. Bu nə ilə əlaqədardır?

– Maliyyə məslələri ilə bağlıdır və bu, artıq həll 
olunur. Bu layihə İsveçrənin Cənubi Qaf qazda 

həyata keçirdiyi proqram çərçivəsində yazılıb. Proqram 
Cənubi Qafqaz Respublikalarında kinoya dəstək məqsədi 
daşıyırdı. Bu proqram çərçivəsində bir neçə kino layihəsi 
həyata keçirildi. Ssenarinin üzərində uzun müddət işlədim. 
2004cü ildən 2010cu ilədək maliyə və prodüser axtarışın-

Rejissor, ssenarist  
Mirbala Səlimli:

“KİŞİ İDEYALARLA YAŞAYIR VƏ HƏRƏKƏT   
  EDİR, QADINSA İNSTİNKTİV OLARAQ 
  DAHA DÜZGÜN QƏRAR ÇIXARIR”

M.A.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun kino və dram aktyorluğu 
şöbəsini, B.V.Şukin adına Moskva Ali Teatr Məktəbinin teatr rejissorluğu şöbəsini və 
Moskva Ali Ssenaristlər və Rejissorlar kursunun kino rejissorluğu şöbəsini fərqlənmə 
diplomları ilə bitirib. Məşhur rus kinorejissoru Aleksey Germanın tələbəsidir. 
Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimi, ATXİ -nin, Kinematoqrafiya İttifaqları 
Konfederasiyasının və Rusiya Kinorejissorları Gildyasının üzvüdür.
1985-ci ildən S. Rəhman adına Şəki Dövlət Dram Teatrında işləyir və hal hazırda  
bu teatrın baş rejissorudur. 20-dən çox dram əsərinə quruluş vermişdir. 
Filmləri bir çox beynəlxalq festival və kinoforumların iştirakçısı olub. 
2009-cu ildə J.B.Molyerin “Xəsis” komediyasının quruluşuna görə Azərbaycan Teatr 
Xadimləri İttifaqının təsis etdiyi “Qızıl Dərviş” mükafatına layiq görülmüşdür.
Prezident Mükafatçısıdır (2009). 

MOTOR
MOTOR
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M O T O R  /  Mirbala Səlimli: “KİŞİ İDEYALARLA YAŞAYIR, QADINSA DAHA DÜZGÜN...”

da oldum. Ən sonda, Moskva studiyası olan “Weit Media”, onun baş prodüseri  
Timur Vaynşteyn bu filmin çəkilməsini öz üzərinə götürdü. Bizim Mədəniyyət və 
Turizm Nazirliyi də proyekti bəyəndi və bu həm iki ölkə arasında, həm də iki stu-
diya – “Weit Media” və “Salnamə” studiyaları arasında bir işbirliyinə çevrildi. Biz 
Şəkiyə gəldik və məkanları seçməyə başladıq. Filmin çəkilməsində üç ölkənin 
kinematoqrafçıları iştirak edirdi. Gürcüstan texniki dəstək kimi iştirak etdi, yəni 
biz texnikanı oradan götürdük. İndi filmin 95 faizi çəkilib. Paralel olaraq mon-
taj da etmişik.

– Filmin ideyası və süjeti haqda danışmaq istərsinizmi? Necə oldu ki, bu fil-
min ideyası yarandı?

– Bir az danışa bilərəm. Söhbət vaxtilə atababası bəy olmuş özü müəllim 
işləyən insanın həyatından gedir. Abbas müəllimin övladı olmur. Çünki həyat 
yoldaşı Vəfa xəstədir. Həkimlər bu xəstəliyə görə ona uşaq dünyaya gətirməyi 
məsləhət görmürlər. Vəfa istəyir ki, yetim bir uşağı götürüb tərbiyə etsin. Amma 
buna Abbas razı olmur. O, istəyir babalarından, atasından ona qalmış ev və soyad 
öz qanından olan, genetik olaraq onun olan uşağa qalsın. Bu məsələ ətrafında 
konflikt və mübahisələr böyüyür. Axırda Vəfa xanım, xəstəliyinə rəğmən, Abba-
sın qarşısında şərt qoyur: əgər o, Orxanın (yetim uşağın) evə gəlməsinə razı ola-
sa, o da Abbas üçün varis dünyaya gətirər. Razılaşırlar. Vəfa xanım hamilə qalır, 
Orxan da evə gəlir. Amma hər şey istənilən kimi olmur – Vəfa xanım hamiləlik 
dövründə vəfat edir, uşaq da tələf olur. Abbas müəllim Orxanı Bakıya, internata 
göndərir. Lakin bir müddət sonra Orxan internatdan qaçıb gəlir və Abbası, sanki, 

Mirbala Səlimli
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ikinci anası olmuş Vəfanın ölümündə günahlandırır… Bundan sonrakı hadisələr 
ölüm və dirim arasında arasında gedir. Mən hadisələrin bundan sonrakı inkişafı-
nı danışmıram. Sonluq tamam başqa bir müstəviyə qalxır…

– Mirbala müəllim, sizin iş prinsipiniz necədir? Kinorejissor başqa sənətkarlara 
nisbətdə daha çətin prosesdən keçir: çəkəcəyi filmin enerjisini, ruhunu qorumaq, 
onu hər iri-xırda çətinlikdə aşınmağa qoymamaq. Bu, asan deyil. Və hər kəs üçün 
fərqli prosesdir. Olur ki, rejissor xəyalında artıq filmi həll edib və o filmi soyuqqan-
lılıqla çəkir, gerçəkləşdirir, həyata keçirir. Bir də, olur ki, rejissor bütün proses bo-
yunca “filmi”, o yaradıcı ruhu qorumalı olur.

– Mən filmimdə çox gözəl yaradıcı qrup var. Əvvəlcədən o adamları ətrafıma 
yığmışdım ki, bu ideyanı həyata keçirmək mümkün olsun. Ssenarini özüm yaz-
sam da, heç də istəmirdim ki, yazdığım dramaturji materialın illüstrasiyasını 
çəkim, eynən elə bir film yaradım. Mənim üçün əsas filmdə olan atmosfer, əhval 
idi. Gələcək filmdə içimdə hiss etdiyim o ruhu görmək istəyirdim. Filmin süjeti-
nin bunca dramatik olmasına baxmayaraq, əsas məsələ onun plastik həllində, 
estetikasında idi… Mən Moskvada məşhur rus kinorejissoru Aleksey Germa-
nın kursunda təhsil almışam. Görünür, ustadımdan gələn prinsipdir bu – filmdə, 
əsasən, atmosferi – səni daxilən incidən mövzunun atmosferini yaratmaq. Mən 
yaradıcı məqsəd olaraq bunu qarşıma qoymuşdum, operator Maksim Droz-
dov və rəssam Leonid Karpovla birgə üçlüyümüz buna can atırdıq. Bilirsiniz ki,  
böyük yaradıcı heyətlə layihəni həyata keçirmək asan olmur. Amma ən yaxşı iş 
elə o mübahisələrdən sonra yaranır. Biz ümumi fikrə gələ bilirdik. Məhz buna 

“Qırmızı bağ”, aktrisa Gülzar Qurbanova və Taleh Babiyev



№
02

 (0
8)

 D
ek

ab
r 2

01
2

100

görə mənə elə gəlir ki, o istədiyimiz ruhu filmə gətirə bildik. İnşallah, tamaşaçı 
filmə baxanda hansı atmosferdən danışdığımızı hiss edəcək.

Odla qol boyun
– “Odla qol boyun” filminizdə metaforalardan istifadə etmisiniz. Kino üçün 

vacib məsələdi. Məsələn, o filmdə gəlin ağ qazla parallelləşdirilir. Bundan da əvvəl 
“Etimad telefonu” filminiz vardı...

– “Etimad telefonu” filmi sırf Rüstəm İbrahimbəyovun layihəsi idi.

– Mən filmlərinizdə bir gender problemi axtarırdım…

– Bu, var. “Odla qol boyun”da da var. Mən ssenarini ustadıma – A.Germana 
göstərəndə çox bəyəndi və ekran həlli də çox xoşuna gəlmişdi. Mənə Rüstəm 
müəllim – Rüstəm İbrahimbəyov bu mövzunu üzə çıxarmağa və filmi çəkməyə 
çox kömək etdi. O dedi: “bunu mütləq çək, bu, milli freskadır”.

– Filmin sosial aksenti var. Dövlət dəstəyi məsələsində problem olmadı?

– Qətiyyən. Desəm ki, oldu, yalan olar. Ssenarini oxuyub bəyəndilər və 
çəkilməsi üçün əllərindən gələni etdilər. Oqtay Mirqasımov “Azərkinovideo” İs-
tehsalat Birliyinin rəhbəri idi o vaxt, o da kömək etdi.

– “Odla qol boyun” həm sosial, həm də gender aspekti olan bir filmdi. 
Ümumiyyətlə, siz cəmiyyətdə güclü maskulinizm olduğunu qəbul edirsinizmi?

– Mənim filmlərim müşahidələrdən yaranır. Bu müşahidələr mənim şüuru-
ma, hətta təhtəlşüuruma təsir etməsə, yazmıram. Mən yazmaq xatirinə yazmı-
ram. İndiyədək yazdığım iki böyük ssenari, dördbeş qısametrajlı film ssenarisi 
hamısı mənim daxilimdən gələnlərdir. “Odla qol boyun”u yazanda mən Mosk-
vada teatr institutunda oxuyurdum. Ən çətin illərdə ŞəkiBakıMoskva marşru-
tu ilə gedib gəlmişəm. Hətta piyada da getdiyim olub: çeçen müharibəsində av-

“Qırmızı bağ”, aktrisa Gülzar Qurbanova, Maksud Məmmədov

M O T O R  /  Mirbala Səlimli: “KİŞİ İDEYALARLA YAŞAYIR, QADINSA DAHA DÜZGÜN...”
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tobusumuzu saxlayıblar, düşüb xeyli yolu piyada getmişik. Yəni 90cı illərdə Ru-
siyaya səfərlər mənim gözüm qarşısında olub. Lap əvvəllər 2545 yaşlı kişilər 
Rusiyaya üz tutmuşdusa, sonra daha cavanlar və qocalar da getməyə başla-
dı. O adamları mən görmüşəm, yol yoldaşı olmuşam. Maraqlıdır ki, onlar re-
jissor olduğumu biləndə nədənsə öz əhvalatlarını mənə danışmaq istəyirdilər. 
Qəribə əhvalatlar eşidirdim. Üstəlik, mənim qohumlarım arasında da Rusiya-
ya üz tutanlar vardı. Mən özüm də onlardan biri idim. Hərçənd, mən başqa 
məqsədlə – oxumağa gedirdim. Moskvadakıların münasibətini görürdüm – on-
lar elə bilirdilər ki, bizimkilər ora kefdən gəlir və böyük pullar qazanır. Belə bir 
fikir vardı. Bu isə ailələr üçün böyük faciə idi – onlar bunu görmürdülər. Mən 
onların görmədiyi tərəfi çəkib göstərmək istəyirdim. Gedən adamlar haqqında 
yox, qalan adamlar haqqında çəkmək istəyirdim – qocalar, gəlinlər, nişanlı qızlar 
haqqında. Onu da deyim ki, o filmi çəkib göstərəndən sonra məlum oldu ki, on-
lar bu tərəfi bilmirmişlər. Bir xalq üçün bu məcburi dövrdür və buradakı adam-
lar necə əziyyət çəkirlər – kimsə gedir qayıtmır, kimsə başqa mentalitetə düşür, 
qayıtmaq istəmir və s. – onlar bilmirdilər.

Bu film indi də Moskvada nümayiş olunur. Bu yaxınlarda da “ARTkino5” qı-
sametrajlı müəllif filmləri festivalında göstərildi.

– Bunlar doğrudur, amma bir məsələ də var: axı bu filmdə yenə də bir gen-
der xətti var. Kişi mərkəzçi cəmiyyətinin problemləri var – guya filmin qəhrəmanı 
olan o gəlinin ərə getdiyi Rusiyadan gələn kişi təzədən geri qayıtmasa idi, o qız 
xoşbəxtmi olacaqdı?

– Əlbəttə, bu var. Mən bu yaxınlarda İtaliyada bir psixoloqla söhbət etməli 
oldum – paralel psixologiya ilə də məşğul oluram – o adam, Antonio Mene-
qetti psixologiyada bir qol açıb: ontopsixologiya. Onun təlimi ilə əlaqədar 
məruzələrini dinlədim, Meneqettinin bir sözünü xatırlatmaq istərdim. O deyir 
ki, qadınlar kişilərin qurduğu dünyada yaşayırlar, buna görə onlar üçün çətindi. 
Təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada. Mən onunla razıyam…

Əyalət sözü yox…
– Siz həm də Şəki teatrının baş rejissorusunuz. Orada yaşayıb işləyirsiniz. Şəki 

teatrının məşhur intibah dövrləri olub. Amma bütün hallarda Şəki ölkənin mədəni 
mərkəzi deyil və Şəki teatrı deyəndə “əyalət” təəssüratı yaranır. Daha doğrusu, 
“əyalətçilik” qorxusu.

– Mən əyalət sözünü qəbul etmirəm. Həmişə bununla mübarizə aparıram. 
Bölgə teatrı anlayışı var. Bu yaxınlarda iştirak etdiyimiz “Min nəfəs, bir səs” Kon-
ya teatr festivalında Jan Batist Molyerin “Aldadılmış ər” tamaşası haqqında te-
atrşünasların dediyi sözbir cümlə mənim illərlə gözlədiyim bir söz idi: “Bu, 
peşəkar teatrdır”. Bir həqiqət də var ki, bizdə teatr üçün mütəxəssislər yetişdiril-
mir. Daha doğrusu, yetişdirilsə də, onlar gəlib bölgə teatrlarına çatmırlar. Bölgə 
teatrlarına getmirlər. İndi bizim teatrda əsaslı təmir gedir. Teatr lazımi texnika ilə 
təmin olunacaq.

Təzə təmirdən çıxmış teatrda dünya dramaturgiyasından nümunələr – 
B.Brextin «Kuraj ana və uşaqları»nı, E.İoneskonun əsərlərindən birini hazırlama-
ğı düşünürük.
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Əbədi tələbə
– Teatr və kinoda eyni zamanda işləyirsiniz. İfadə vasitələri, ifadə tərzləri fərqli 

sahələrdir. Hətta adama elə gəlir ki, teatr ifadə tərzində ədalı ola bilər, amma ki-
noya bu ədabazlıq baha başa gəlir. Sizin üçün hansı dil daha asandır? Harada 
daha rahatsınız?

– Bu sualı mənə qəbul imtahanında veriblər. Mənim kinoya uşaqlıqdan 
çox böyük marağım olub. Uşaqlığım kənddə keçib. Teatrla maraqlanmağımın 
qəribə bir təsadüflə bağlılığı var: əvvəllər rayonlarda 1 may nümayişləri keçirilir-
di. 72ci ildə artıq ikinci sinifdə idim. Biz məktəblilər nümayişdən sonra tamaşa-
lar göstərməliydik. Mənim də rolum vardı. Bizim səhnəciyi çox alqışladılar. Son-
ra mən təsadüfən müəllimlərin söhbətini eşitdim. Biri o birinə dedi ki, bu uşaqda 
istedad var. Hiss etdim ki, fərqlənmişəm. Dram dərnəklərinə getməyə başladım. 
Xalq teatrına gəldim. Sonra İncəsənət institutunun aktyorluq fakultəsini, Xalq ar-
tisti Şəfiqə Məmmədovanın kursunu qırmızı diplomla bitirdim. Sonra Şəki teat-
rında aktyor işlədim. Daha sonrasa B.V.Şukin adına Moskva Ali teatr məktəbinə 
qəbul oldum. Hələ aktyorluq fakultəsində oxuyanda da həvəskar kino labo-
ratoriyasında kameranı öyrənib xırda para şeylər çəkirdim. Tamaşaya quruluş 
vermək haqqında düşünürdüm… Şəki teatrının aktyorları ilə R.İbrahimbəyovun 
«Şirəbənzər» pyesini plandankənar iş kimi hazırladım. Hüseynağa Atakişiyev 
bəyəndi və məni rejissorluğa həvəsləndirdi. Özümə söz vermişdim ki, Moskvada 
təhsil alacam. Belə də oldu. 90cı ildən Moskvada teatr rejissorluğu təhsili aldım. 
Oranı da qırmızı diplomla bitirdim. Bilirsiniz, mənim qırmızı diplom maniyam var 
(gülümsəyir, zarafatla deyir – red.). Mənə arxamca “əbədi tələbə” də deyiblər… Kino 
rejissorluğu və teatr rejissorluğu, əlbəttə, ayrıayrı sənətlərdir. Bu iki işi görmək 
məndə alınırsa, nə yaxşı. Mənə qəbul imtahanında Vladimir Xatinenko bu sualı  
vermişdi: mən ora Şəki teatrının baş rejisoru kimi iki qırmızı diplomla getmiş-
dim. Soruşdular ki, kino və teatr rejissoruluğunun fərqi varmı? Mən dedim ki, 
ciddi fərq yoxdu. Bir az teatrda şərtilik çoxdu, kinoda elə deyil, vəssalam. Onlar 
dedilər ki, sən oxuyanda biləcəksən ki, nə qədər fərq var. Bildim ki, məni qəbul 
edəcəklər. Həqiqətən də, fərqləri görməyə başladım… Əlbəttə, kino və teatrda iş 
fərqlidi. Aktyorla iş prinsipi, aktyorun oyun tərzi, bütün texniki xırdalıqlar fərq
lidi. Rəssam işi fərqlidi. İdeyanı çatdırma üsulu başqabaşqadır. Teatr aktyoru-
nun səhnədə canlı dediyi sö zün kinoda başqa deyiliş forması tapılmalıdı. Teatr-
da illərlə işlədiyim aktyorla kino da təzədən yeni iş üslubu axtarıram: əgər teatr-
da mənə aktyorun oynadığı obrazın xarakterini tapmaq lazımdısa, kinoda mənə 
aktyo run özünün təbiəti, xa rakteri maraqlıdır. Mən onun şəxsiyyətinin çalarlarını, 
təbiə tən ona verilmiş imkan larını üzə çıxartmalıyam. Rəssamlasa işləyəndə teatr-
da daha çox ümu mi ləş di ril miş obraz axtarıram, əsas ideyanın plastikası şərtiliklə 
həll olu nur. Kino dasa mənim üçün rəssam işində faktura, sənədlilik vacib amil-
dir... Kino da şərtiliyə getmək olmaz, fakturalığı üzə çıxartmaq lazımdı. Əsas olan 
ide yanı bi rbaşa göstərmək yox, ümumi quruluşda, ifadə vasitələrində göstərmək 
lazımdı. Filmi rejissor, operator, rəssam birlikdə yaradır...

Teatrda hər şeyi dialoq üzərində də qurmaq olar. Kinoda mən dialoqdan 
maksimum qaçıram. Ssenaridə də dialoqdan az istifadə edirəm. Teatrdasa daha 
təsirli dialoq axtarıram. Bu dialoqun dərində olan mətnaltı mənalarını üzə çıxart-
mağa çalışıram.

 

M O T O R  /  Mirbala Səlimli: “KİŞİ İDEYALARLA YAŞAYIR, QADINSA DAHA DÜZGÜN...”
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– Mirbala müəllim, sizi çox təsirləndirən, sarsıdan bir film, bir kitab, bir ta-
maşa, bir əhvalat varmı? Bəlkə, bu filmdir, hər baxanda təsirlənmisiz, ya kitabdır…

– Mən təsadüfən çəkilmiş bir süjeti görmüşəm. Bundan dəhşətli dərəcədə 
təsirlənmişəm. Və hər dəfə onu xatırlayanda düşünürəm ki, görəsən, bunu bir 
filmdə, bir tamaşada göstərmək olarmı? Eynən o qədər təsirləndirmək olarmı? 
Bunu çəkən tamamən təsadüfən çəkib. Yoldan 67 yaşlarında iki məktəbli – oğ-
lan və qız (bəlkə də, qardaşbacı) keçir. Yollarının üstündə bir arx var. Oğlan arxın 
bu tərəfinə hoppanır. Qız keçə bilmir. Oğlan onu keçirməyə bir neçə dəfə cəhd 
edir. Alınmır. Sonra oğlan qayıdır geri, su dolu arxın üzərinə körpü kimi uzanır 
və ağappaq corablı o balaca qız özündən körpü düzəltmiş oğlanın üstündən ad-
dımlayıb arxın bu tərəfinə keçir. Mən bunu görüb bərk təsirləndim, hətta ağ-
ladım. Bu, kameraya təsadüfən düşmüş bir şeydir. Deyəsən, kamera unudulub, 
söndürülməmiş orada qalıbmış...

– Belə olur. Dostlarımdan biri ilə metroya düşürdük. Metronun üstündə ağa-
ca söykənmiş dilənçini gördük. Yağış yağırdı və o kor kişi qarğıdalı yeyirdi. Bu elə 
təsirli bir mənzərə idi ki… Dostum mənə baxıb «gördün?» dedi. Heç nə danışma-
dıq. Amma o bir “kadr” bizə bir film qədər təsir etdi.

– Görürsünüz, çox təbii, hətta sadə bir şeydir. Amma nə qədər təsir gücü var. 
Mənim gördüyüm süjetdə oğlan sanki “kişilərin qurduğu dünyanın” məsuliyyətini 
hiss edir. O oğlan bu qız üçün həm qardaş olur, həm kişi, həm də insan. O çəkilmiş 
süjetdə həyatın özü var, səmimiyyət, gözəllik var.

– Adətən, qadın özünü Həvvadan bəri insan nəslini dünyaya qovdurduğu 
üçün günahkar hiss edir.

– Mənim indi çəkdiyim “Qırmızı bağ” filmində kişiqadın münasibətləri bir 
problem kimi qoyulur. Kişi eqoizmə qapılır, amma qadın daha müdrikdir. Çünki 
kişi ideyalarla yaşayır və hərəkət edir, qadınsa instinktiv olaraq daha düzgün qərar  
çıxardır… “Qırmızı bağ” həm 
reallıqdı, həm də sak ral bir 
məkandı. Ora düş mək üçün 
insan eqoizm dən qurtulma
lıdır. Orada eşidilməsi müm
kün olma  yan eşidilə, gö
rün mə yən görünə bilər. 
Hət ta “Quran”da da deyilir: 
biz daxilən təmizlənsək, gö
rün mə  yəni görə, eşidil mə
yəni eşidə bilərik.

– Bəlkə, bu yaradıcı 
insan  ların ən böyük müka-
fatı olar…

– Təbii…   

Müsahibəni apardı 
Aliyə Dadaşova

“Qırmızı bağ”,  
quruluşçu rejissor Mirbala Səlimli, kinooperator Maksim Drozdov
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Arzu

Mən həmişə violonçeldə ifa etməyi arzulamışam. 
Onu nəfəs almaq qədər rahat çalmaq istə mi
şəm. Çünki mənim üçün violonçel bütün digər 
musiqi alətlərindən daha insanidir, daha bəşə

ridir. Amma təəssüf ki, mən ümumiyyətlə, heç bir musiqi 
alətində ifa edə bilmirəm. Mən musiqinin olmadığı orta 
statistik ailədə böyümüşəm. Nəfəsli alətlərin səsini yalnız 
paradlarda eşidirdim. Ailəmizdə heç kəs musiqi həvəs karı 
deyildi. Bizim nəinki radiomuz, heç avtomobilimiz, telefo-
numuz və krandan axan suyumuz belə, yox idi.

Mənim musiqiyə olan heyranlığım hələ yeniyetmə 
ikən travma aldı. Bu travma mənim məktəb illərimlə, daha 
dəqiq desəm, məktəbdə baş verən və üzun müddət məni 
ka bus kimi izləyən bir hadisə ilə bağlıdır. 

O zaman müəllimim məni bütün sinfin qarşısında 
mahnı oxumağa məcbur etdi. Yox, bu cəza deyildi, sadəcə, 
onun tədris metodunun bir hissəsi idi. O, əlifba sırası ilə 

Verner Hersoq:  
“HEÇ TƏSƏVVÜRÜM BELƏ  
  YOXDUR Kİ, KİNONU 
  NİYƏ ÇƏKİRƏM”
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şagird lərin adını çağırırdı. Növbə mənə çatanda oxumaqdan imtina etdim. Çün-
ki sadəcə olaraq, bunu istəmirdim. Müəllim direktoru çağırdı və bütün sinif girov 
kimi ciddi nəzarətə götürüldü. Direktor dedi ki, şagirdlər yalnız mahnı oxuya
caq ları halda tənəffüsə çıxa bilərlər. Mən təslim olmazdan əvvəl bir saata yaxın 
müqavimət göstərdim.

Sonda mahnı oxudum və and içdim ki, daha heç vaxt oxumayacam. Mahnı-
nı oxuyanda müəllim artıq məni dinləmirdi, o, bel sümüyümü sındırmaq istəyirdi.

Və birdən – həmin dərs saatından etibarən – musiqi mənim üçün bitdi.  
Daha musiqi dinləmədim. Yalnız məktəbi bitirəndən sonra həyatımdakı musiqi 
boşluğunu hiss etdim.

Məni heç bir musiqi, həmçinin o dövrün aktual musiqisi də ruhlandıra bil-
mirdi. 1950ci illərin sonunda Münhendə olanda Elvis Preslinin filmini izlədim 
və heyrətamiz hisslər yaşadım. Film, onu izləyən gənclər kimi, məni də vəcdə 
gətirmişdi. Fəqət onun musiqisi sonralar məni heç vaxt maraqlandırmadı, daha 
rok konsertlərinə də getmədim. Yalnız bir dəfə, 70 ci illərin sonunda Mick Jag-
ger məni Pink Floydun konsertinə apardı. Bu konsert də məndə heç bir təəssürat 
buraxmadı.

Günlərin birində kiminsə qarşısında mahnı oxumaq kabusunu adladım və 
musiqiyə olan marağım tədricən qayıtdı.

Yəqin ki, mən bunun üçün çəkdiyim filmlərə təşəkkür etməliyəm. Çünki 
həmişə musiqidən intuitiv yox, şüurlu şəkildə istifadə etmişəm. Hətta inanıram 
ki, rejissor peşəsində mənim kimi musiqidən istifadə edə bilən adam yoxdur. 

Bilmirəm bu hardan qaynaqlanır, filmlərimə musiqi seçəndə heç zaman 
səhv etmirəm, özümə çox güvənirəm. Hətta 1980ci illərdə uğurlu operalar 
səhnələşdirməyə başladım. Bu mənim üçün bir yuxu idi, çünki klassik musiqini 
sevməyi o illərdə öyrəndim.

Verner Hersoq “Yaddan çıxmış yuxuların mağarası 3D” sənədli filminin çəkilişlərində

P O R T R E T  /  Verner Hersoq: “HEÇ TƏSƏVVÜRÜM BELƏ YOXDUR Kİ, KİNONU NİYƏ ÇƏKİRƏM”
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Kino
Əgər siz sual versəz ki, “niyə kino çəkirəm“, cavabım ekzistensial olacaq: heç 

təsəvvürüm belə yoxdur ki, kinonu niyə çəkirəm.
Yalnız bunları deyə bilərəm. Nə zamansa beynimdə “aktyor və ya rejissor ol-

malıyam“ deyə bir karyera planı qurmamışam. Layihələr teztez, çağırılmamış 
qonaq kimi qapımı döyür, məni onları reallaşdırmağa itələyir və mən heç zaman 
onların arxasınca getmirəm. Baxın, “Unudulmuş yuxuların mağarası“ filmindən 
bəri, ofisimdə hələ 6 reallaşmamış layihəm var… 

Ən ağır vaxtlarımı ilk filmimi çəkəndə yaşadım, onu tamamilə pulsuz çəkdim: 
neqativlər laboratoriyada məhv oldu, bu azmış kimi, onda sərhəd müharibəsi or-
taya çıxdı, iki təyyarə qəzası baş verdi – mən bütün bunları yaşamışam və heç 
vaxt şikayət etməmişəm… İndi elə dövrdə yaşayırıq ki, kino tam nəzarətsizdir. 
Bu mənada özümü hardasa mümkün olmayan bir şey – məsələn, bir şir təlimçisi 
kimi hiss edirəm. 

Film çəkmək təcrübəsini kinonun başqa janrlarına əsasən toplamışam. 
Filmlərimə fərqli mübarizə ruhu və fərqli həyat üslubu gətirmişəm. Və deyəsən… 
bu, insanlara maraqlıdır. 

Amma doğrusu, əmin deyiləm ki, kitablarım, filmlərim uzunömürlü olacaq, 
kimsə onları oxuyacaq və ya baxacaq. Onlar mənə maraqlı deyil. Və mən onla-
ra sahib olduğuma heç iddia da etmirəm. Bəlkə ona görə ki, özünümüşahidə 
qabiliyyətim məhduddur. 

Verner Hersoq “Yaddan çıxmış yuxuların mağarası 3D” sənədli filminin çəkilişlərində
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Alman kinosu
Yeni alman kinosunun digər rejissorları – Fassbinder, Kluge, Venderslə məni 

nə bağlayır?
Bizim aramızda nə məzmun, nə də üslub baxımından parallellər var. Bizi bir

birimizə daha çox praqmatik birlik bağlayırdı. İstəyirdik ki, kino apartı istehsal 
edən müəssisə quraq, ayaqlarımız üzərində dura bilmək üçün kinonu dəstəkləyən 
qanun olsun, öz festivalımızı yaradaq – məsələn, küçədə. Bizdə belə bir hiss vardı 
ki, alman kino mədəniyyətində düzgün olmayanları yenidən qurmalıyıq. 

Klaus Kinski 
“Agirre, Tanrının qəzəbi“ filminin ssenarisini Kinskiyə göndərəndən üç gün 

sonra mənə zəng gəldi. Kimsə dəstəyin o başında anlaşılmaz ifadələrlə çığırırdı. 
Bu çığırtını düz 40 dəqiqə dinlədim. Onda ağlıma iki şey gəldi: 1. Bu, Kinskidir.  
2. Ona görə qışqırır ki, çünki heç vaxt belə ssenari oxumayıb. Təxminən bir saat-
dan sonra ona dedim: “Cənab Kinski, mən şadam, siz artıq gəmidəsiz“. 

Mən Kinski üçün doğrudan da darıxıram. Onu yumor və mehribanlıqla xa
tır layıram. Kinskinin Allahlıq iddiası əslində onun total özünəvurğunluğuna əsas
lanırdı. O həmişə mütləq şəklidə əmin idi ki, işlədiyi rejissorlardan daha yaxşı ola 
bilər.

“Nosferatu”, aktyor Klaus Kinski

P O R T R E T  /  Verner Hersoq: “HEÇ TƏSƏVVÜRÜM BELƏ YOXDUR Kİ, KİNONU NİYƏ ÇƏKİRƏM”
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3-D 
Mən rəqəmsal effektlərin tə rəf

da rıyam. “Avatar“da çox gözəl effekt
lər var. Məsələn, çiyinlərdə otu ran  
kiçik uçuşan meduzalar.

Amma müxtəlif səbəblərdən 3D 
formatına skeptik yanaşıram. İki va-
cib səbəbi deyə bilərəm. Birincisi: biz 
normal həyatı tamlıqla 3Ddə gör-
mürük. Bizim dominantlıq edən gö-
zümüz var. Qarşınızda oturanda sizi 
prinsipcə 2Ddə görürəm və arxa-
nızdakı məkanı digər göz vasitəsilə 
hiss edirəm, amma yalnız periferik, 
duyumla. Əgər birdən kimsə sizin ar-
xanızda tüfənglə bizə hücuma keçsə, 
onda mən dərhal tamlıqla 3Dyə 
istiqamətlənirəm. Beyin bu halda çox 
selektivdir. Əgər siz kinoteatrda otu-
rursuzsa, artıq selektiv ola bilmirsiz. 
Çünki siz hər iki gözlə tamlıqla yal-
nız 3Dni görürsüz. Bu audioyazıya 
bənzəyir. Təsəvvür edin ki, biz kafedə 
oturmuşuq və bizimlə yanaşı küçənin 
səs küyü, üstəlik, basqa adamlar var, 
o zaman biz beynimizdə yalnız öz di-
aloqumuzu seçirik, ona konsentrə oluruq. Biz bütün səsküyə rəğmən, tam aydın 
eşitmək istədiyimiz dialoqu anlayırıq. Əgər bu dialoq maqnitofon lentinə yazılsa, 
çətin ki, bir sözü də anlayasız. Maqnitofon lentində gurultu eşidirik və artıq be-
yin maqnitofon lentində selektiv funksionallığını itirir. 

İkinci əsas səbəbi, sadəcə, belə təsvir etmək olar: məsələn, “Avatar“ böyük 
feyerverkdir. Amma feyerverkin başqa tərəfində dərinlik yoxdur. 

Fəqət biz sevgi əhvalatından bəhs edən film, məsələn, romantik komediya 
izləyiriksə, paralel olaraq beynimizdə ikinci əhvalat inkişaf edir. 

Biz “Happy End“ə ümid edirik və 
qorxuruq ki, bu xoşbəxt sonluğa ma
neə lər ola bilər. Ona görə də bir dən 
ta maşaçının özündə ikinci, alter na tiv 
ver siya baş qaldırır. Amma 3D for
ma tında bu funksionallığını iti rir, çün
ki sizin üçün yalnız işıq ef fekt ləri var. 
Mən düşünürəm ki, siz 3D for ma tın
da pornofilm çə kə bilər siz, bu za man 
əx laq sızlığın ef fekt lərin dən baş qa heç 
nə gör mə yə cək siz. Amma 3Ddə 
sev gi əh va latı çə kə bil məzsiz.

Verner Hersoq

“Fiskarraldo”, aktyor Klaus Kinski
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Los-Anceles
Mənim üçün Los Anceles böyük substansiyaları olan Amerika şəhəridir. 

Təbii, mən sırf məkanı, Hollivudun qlamurunu və parlaqlığını nəzərdə tutmuram. 
Keçən yüzilliyin bütün vacib tendensiyaları Kaliforniyadan gəlib, kinodakı kollek-
tiv arzular ümumiləşib. Məsələn, homoseksualların cəmiyyətin bir elementinə 
çevrilməsi faktı. Kompüter texnologiyası. Böyük internet yenilikləri. Yerdə qalanı 
isə hippi hərəkatı və New Age (Yeni çağ) kimi səfehliklərdir. Hə, yalnız iki istisna 
var. Yaşıllar hərəkatı Skandinaviya ölkələrindən gəlib. İslam fundamentalizminin 
də Kaliforniya ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. 

Bir də, Loc Anceles elə bir şəhərdir ki, burda piyada gəzmək olmur. Bu, səni 
hamı üçün şübhəli adama çevirir. Polis daim sənlə yanaşı gedir və nə etdiyini so-
ruşur. Mən yalnız ekzistensial səbəb olanda piyada gəzirəm. 

Hollivud 
Hollivudda bir ayaq üstə dayana bilməzsən. Tamlıqla bu industriyanın içinə 

girib ona tabe olmaq, məxsus olduğun mədəniyyətdən, identikliyindən imtina 
etmək lazmdır, yoxsa səni qəbul etməzlər.

Mənə gəlincə, Amerikada məni dəyərləndirirlər. Son 12 ildə 15 film çək
mişəm. Həmin filmlər Amerikada və başqa ölkələrdə göstərilib – Almaniyadan 
başqa. Almaniyada hələ də film çəkdiyimi bilmək istəmirlər.

Mən peşəkaram. Amerikada çəkdiyim filmlərin hər birinin ayrıayrılıqda 
büdcəsini və zamanını dəqiq planlayıram – müəyyən olunmuş qrafikin çərçi
vəsindən kənara çıxmıram. Pula qənaət edirəm. Hətta “Pis leytenant“ filminin 
çəkilişləri zamanı 2,6 milyon dolları büdcədə saxladım. Əvvəllər Holivudda belə 
şey olmayıb, hətta prodüser Avi Lerner elan etdi ki, artlq mənlə evlənmək istəyir.

Psixoanaliz
Mən ümumiyyətlə psi

xo analizlə məşğul olmuram. 
Çünki prinsipcə inanıram ki, 
bu, bizim indiki sivili za si ya
nın qorxunc səhvidir. Çün ki 
psixoanaliz ruhumuzun hər 
qa ran lıq küncünə müt ləq 
işıq salmaq istəyir. Am ma in-
san psixologiyasını mənzilə 
bən zət sək, son kün cü nə
dək işıq lan dırılan mən zil də 
yaşa maq yararlı ol mazdı. 
Və in san psixolo gi ya sını son 
kün cünədək təd qiq edən
lər yararsız, boş in san  lar dır. 
Mən bu insanlarla yola ge
də bil mə rəm və artıq bunu 
istə mi rəm də. Nə ti cə lə  rinə, 

Verner Hersoq “Qrizli adam” filminin çəkilişlərində

P O R T R E T  /  Verner Hersoq: “HEÇ TƏSƏVVÜRÜM BELƏ YOXDUR Kİ, KİNONU NİYƏ ÇƏKİRƏM”
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də  rə  cə si nə və quruluşuna görə psixoanalizin fəlakətini ispan inkvizisiyası ilə eyni
ləş di ri rəm. İnkviza siyanın mahiyyəti, məhz dinin məzmunun son küncədək işıq lan
dır ması zərurətinin izahından doğurdu. Psixoanaliz məhz buna görə pisdir.

Ekstatik həqiqət 
Kinoda çətinliyi adlamaq üçün, bunu öz filmlərimə da aid edirəm, fakt və 

bədiilik arasında sərhədləri müəyyənləşdirmək lazımdı. Bunun üçün teztez eks-
tatik həqiqət anlayışından istifadə edin. 

Ekstatik həqiqət hər şeydən əvvəl çılpaq anlayışdır.
Hərçənd, bədii və sənədli filmin çəkilişləri zamanı sırf faktikilikdən imtina-

nı gerçəkləşdirən məqamların olması da mümkündür. Çünki faktikilik özlyündə 
həqiqəti müəyyənləşdirir. Bir qayda olaraq faktların heç bir daxili izahı olmur. 
Mən həmişə deyirəm ki, həqiqət özü də müəyyən, dərin bir həqiqətin qatıdır, ona 
yalnız üslublaşma, təsvir və səhnələşdirmə ilə çatdırmaq olar. Ekstatik həqiqət 
müəyyən mənada dini anlayışdır, onda orta əsr mistikasından nəsə var. Amma 
mən mistikadan, dindən uzaq olmaq istəyirəm, çünki əks təqdirdə, siz tamamilə 
“New Age“nin bulanıq, tutqun sularında batarsız. Ruhi sferada təsvir edilən “New 
Age“, əslində, bütün iyrəncliklərin, şərin zirvəsidir. Buna “Avatar“ kimi filmdə də 
rast gəlinir. Məni rahatsız edən odur ki, kino onu xaraktercə romantikləşdirmək 
və ideallaşdırmaqla məşğul olur. Bu, yeni bütpərəstlikdir. 

İş rejimi
Mən bütün günü fasiləsiz, praktik işləyirəm. “Pis leytenant“ın çəkilişlərindən 

sonra iki həftə montajda oldum, sonra Valensiyada “Parsifal“ operasını səh nə ləş
dirdim. Dərhal sonra Efiopiya və Keniya arasındakı baş verən müharibə bölgəsinə 
get dim, “Bohèma”nı çəkdim. Daha sonra “Oğlum, oğlum, nə etdin“ filmini çəkib 
mon taj etdim, sona çatdırdım. Mərkəzi Hindistana getdim, orda inanılmaz heka
yət lər danışan adam tapmışdım. Onun hekayətlərini lentə yazdım, 5 gün və 5 
gecə – yuxusuz, fasiləsiz. Sonra təyyarəyə mindim və…. davam edimmi?..

Çəkiliş zamanı orqanik və sakitəm. Meydançada siz ucadan deyilmiş söz 
yox, sakit pıçıltı eşidərsiz. Normal çəkiliş günü günorta saat 4də bitir. Son-
ra deyirəm: “Xanımlar və cənablar, axşamdır“. Və biz növbəti çəkilişə başlayırıq.

Ölüm 
Həyatıma təhlükə ola biləcək çox hadisələr yaşamışam. Mən öz qayğısına 

qalmayan insanlardanam. Tailand həbsxanasına salınmışam, çünki mənim pro
dü serlərimə kriminal məqamlar lazım idi. Nikaraquada üsyançılarla çayı keçəndə 
əsgər lər avtomatlarını mənə tuşlayıblar. Yəqin ki, günlərin birində, doğrudan da, 
güllənin hədəfi olacam. Ya da Afrikada həbsxanaya düşəcəm. Bəlkə, də bir gün bil-
qarsiozdan və ya malyariyadan xəstələnəcəm. Əslində isə mən bir dağın zirvəsin
də ölmək istəyirəm. Elə bir dağın zirvəsində ki, gözlərimin önündə əzəmətli mən
zərə açılsın. Və mən arvadımın, uşaqlarımın qayğısı, sevgisi ilə əhatə olunum.   

Almancadan Sevda Sultanova çevirdi
Mənbə: Zeit.de, Sueddeutsche.de, students.ch
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Mixail Benyaminoviç Yampolski incəsənət və  
mədəniyyət tarixçisi, nəzəriyyəçi, filosof, kinoşünas  
və filoloq, kinematoqrafiyadan bəhs edən on yeddiyə 
yaxın kitabın, saysız-hesab sız məqalələrin müəllifi, 
Nyu-York universitetinin professorudur. 1988-ci ildə 
“İskusstvo Kino” jurnalının 6-cı sayında dərc olunmuş 
“Kinosuz kino” adlı məqaləsində M.Yampolski sovet 
kinosunun problemlərini tamamilə fərqli rakursdan  
araşdırmağa çalışıb. 

Sovet İttifaqı iyirmi ildir ki, yoxdur. Amma onun köynəyindən çıxmış respublikalar, 
xüsusilə də Azərbaycan kinematoqrafiyası üçün Yampolskinin 1988-ci ildə toxunduğu 
problemlər yenə də aktualdır və belə görünür ki, hələ uzun müddət aktuallığını itirməyəcək. 
Təəssüf ki... 

Bu yazını yazmağa başlayarkən çox yaxşı başa 
düşürəm ki, təkcə “orta statistik sovet filmi” anla-
yışı yox, ümumiyyətlə – “sovet filmi” ifadəsi elmi 
cəhətdən yolverilməzdir, abstraksiyadır. Fərqli re-

jissorların, fərqli respublikaların filmlərini vahid, ümumi bir 
şey kimi təsvir eləmək mümkün deyil. Buna baxmayaraq, 
hətta polemika yaratmaq məqsədilə olsa belə, orta səviyyəli 
sovet filminin bəzi estetik cəhətlərini sadalamağa cəhd 
eləmək çox cəzbedicidir. Çünki hamımız intuitiv olaraq hiss 
eləyirik ki, kinematoqrafiyamızda müəyyən estetik standart 
formalaşıb. O özünü həm cari filmlərdə, həm də kinema-
toqrafçılarımızın düşüncəsində büruzə verir. Bu standartın 
yaranmasına isə bəzi ümumi mədəni ənənələr, ölkəmizdə 
kino istehsalının xüsusiyyətləri və kino təhsili səbəb olub. 

Məqaləni olduğu kimi, ixtisarsız 
təqdim edirik. Bəlkə, bəzi 

məsələləri anlamağa, bir addım 
da olsa, irəliləməyimizə 

kömək elədi. – red.

Mixail 
YAMPOLSKİ KİNOSUZ KİNO

NƏZƏRİYYƏ
NƏZƏRİYYƏ
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N Ə Z Ə R İ Y Y Ə  /  Mixail Yampolski. KİNOSUZ KİNO

Sovet kinosu öz məhsullarının iki kateqoriyaya bölünməsinə kəskin müqa
vi mət göstərir. Halbuki müasir xarici kinematoqraf buna meyllidir. Qərbdə film lər 
də, onları çəkənlərin düşüncəsi də ya kommersiya, ya da sənət kinosu isti qa
mətində “işləyir”. Hərçənd, hətta Fellini kimi ustaların yaradıcılığında da açıq
aydın kommersiyalaşma tendensiyaları nəzərə çarpır. Sovet kinosunda yük sək 
səviyyəli bədii kino kateqoriyası mövcuddur, amma əsasən orta səviyyəli pe şə
kar lar tərəfindən təbliğ edilən əyləncəli, kütləvi kino son dərəcə zəif təqdim olu
nur. Bu vəziyyəti yerli kinonun ənənələri ilə izah eləmək mümkündür. Həmin ənə
nə lərdə “aşağı” mədəniyyətə nifrət hər yerdə olduğundan daha çox hiss olunur.

Çəkilən filmlərin əksəriyyəti nə sənət aşiqlərinə, nə də əyləncə həvəskarlarına 
maraqlıdır. Tamaşaçı marağı nöqteyinəzərindən yerli filmlərin çoxu heç kim 
üçündür. Bu paradoksal situasiya sovet kinosunun bizimçün adiləşmiş, amma 
özlüyündə mahiyyətcə qəribə olan janr strukturuna da aiddi. Kommersiya kino-
sunun yoxluğu özünü, yerli kino repertuarının strukturunda “normal” kino janr-
larının olmamasında da büruzə verir. Bizim kinematoqraf – sözün əsl mənasında 
“janrsız”dı, onun dünya kinosundan fərqi də bundadı. Hərçənd biz, məsələn, isteh-
salat filmlərinin (fabrik, zavodlardan bəhs edən filmlərin) “janrından” danışmağa 
adət eləmişik. Ancaq “janr” – tamaşaçının bəzi dərin psixoloji tələbatlarını, qav-
rayış stereotiplərini əks etdirən sabit formalmifoloji sistemdi. Xaricdə kommer-
siya kinosunun bütün sütunları struktur baxımından sabit janrlar üzərində “da-
yanır”. Kommersiya kinosundan kənarda janr – özünün bütün ifadə və məzmun 
klişeləri ilə birlikdə müxtəlif bədii “inversiyalara” məruz qoyulmuş təqlid modeli 

“Potyomkin zirehli gəmisi”, quruluşçu rejissor Sergey Eyzenşteyn
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kimi “yaşayır”. Özünəməxsus mifologiyası olmasına baxmayaraq, sovet kinosun-
da istehsalat filmləri (bu, həqiqətən, janra bənzəyir) tamaşaçının istəklərini, ma-
rağını nəzərə almır. Başqa sözlə desək, sovet kinosu tamaşaçının psixologiyasın-
dan kənarda mövcuddu.

Bu, kommersiya janrı və ya heç “bədii” kinematoqrafiya sisteminin tərkib 
hissəsi də deyil. O, özündə janrın yalnız bəzi əlamətlərini daşıyır. Burada janrın 
bəzi əlamətləri var, amma bu əlamətlərin tam məcmusu da deyil. Eyni sözləri so-
vet komediyası, müzikli, yaxud trilleri haqqında da demək mümkündü. Əslində 
bu, həddindən artıq əhəmiyyətli mənzərədi. 

Təbii ki, “tamaşaçı üçün çəkilməmiş” filmlərin əksəriyyəti təşviş yaradır. 
Amma çoxları bu təşvişi yaranmış vəziyyətlə izah eləyir. Belə ki, hələ 20ci illərdən 
başlayaraq, yerli kinodakı böhran halları hər zaman ssenari böhranı səviyyəsində 
qəbul olunub. Biz kinematoqrafiyadakı durğunluğun öhdəsindən daim 
ssenaristləri həvəsləndir məklə, müxtəlif ssenari müsabiqələri keçirməklə, yazıçı-
ları kinoya cəlb etməklə gəlməyə çalı şı rıq. Lakin belə “şirnikləndirici” fəndlər heç 
vaxt səmərəli nəticə vermir. Kine ma toqrafçılara elə gəlir ki, filmlərimizin maraq-
sızlığının səbəbi tamaşaçının görmək istədiyi qəhrəmanın yoxluğu, filmin intriqa-
sının zəifliyi, ya da qaldırı lan problemlərin yetərincə kəskin olmaması ilə bağlıdı. 
Hətta bu, qismən doğru olsa belə (boynumuza alaq ki, ssenarilərimiz, doğrudan 
da, yüksək səviy yədə deyil), problemin özünün qoyuluşu həddindən artıq pafos-
ludu. Biz həmişə filmlərimizdəki nöqsanlara görə təsviri yox, sözü təqsirləndiririk. 
Şəxsən mən kino dilinin qüsurları ilə bağlı heç vaxt heç bir şikayət eşitməmişəm. 
Yerli kino düşüncə – əgər bu sözü istifadə eləmək mümkündüsə – mahiyyətcə lo-
qosentrikdi və onun prinsipial əlaməti də budu. 

“Potyomkin zirehli gəmisi”, quruluşçu rejissor Sergey Eyzenşteyn
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Bizim kinematoqrafiya, ənənəvi olaraq diqqətini qəhrəmanların psixolo-
ji problemlərinə, sosial konfliktlərin mahiyyətinə, süjet peripetiyalarına (gözlə
nilməz dəyişiklik, hadisə), yəni bütünlüklə filmin ədəbi özülünü təşkil edən 
problemlərə yönəldib. 

Təsadüfi deyil ki, ədəbi tənqidçilərimizin bəziləri (Anninski, Rassadin, Runin 
və başqaları) kinoda da uğur qazanırlar. Xariclə müqayisədə yerli kinotənqid kino 
dili, təsvirlə az maraqlanır və o da filmlərimiz kimi loqosentrikdi. 

Hər şeydən əvvəl bunda, sözü “bələdçi seçmiş” yerli mədəniyyət ənənələrinin 
təsiri var. Çünki rus mədəniyyəti mahiyyətcə vizual deyil, daha çox sözə, təhkiyəyə 
üstünlük verir. 

Və təbii ki, bu, kütləvi kinematoqrafiyanın problemlərində də özünü göstərir. 
Mənə elə gəlir ki, filmin tamaşaçı arasında qazandığı uğur ilk növbədə onun 

publikaya hipnotik, duyğusal təsiretmə bacarığı ilə mütənasibdi. Lakin ədəbi 
komponentlər, həmin hipnoz effektini yaratmağa, yumşaq desək, az qadirdi.

*  *  *

Müasir kinonəzəriyyənin çıxış etdiyi əsas fərziyyəyə görə, filmin kommersi-
ya uğuru onun tamaşaçıya xüsusi “həzz” vermək qabiliyyətindən asılıdı. O qədər 
də “nəzəri olmayan” bu fərziyyənin arxasında mürəkkəb kinematoqrafik mexa
nizmlərin işi gizlənir. Məsələn, identifikasiya (eyniləşdirmə) mexanizmi. 

Əfsus ki, sovet kinoşünaslığı bu məsələyə, ümumiyyətlə, heç bir diqqət ayır-
mayıb və ayırmır. Biz teztez artıq köhnəlmiş bir təsəvvürə əsaslanaraq iddia 
eləyirik ki, tamaşaçı özünü filmin qəhrəmanı ilə eyniləşdirir, vəssalam. Ancaq bu 
gün sübut olunub ki, bu eyniləşdirmə – identifikasiya ikili xarakter daşıyır. Elm 
bunu ”ilkin identifikasiya” və “ikinci identifikasiya” adlı iki kateqoriyaya bölür.

“İlkin identifikasiya” – tamaşaçı və ekranda göstərilənlər arasında ya-
ranan psixoloji əlaqə, “ikinci identifikasiya” – tamaşaçının özünü personaj-
la eyniləşdirməsidi. Özü də ikinci identifikasiya ilkin identifikasiyanın sütunla-
rı üzərində həyata keçirilir. Öz “mən”ini qəhrəmana proyeksiya eləmək üçün ta-
maşaçı əvvəlcə “filmdə əriməlidi”. Kinematoqrafik “həzzin” özülündə məhz ilkin 
iden tifikasiyanın dayanmasına baxmayaraq, mənə elə gəlir ki, sovet kinosunda 
ilkin identifikasiya həddindən artıq zəifləyib. Bu isə onunla bağlıdır ki, bizim film
lərin atmosferi tamaşaçının şüurunu ovsunlaya, onu hipnoz eləyə bilmir. Üstəlik, 
bu ovsunun, hipnoz təsirinin yaranması kino dilinin səlahiyyətindədi. 

“Gərginliyi” – tamaşaçı həzzinin digər vacib mexanizmlərindən biri hesab 
eləmək olar. Sovet rejissorlarının, demək olar ki, heç birinin “saspens” adlanan bu 
mexanizmdən xəbəri yoxdu. “Saspens”, hekayə strukturlarının fəaliyyət sahəsinə 
aid olsa da, intriqanın qurulmasından daha çox kino dili vasitəsilə reallaşdırılır. 
“Saspens”in nəhəng ustalarından biri olan Alfred Hiçkokun yaradıcılığı buna ən 
yaxşı sübutdu. “Saspens” yaratmaq üçün aşağıdakılar son dərəcə vacibdi: kadr-
daxili və kadrxarici məkanın dia lektikası (adətən, təh lükə mənbəyi həmin məkan
larda olur); kamera ilə per sonajın qarşılıqlı müna sibət mexanizmləri və sair. 

Qısası, bu, tamamilə başqa mövzudu. 
Odur ki, gəlin, ilkin identifikasiyaya qısaca bir nəzər salaq. Onu reallaşlaş-

dırmaq üçün qaranlıq zal, yuxarıda sayrışan işıq mənbəyi – yəni istənilən kino-
seansın əsas komponentləri tələb olunur. Bunlar tamaşaçını yarıyuxuluyarıayıq 
hala salır və filmin normal qavranılmasına şərait yaradır. Lakin məsələ təkcə bu 
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komponentlərdə deyil. Burada həm də tamaşaçı ilə ekran arasında xüsusi işıq 
oyunu, zəngin səs fonoqramı, ritm struk turu və sair vasitəsilə yaradılan feno me
nal, duy ğusal kontaktdan da danışmalıyıq. 

Adətən, yuxarıda sadalanan elementlərə diqqət yetirilməməsini sovet kino-
sunun texniki baxımdan geri qalması ilə izah eləyirlər. Müəyyən mənada buna 
haqq qazandırmaq mümkündü, amma yerli kinoda interyer çəkilişlərinin, sinxro
nun zəifliyini, sadəcə, lentin keyfiyyətsizliyi, ya da “Naqra”ın (səsin sinxron yazıl
ması üçün istifadə olunan peşəkar maqnitofon) yoxluğu ilə izah eləmək doğru 
deyil. Hərçənd kino dilindən danışanda istehsalat prosesinə aid olan bu detal-
lar xüsusi əhəmiyyət qazanır. Keyfiyyətsiz lent özəl psixoloji təsir gücünə malik 
olan vizual atmosferin, işıq və kölgə oyunundakı fərqlərin, rəng valerlərinin yoxa 
çıxmasına səbəb olur. Həmçinin sinxronun olmaması da ekranın aurasına, filmin 
atmosferinə eyni dərəcədə mənfi təsir eləyir. Ancaq çox maraqlıdı ki, bizim kine-
matoqrafçılar belə itkilərlə asanlıqla razılaşırlar. Çünki studiyada səslərin sinxroni-
zasiyası prosesində filmin çoxxətli səs fonoqramının, akustik mühitinin boğulması 
personajların replikalarının vurğulanması, dialoqların fərqləndirilməsi, yəni ədəbi
nəqli qatın önə çəkilməsi ilə paralel baş verir. Fonoqrama laqeyd münasibət isə 
reallıq effektinin – kütləvi kinematoqrafın təməlinin zəifləməsilə nəticələnir. 

Halbuki “Ulduz müharibələri” kimi filmlərin əsasını təşkil eləyən müasir xüsusi 
effektlərin hamısı onları müşayiət edən, diqqətlə seçilmiş səs partiturası sayəsin
də inandırıcı olur. Amma biz – nə qədər paradoksal olsa da – hətta əsl natura  

“Ulduz müharibələri ”, quruluşçu rejissor Corc Lukas
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çəkilişlərində belə, tam reallıq illüziyası əldə eləyə bilmirik. Niyə gizlədək, Luka-
sın1 filmlərindəki kosmik freqat bizim filmlərimizdəki tövlələrdən daha real görü-
nür. Əslində, bütün bunların arxasında bircə şey – vizuallığın və akustikanın söz 
tərəfindən sıxışdırılması dayanır. Ancaq kino elə həmin vizuallıq və akustikadan 
ibarətdi. Söz isə böyük bədii (və maliyyə) itkilərlə kinematoqrafiyamızı öldürür. 

Kinoşünaslıq nöqteyinəzərindən, burada həm də filmin məkan strukturu-
nun zəifləməsindən, mürəkkəb məkan “topologiyalarının” sadələşdirilməsindən, 
səthiləşdirilməsindən də danışmaq olar. Kamil audiovizual obrazın yoxluğunda, 
kadrdaxili məkanın səhtiləşdirilməsi, bəsitləşdirilməsində bütünlüklə təhkiyəyə 
tabe edilmiş süst, bəsit montajın da rolu var. Bu gün kinematoqrafiya, sözün bü-
tün mənalarında məkanzaman sənətindən yoxsul təhkiyə sənətinə çevrilir. Len-
tin keyfiyyətsizliyini örtbasdır eləyən işıq cihazları işıqla kölgənin güclə sezilən 
oyununda gizlənmiş duyğusal atmosferi kadrdan “qovur”. Əvəzində isə süjeti 
izləmək asanlaşır. Süjetə bilavasitə dəxli olmayan bütün “lazımsız, artıq şeylər” 
kadrdan çıxarılır. Həmin “lazımsız, artıq şeylər” isə kinematoqrafdı. 

Məncə, bizim texnoloji baxımdan geridə qalmağımızın kökündə yalnız tex-
niki gerilik yox, həm də ənənələrimiz, kinematoqrafçılarımızın düşüncəsi daya-
nır. Baxın, hətta duyğusallığın, xüsusi kino dilinin əhəmiyyətini dərindən anlayan 
rejissorların işlərində belə, adıçəkilən komponentlərin filmə inteqrasiyası prose-
si elə həmin ifrat ədəbi “ideologiyanı” əks etdirir. İstedadlı rejissor Roman Bala-
yanın2 “Öpüş” filmində məni təəccübləndirmiş bir detalı xatırladım. Rejissor qız-
mar istini səslər vasitəsilə verməyə çalışıb və bundan ötrü ağcaqanadların vızıltı-
sını lentə yazıb. Amma onu fonoqrama elə daxil eləyib ki, vızıltı təyyarə gurultu-
suna bənzəyir, ümumi fondan ayrılır və gözlənilən nəticəni öldürür. Əslində, ağ-
caqanadların səsi eşidilməməli, o vızıltı tamaşaçının təhtəlşüuruna təsir eləməli 
idi (belə fəndlər yalnız təhtəlşüur səviyyəsində təsirli olur). Sovet kinosunun bir 
çox bəlalarının səbəbi şüuraltı detalların şüur səviyyəsinə qaldırılmasıdı. Rejis-
sor səslənməyən, maddiləşməyən detalların təsir gücünə ciddicəhdlə inanmır 
– axı, son nəticədə şüuraltı nəsnələr yalnız söz səviyyəsinə qaldırılandan, sözə 
çevriləndən sonra dərk oluna bilir. Mən bu prosesi dünyanın kortəbii psixoanali-
zi adlandırardım. Təxminən, eyni situasiya Tarkovskinin – vizual fakturaların uni-
kal ustasının filmlərində də var: Tarkovski, sanki, öz fakturalarına tam güvənmir, 
buna görə də teztez öz sehrli təsvirlərini şifahi ritorika ilə qarışdırır. 

Total verballaşmanın (təhkiyələşmə, hər şeyin sözə çevrilməsi) kökündə gizli 
mətləbləri dərk eləmək niyyəti dayansa da, adətən, o, sadəcə gün işığına çıxart-
mağa qorxduğumuz məsələləri sıxışdırır, senzor rolunu oynayır. 

Zənnimcə, yerli kinoda erotikaya və qəddar səhnələrə qoyulmuş qanuni qa-
dağanın söz kultu ilə yoldaşlıq eləməsi də təsadüfi deyil. 

Mən özüm filmdə naturalizmdən istifadənin tərəfdarı olmasam da, hesab 
eləyirəm ki, bizim kinomuzun hərtərəfli psixoanalizə ehtiyacı var. 

*  *  *

Yuxarıda deyilənlərin hamısı eyni dərəcədə personajla ikinci identifikasiya 
mərhələsinə də aiddi. Bizim filmlərimizdə bu da yarımçıqdı. Artıq qeyd elədiyimiz 
kimi, ənənəvi olaraq, burda psixoloji cizgilər vurğulanır. Bu baxımdan, kinomuz-
da heç kim tərəfindən yoxlanılmamış iki fərziyyə hökmrandı. Birinci: tamaşaçı ek-
_________________________________________________________

1 Corc Lukas – Amerika rejissoru, “Ulduz müharibələri”nin yaradıcısı
2 Roman Balayan – sovet rejissoru
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randa özü ilə eyniləşdirə biləcəyi ideal qəhrəman görmək istəyir. İkinci: tamaşa-
çı ekranda rolun mürəkkəb psixoloji rəsmini axtarır. Və həmişə olduğu kimi, ta-
maşaçıların hər iki gözləntisini təmin etməyi kinodramaturqlara tapşırırlar. La-
kin dünya kinosunun təcrübəsinə hətta gözucu baxış belə, göstərir ki, tamaşa-
çı özünü ən çox xüsusi cazibəyə malik aktyorla identifikasiya eləyir. Mən bunu 
“qeyriadi şəxsiyyətlərin cazibəsi” adlandırmağa belə, cəsarət eləmirəm. Hamf-
ri Boqart və Ceyms Din, Marlen Ditrix və Bridcit Bardo3 nadir hallarda ekranda 
dərin psixoloji obrazlar yaradıblar. Ona görə də yəqin, tamaşaçı özünü daha çox 
təkcə qeyriadi şəxsiyyətə yox, həm də xüsusi erotik, cismani cazibədarlığa ma-
lik aktyorlarla eyniləşdirir. Mən burada erotikanı sözün ən geniş mənasında, 20ci 
illərin əvvəllərində Bela Balaş4 hansı müsbət obertonlarla istifadə edirdisə, elə 
başa düşürəm. Söhbət qətiyyən başlıbaşına buraxılmış seksdən, ya da porno
qra fiyadan getmir. Mən üzün, bədənin normal, cismani cazibəsindən danışıram 
ki, əksər hallarda bu cazibə ekranda, xüsusi işıqlandırmanın, aktyorun bədənini 
fərqli rakursdan göstərməyin nəticəsində yaranır. 

Bu cəhətdən, məncə, biz Eyzenşteynin qeydlərini diqqətlə oxumalıyıq. Ser-
gey Eyzenşteyn, hətta “Potyomkin” zirehli gəmisi” kimi filmdə belə, şüurlu şəkildə 
erotik elementlərdən istifadə eləyib. Rejissorun özünün də etiraf elədiyinə görə, 
süjetdə sevgi üçbucağı strukturunu “canlandırıb”. 

Çox maraqlıdı ki, erotika bizə yad, düşmən bir şey kimi həmişə sovet kino
sun dan qovulub. Filmdən erotikanın qovulması həm də digər cismani kom po
_________________________________________________________

3 Hamfri Boqart, Ceyms Din, Marlen Ditrix – amerika,  Bridcit Bardo – fransız aktrisası
4 Bela Balaş – macar kino nəzəriyyəçisi, dramaturq, ssenarist

Kinorejissor Sergey Eyzenşteyn
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nent lərin qovulması ilə paralel baş verir və bunu da “verballa vizualın qarşıdur-
ması” kimi dəyərləndirmək mümkündü. 

Nəticədə sovet aktyoru və ya aktrisası çətin vəziyyətdə qalır. Onlar oyun-
çuluq sənətinin verdiyi bütün imkanlardan istifadə eləyərək rejissorun boğ-
duğu, ya da fikir vermədiyi şeyin yerini doldurmağa məcbur olurlar. Beləliklə, 
“boğulmuş cismani sferanın aktyor tərəfindən isterik davranışla əvəzlənməsi” 
adlı xüsusi sindrom yaranır. Qəhrəmanların qışqıraqışqıra danışdığı, isteri-
ka yaratdığı səhnələr hamımıza yaxşı tanışdı. Maraqlıdı ki, belə səhnələrə is-
tehsalat filmlərində daha teztez rast gəlinir – çirkli forma geyinmiş “əbədi 
prorablar” əllərində telefon, isterik kollaps vəziyyətində beton tələb eləyirlər. 
Müharibə filmlərdə isə yorğun kombatlar eynilə həmin “prorablar” kimi telefo-
nun dəstəyinə qışqıraraq mərmi istəyirlər.

Bizim kinoda “müharibə” və istehsalat filmləri struktur baxımından həddindən 
artıq oxşardılar və bu, təsadüf deyil. Bunun kökündə sənaye sahələrinə birba-
şa hərbi hissələrdən keçmiş və çox geniş yayılmış “əmr vermək” tərzi dayanır. 
Lakin bu, yeganə səbəb deyil. Əslində, “normal” işləyən zavod gərgin drama-
turji toqquşmalar üçün münbit zəmin deyil. İstehsalat filmlərini, az da olsa, ma-
raqlı eləməkdən ötrü onları “müharibə” modeli üzrə dramlaşdırırlar – bu, sovet 
incəsənətinin universal dramatik modelidi. Cəmiyyətimizin çəhrayı idilliya kimi 
təsvir olunduğu illərdə müharibə konfliktli materialların əsas “təhcizatçısı” idi və 
indi də elə qalmaqda davam eləyir. Kinomuzda müharibə mövzusunun tutdu-
ğu yer, ağır çəkisi də bununla izah olunur. Amma gəlin, “prorablarımıza” qayıdaq. 

Bilmirəm, istehsalat mövzuları həyatda da bu qədər qızğınlıqla müzakirə 
olunur, ya yox, amma telefonun özü fiziki kontaktın yoxluğuna işarədi, isterik çı-
ğırtı isə sanki normal insani münasibətlərin yoxluğunu örtbasdır eləməyə çalı-
şır. Mənə elə gəlir ki, bütün dünya kinosunda aktyorlar ümumilikdə bizim orta 
səviyyəli on istehsalat filmimizdə olduğundan daha az qışqırırlar. Ümumiyyətlə, 
belə filmlərdə süni dramatizmin bolluğu (plan yerinə yetiriləcək, yoxsa yox?!) ki-
nematoqrafda əvəzedici mexanizmlərin varlığından xəbər verir. Əvəzetmənin öz 
yeri var, amma o nə qədər effektlidi – bax, bu başqa sualdı…

*  *  *

Filmin uğuru, söykəndiyi mifologiya ilə birbaşa əlaqəlidi. Kütləvi kinematoq-
rafiyada, demək olar ki, həmişə mifoloji qatın öz yeri var və bu, qanunauyğun-
luqdu. Tamaşaçı yalnız onun şüuruna (daha doğrusu, təhtəlşüuruna) dərin psi-
xoloji strukturlardan kənarda, yəni arxetiplər vasitəsilə toxunulan filmdə “əriyir”.

Spilberqin, Lukasın filmlərinin möhtəşəm uğuru bunun ən yaxşı sübutudu. 
Son illərdə çəkilmiş kommersiya “hitlər”inin hamısında ən arxaik mifologiya tam 
şüurlu şəkildə istismar olunur. Bu mənada arxetiplərə böyük əhəmiyyət verən Ey-
zenşteynin nəzəri irsini gözdən keçirmək yerinə düşür. 

Bizim üçün xarakterik olan bir fikir kütləvi kinoda mifoloji qatın dominant-
lığını şübhə altına alır: guya geniş tamaşaçı kütləsini filmə yalnız qəhrəmanların 
psixoloji obraazının mürəkkəbliyini dərinləşdirmək, filmlərin sosial kəskinliyini 
gücləndirmək yolu ilə cəlb eləmək mümkündü. 

Əlbəttə, bəzi hallarda sosial aktuallıq və kəskinlik geniş tamaşaçı kütləsini 
cəlb edə bilər (Abuladzenin5 “Tövbə” filmi), amma konveyer kinosu (ki, ondan 
heç yerə qaça bilmərik) daim əvvəllər qadağan olunmuş mövzuların yenidən 
_________________________________________________________

5 Tengiz Abuladze – sovet rejissoru
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işlənməsinə arxayın ola bilməz. Hərçənd bütün dünyada kinematoqrafiya uğu-
run mənbəyini yeni materialların tapılmasında görürlər, bütün hallarda filmin  
tamaşaçılar arasında uğur qazanmasının sirri başqa qatda gizlənib. Kinonun 
“güclü” janrları – vestern, triller, fantastika – həmişə “güclü” miflərə söykənir. 

Sovet kinosunun da öz mifologiyasından məhrum olduğunu düşünmək la-
zım deyil, baxmayaraq ki, biz bu barədə danışmağa utanırıq. 

Yerli kinomifologiyanın bazis modeli 30cu illərdə formalaşıb və hələ də 
özündə həmin dövrün, Stalin ideologiyasının damğasını daşıyır. Bu, konve-
yer filmlərində xususilə hiss olunur. Sovet kinematoqrafiyasının bütünlüklə 
yenilənməsi üçün həmin mifoloji sxemləri dağıtmaq lazımdı. Bu, həm də kütləvi 
kinematoqrafiyanın gələcəyi üçün vacibdi. 

30cu illərdə kinomifologiya son dərəcə təsirli idi, filmin uğurunu təmin 
eləyə bilirdi. Çünki sözün əsl mənasında tamaşaçıların gözləntilərinə və sosial 
miflərə uyğun gəlirdi. 

Kinematoqrafik mifin bir variantını bir neçə kəlmə ilə və təbii ki, səthi şəkildə 
xarakterizə eləməyə çalışaq. 

Bibliya ənənələrinə əsaslanan bütün müasir mifoloji sxemlər kimi, 30cu 
illərin mifi də mütləq hansısa işıqlı, firavan, əminaman gələcəyi, “qızıl əsr”i, bü-
tün ziddiyyətlərin aradan qaldırılacağını postulat kimi qəbul eləyirdi. 

Gələcəyin bu sehirli hədiyyəsini əldə etmək üçün qəhrəmanın qurban ver
məsi və inisiasiyası – “layiqli” dərəcəyə təqdimatı tələb olunurdu. Qəhrəman ön 
plana çəkilir və sınaqlardan keçirdi – düşmənlə (ağqvardiyaçılarla, ya da dünyəvi 
şərin təcəssümü olan ziyanvericilərlə), təbiət hadisələri ilə (inisiasiya üçün tipik 
motivdi), odla (istehsalat filmlərində), torpaqla (kolxoz filmlərində), su ilə (sel, 
daşqın, qütblərə getmək və s.motivlər), hava ilə mübarizə (aviasiya filmləri) apa-
rırdı. Sonda final idilliyası (bir çox filmlərin apofeozu) və qəhrəmanın xilaskar, ya-
rıtanrı, gələcəyin insanı statusunun təsdiqlənməsi təmin olunurdu. 

Təbii ki, bu tip mifologiyadan kultun ideologiyasının – onunçün xarakte-
rik olan fövqəlqəhrəmanla, qurbanla, gələcəkdə ümumilli inkişafı təmin edən 
fərdi igidliklə birlikdə – təsdiqi üçün istifadə edilirdi. Lakin o, həm də xalqın “qızıl 
əsrin” tez gələcəyinə, möcüzələr yaradılacağına olan inamının, bu inamdan do-
ğan pafosun əksi idi. 30cu illərin mifologiyası saysızhesabsız insan qurbanları-
na bəraət qazandırırdı: axı, mifoloji kontekstdə yalnız “sehirli qurban” yer üzünə 
cənnəti gətirməyə qadir idi. 

Bir şeyi də mütləq qeyd eləmək lazımdı ki, bu mifologiya xalqın şüurunun ən 
arxaik qatlarında, arxetiplər şəklində kök salmışdı. 

Əgər həmin mifologiyanın bir qədər dəyişdirilmiş formada müasir film ləri
mizdə də saxlanıldığını desək, mübaliğə etmiş olmarıq. Biz hələ də qur banqəh
rəman, rəisin kabinetindən xilas edən müdafiəçi kateqoriyalarında, hətta müa-
sir istehsalatdan, kənd təsərrüfatından söz gedən yerlərdə belə, təbii fəla kət lərlə 
müba rizə kateqoriyalarında düşünürük. 

Bu cür mifologiyanın zərərli olubolmadığından danışmayacağıq (şəxsən 
mənim üçün bu gün onun ziyanı daha çoxdu, nəinki xeyri). Sadəcə, onun müasir 
sosial mifologiyadan nə qədər uzaqlaşdığını qeyd eləyəcəyik. Getdicə daha az in-
san işıqlı gələcəyi sehrlə, xüsusilə də permanent qurbanlar verməklə gətirməyin 
mümkünlüyünə inanır. Allaha şükür ki, peyğəmbər qəhrəmana inam da yoxa çı-
xıb. Həmçinin çağdaş dünyamızda yeni ekoloji düşüncə çərçivəsində tamamilə 
fərqli yanaşılan təbiətlə mübarizəyə inam da populyarlığını itirib. 
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Sovet kinosunun köhnə mifləri (istəsək də, istəməsək də) gənclərin tama
milə fərqli mifləri təbliğ edən təzə mədəniyyəti ilə kəskin ziddiyyət təşkil eləyir 
(məsələn, gənclərin əksəriyyəti üçün dünyanın sonu, xaos qarşısında qorxu daha 
aktualdı, nəinki “qızıl əsr” ideyası. Yaxud fəaliyyətsizlik kultu aktiv qurban ideya-
sından daha geniş yayılıb və s.). Təəssüf ki, biz gənclərin mifləri haqqında çox az 
şey bilirik. 

Yuxarıda deyilənlərdən belə nəticə çıxır ki, köhnə və “əbədi” mifoloji şəbə
kənin qorunması kinematoqrafiyamızın, tamaşaçı auditoriyasının ən aktiv hissə
sindən – gənclərdən təcridinə səbəb olur. 

Apardığımız müşahidələrin kontekstində bir şeyi də qeyd eləmək vacib-
di: miflər həm də psixikamızdakı irrassional elementlərlə, rasional düşüncəmizə 
güvənib öyrənmək istəmədiyimiz strukturlarla əlaqəlidi. İstəyirəm, məni düz 
başa düşəsiniz. Mən heç də rasional elementlərin, xüsusilə də kəskin sosial 
problemlərin, yaxud mürəkkəb psixologiyalı qəhrəmanların kinomuzdan tama
milə çıxarılmasına səsləmirəm. Mən, sadəcə, deyirəm ki, biz, kinematoqra fi ya
nın – bütün digər sənətlər kimi, bəlkə də, onlardan bir qədər çox – ən dərin 
və fundamental qatda psixikamızın qeyrişüuru strukturları ilə bağlı olduğunu 
dərk eləməliyik. Bizim, xüsusilə də, kütləvi tamaşaçılar arasında uğur qazanmaq 
istəyən kinematoqrafiyanın daha bu faktı iqnor eləməyə haqqı yoxdu. Buna bir 
də ona görə haqqımız yoxdu ki, bütün o sözhekayə kultuna baxmayaraq, istəsək 
də, istəməsək də, kinematoqrafik düşüncə köhnə mifləri, klişeləri və stereotipləri 
canlandırır.

*  *  *

Təbii ki, mən kinomuz üçün aktual olan problemlərin, kino mühitində hökm-
ranlıq edən “xurafatın” ən cüzi hissəsini belə, əks etdirə bilmədim. Bunlar o qədər 
mürəkkəb məsələlərdi ki, hamısını birdəfəyə həll eləmək mümkün deyil, hər biri 
ayrılıqda ciddi araşdırma tələb eləyir. Amma bizim kino elmimiz onların yanından 
ötür, kinoşünaslar onları təhtəlşüurlarının ən qaranlıq küncünə sıxışdırırlar. Hal-
buki bu vaxta qədər oddan qaçar kimi qaçdığımız problemlərə cəsarətlə, ayıq ya-
naşmalıyıq. Biz problemlərə fikir vermirik deyə onların yox olacağını düşünmək 
sadəlövhlükdü. 

Təcili kinematoqrafçılarımızın düşüncələrini dəyişmək istiqamətində addım-
lar atmaq lazımdı və bu prosesdə həlledici söz kino təhsili sisteminin, kinoşünas-
lığın üzərinə düşür.

Nəhayət, bizim kinematoqrafçılarımıza bir neçə banal həqiqəti başa salmaq 
lazımdı. Onlara başa salmaq lazımdı ki, kino – yalnız qəhrəmandan, lentə köçürül-
müş süjetdən, konfliktdən ibarət deyil. Kino həm də – işıqkölgə oyunu, məkan, 
akustik mühit, ekranda görünən bədən və üzdü. Yalnız bu sadə həqiqətləri qav-
rayandan və kinematoqrafiyanın mürəkkəb mexanizmlərini öyrənəndən sonra  
bizim rejissorlar, tamaşaçı üçün maraqlı filmlər çəkə bilər.

Başa düşmək lazımdı ki, kinodramaturgiyanın bütün qüsurlarına baxmaya-
raq, məşhur “ssenari böhranı” – sadəcə kinematoqrafiyadakı daha dərin böhra-
nın əksidi.   

N Ə Z Ə R İ Y Y Ə  /  Mixail Yampolski. KİNOSUZ KİNO

Tərcümə: Aygün Aslanlı



123

Ötən əsrin otuzuncu illərindən başlayaraq KİV 
sıra sına daxil olan televiziyanın ictimai fikrə fəal 
təsiri postqutenberq erasının başlanğıcı kimi, 
qəzet, jurnal kimi mətbuat növlərini istəristə

məz, ən azı, Almaniya kimi nəhəng bir ölkə daxi lində arxa 
plana atdı. Və ən maraqlısı budur ki, yeni yaranan tele
viziya efirinin canlılığı ekran sənətinin nəzəri prin sip lə
ri nin inki şafına da təkan verdi. Təxminən əlli il sonra çex 
nəzəriy yəçisi İ. Zemanın yazdığı kimi, “İnformasiya nəzəriy
yəsi nin mütləq qanunları onu əsas götürür ki, birbaşa ka-
nal vasi təsi ilə gedən informasiya heç vaxt genişlənmir, 
əksinə, azalır və yalnız nadir hallarda əvvəlki hallarda qa-
lır. Belə liklə, təq dimat prosesində yaranmayan informasiya 
bu pro sesdə tədricən zəifləyir” (И.Земан «Познание и инфор-
мация» Москва 2001. С.165). Deməli, informasiyanın əsasında 
faktın hadi səyə çevrilməsi dursa da, təqdimat prosesi-
nin özü müstəsna əhəmiyyət daşıyır. Yəni formaməzmun 
əlaqə lə rinin tənzimlənməsi vacib faktora çevrilir. Yenə də  
İ. Zema nın yazdığı: “İnsanın bu andaca istifadə etdiyi infor-
ma siya canlı, kitab, qəzet və s. oxuyarkən yaranan informa-

TOTAL TELEVİZİYADA 
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siya isə ölüdür” (И.Земан «Познание и информация» Москва 2001. С.188) qənaəti mü-
asir televi zi yanın mahiyyət daşı yıcısının göstəricisinə çevrilir. Əgər televiziya ki-
tab, qəzet təza hürünü tapmış ölü informasiyanı efirə verirsə, onun ictimai fikrə 
təsir əmsalı azalır. Digər tərəfdən, haçansa lentə alınmış “Zamanməkan konser-
vi” sayılan efir mate rialları yalnız bədiiliyin göstəricisi sayılan sensasiya və sənət 
ekviva lentini üzə çıxaran audiovizual mükəmməllik şəklində informasiyanın can-
lılığı qoruna bilər. Texniki və iqtisadi cəhətdən səmərəli sayılan canlı yayım isə in-
formasi yanın təqdimat prosesində həlledici amil sayılmalıdır. Canlı yayımın tari-
xi isə ötən əsrin birinci yarısında total idarəçilik sistemi üzərində qurulan alman 
televizi yasında təzahürünü tapdı. Və canlı yayım üzərində qurularaq hər hansı 
bir müdaxiləni rədd etməklə, efir materialının ədəbi modeli olan ssenarinin önə 
keç məsinə təkan verən bu televiziya ilə yanaşı onun estetik prinsiplərini yaşadan 
kinema toqrafın yaranmasında müstəsna rolu olan Yozef Paul Gebbelsin təbliğat 
şəbə kə sinin əsas müddəalarını, onun yaratdığı jurnalistikanın fərdi, peşəkar, icti-
mai üslubu kontekstində nəzərdən keçirək.

1926cı ilin noyabrında uşaqlıqda keçirdiyi onurğa beyin xəstəliyi ilə yeri-
şini itirən uğursuz, bəstəboy, cılız əyalət yazıçısı, bir neçə universitet bitirməklə 
fəlsəfə doktoru, alimlik dərəcəsinə yüksəlmiş Yozef Paul Gebbelsin Berlində 
Reyx staqın binası üzərinə faşist bayrağı asması Adolf Hitlerin də qatıldığı bu par-
tiyanın kütləyə ünvanlanan ilk simvolik mesajı oldu. Hiddətlə əhalinin gözünə kül 
üfürərək, parlament seçkilərində ehtimal olunan əlli yer əvəzinə yüz yeddi yerə 
sahib olan bu faşist partiyası ictimai fikrə təsir əmsallı mətbuata möhtac idi. 19 
dekabr 1931ci ildə Hitlerin xeyirduası ilə ailə qurub, soyadını verdiyi Maqda 
ilə yaşasa da, bağlanan sosial müqavilənin müvafiq maddəsinə əsasən, istədiyi 
qadınla sərbəst yaşayan Gebbels, təbliğat mexanizmində üstünlük verilən kino 
sahəsindəki aktrisaların qırxı ilə yaxınlaşmaqla vaxtının çoxunu studiyalarda ke-
çirdi. 1932ci ildən özünün “Həmlə” qəzetində millətçi çağırışlara söykənən Geb-
belsin “Yalan nə qədər böyük olsa, ona daha çox inanarlar” prinsipi ilə yoxsul-
luqdan, işsizlikdən, sosial bəlalardan əziyyət çəkən əhaliyə mənsub olduğu par-
tiya adından vədlər verməsi və yalnız kasıb cəmiyyətdə keçərli “qoğal və qam-
çı” prinsipinin tətbiqinin vacibliyini vurğulaması son nəticədə total ideyala-
rın becərilməsinə xidmət etdi. Və beləliklə də, parlamentin otuz yeddi faizinin 
millətçilərin əlinə keçməsi prezident Gindenburqun poçt naziri vəzifəsinə təyin 
etməyə vadar olduğu yefreytor Adolf Hitler 1933cü ilin martında hakimiyyət 
başına gəldi. Bununla da, yaşaya bilməyənlərin şərəflə ölmək missiyasını bəyan 
edən bu hakimiyyət büdcə kəsirini doldurmaq üçün yəhudi zənginlərinin pulla-
rına göz dikilməsini də ideoloji cəhətdən qanuniləşdirməyə çalışdı. 1933cü ilin 
martında Hitlerin məxsusi Gebbels üçün yaratdığı Xalq Təhsil və Təbliğat Nazir-
liyinin qəzet, teatr, kino, muzey və digər sahələrə nəzarəti öz üzərinə götürməsi 
ideoloji hakimiyyətin təmərküzləşməsinə şərait yaratdı. Yozef Gebbelsin demok-
ratiyanın yazılı mətn tələbinə əsaslanmayan natiqlik məharəti sayəsində qapa-
lı stadiondakı minlərlə insanı ayağa qaldırıb total müharibəyə çağırışa vadar 
etməsi mistik sublimasiyanın təsdiqinə çevrildi.

1935ci ilin əvvəllərində Almaniyada millətçi, faşizm ideyalı total hakimiyyətin 
Gebbelsin təbliğat maşını kontekstində yaratdığı televiziya dünya miqyasında 
elektron informasiya vasitəsinin efirə çıxmasında ilk addıma çevrildi. “Yaşasın Hit-
ler” deyib, Berlin poçt idarəsinin radio qülləsindən təsvirin mexaniki ötürülməsi 
yolu ilə efirə çıxan diktorun təqdimatından sonra Üçüncü Reyxin ərazisində baş 
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verənlərə dair operativ informasiyaların tirajlanması kinodan gələn mükəmməl 
təsvir, radiodan gələn monoloji mətn hesabına audiovizuallığı tam formalaşdı-
ra bilməsə də, əvvəl həftədə üç dəfə dörd saatlıq, sonradan hər gün efirə çıxan 
bu verilişlərin auditoriyası tədricən genişlənirdi. Əvvəlcə minə qədər hakimiyyət 
dairələrinə yaxın tamaşaçının imkanı daxilində olan 2025 smlik qəbuledicinin 
təsvir səviyyəsi yüksək olmasa da, bu problem də tədricən aradan qalxdı. Yazılış 
texnikasının olmaması birbaşa efirə geniş yer verdiyindən, studiyaya dəvət olu-
nan müxtəlif sənətkarlar əyləncə funksiyasının təzahürünə rəvac verdi. Çəkiliş və 
yayım texnikasının məhdudiyyəti iri planların önə keçməsi zərurəti yaratdı ki, bu 
da istəristəməz televiziyanın ibtidai halda olsa belə, insan psixologiyasına nüfuz 
etməsinə zəmin verdi.

19 iyun 1935ci ildən ilk dəfə film nümayiş etdirən bu studiyadan tədricən 
teletamaşalar, şoular, musiqili verilişlər yayımlanmağa başlandı. Beləliklə, ya-
ranışından təbliğatla yanaşı, onun tərkib hissəsi olan əyləncə funksiyasını da 
öz üzərinə götürən bu televiziya tezliklə özünün texniki bazasını və müntəzəm 
proqram siyasətini həyata keçirməklə, gündə dörd saat efirə çıxa bildi. Sosi-
al problemlərdən yan keçib, qlobal və hətta gündəlik problemləri sanki unut-
duran əyləncə funksiyasının genişlənməsi tədricən ekrana bağlanan tamaşaçı-
da gerçəkliyin illüziyasını yaratmaqla – bunun tamaşaçını Adolf Hitlerin təqdir 
etdiyi fiziki əməklə bağlı fəaliyyətdən kənar qoyması barədə qənaət Gebbelsin 
özünü belə, narahat etsə də, asudə vaxtdan istifadə zəminində əyləncə tələbatı 
qarşısıalınmaz amilə çevrildi. Və bununla da, əyləncə funksiyasının teatr, musi-
qi, kino və digər sənət sahələri ilə bağlı televersiyalarının önə çıxması prodüsser, 

Yozef Gebbels seçkilərdə iştirak edir
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rejissor, jurnalist peşələrini özündə birləşdirdi. İş burasındadır ki, Adolf Hitlerin 
mərkəzi fiqura çevrildiyi partiya qurultaylarının mərasimləri, nümayişi sənədli 
teletamaşa kontekstində mövcud olmaqla təbliğatın özünə də əyləncə çaları 
verirdi. Beləliklə, real həqiqət yerinə ütülü, sığallı verilişlər efirə gedirdi ki, onla-
rın da arxetip janr təyinatı oturuşmuş hakimiyyət kontekstində protokol həllini 
tapırdı. Əlbəttə ki, müasir format kontekstində mövcud olan janr qarışığından 
fərqli olaraq, bu ilkin mərhələdə kütlə zövqünü oxşayan, dəbdəbəli həyat tərzini 
təqdim edən verilişlərə üstünlük verilirdi. Xalqın əvəzinə düşünmək missiyasını 
üzərinə götürən Hitlerin totalitar rejimində pürrealizmdən, fikir müxtəlifliyindən 
ibarət analitik verilişlərə meydan verilə bilməzdi. Odur ki, bu total televiziya ta-
maşaçı ilə də ünsiyyətə girə bilən dialoji deyil, monoloji ünsiyyət vasitəsi idi. 
Məq səd isə faşist ideologiyasını müti qul kimi qəbul edib, ölümə getməyə ha-
zır olan robotlaşdırılmış insan tipinin yaradılması idi. Diktor mətnindən opera-
tiv informasiya şouproqram ssenarilərinin təbliğat nazirliyi nəzdindəki senzu-
ra nəzarətindən keçirilməsi redaktor institutunun formalaşmasına tələbat yarat-
sa da, canlı yayım yaradıcı prosesə müdaxiləni minimuma endirməklə hadisəlilik 
prinsipini önə çəkdi.

116 avqust 1936cı ildə Almaniyada keçirilən olimpiadanın canlı yayım he-
sabına efirə verilməsi hadisəlilik prinsipinin anında, gerçək təqdimatı ilə infor-
masiya tarixində mühüm addıma çevrildi. Çəkiliş prosesinin fasiləsizliyindən ya-
ranan uzun planlar, montajın yoxluğu hər hansı bir müdaxiləyə imkan vermədən 
gerçəklik amilinin qorunmasına şərait yaratdı.

Müvafiq texnologiya hesabına çəkiliş materialının səyyar qurğuda həmən 
aşkarlanaraq cəmisi on dəqiqə gecikməklə efirə verilməsi informasiya materi-
alını hər hansı bir müdaxilədən qoruya bildi. Və beləliklə də, senzuradan istər

Leni Rifenştal və Henri Himler “İradənin zəfəri” filminin çəkilişlərində
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istəməz yayına bilən televiziya özünün gizli, demokratik mahiyyətini üzə çı-
xardı. Paralel olaraq, Leni Rifenştal kimi ustad kinoxronika rejisorunun nəzəri 
müddəalarının tətbiqi peşə cəbbəxanasının genişlənməsinə təkan verdi. 
Şübhəsiz ki, faşizm yeni yaranan ictimai üslubun diqtəsinə uyğun olaraq – to-
tal hakimiyyət tarixi keçmişin vəsfinə və gələcəyin xəyallar aləminə üstünlük 
verdiyindən – ilkin mərhələdə romantizmin ekranda təzahürünə şərait yaran-
dı. Elə ilk teletamaşaların da əsasında Fridrix Şillerin pyesləri durdu. 1938ci ildə 
yeni televiziya binasının istifadəyə verilməsi çoxsaylı çəkiliş pavilyonlarında te-
letamaşalarla yanaşı tokşouların da çoxkameralı sistemlə həyata keçirilməsinə 
imkan verdi. Bu şou proqramları da sosial sifariş kontekstindən kənarda olub, 
əsasən, aqrar, səhiyyə, təhsil, idman, gözəllik sahələri ilə bağlı mövzuların əksi 
ilə kifayətlənirdi. Ailə və uşaq problemləri ilə bağlı verilişlərdə Gebbelsin xanı-
mı Kvanat Maqdanın iştirakı hakimiyyətin xalqla birliyinin görüntüsünü yaradır-
dı. Zadəgan zümrəsinə mənsub olub, bir neçə xarici dil bilən, yəhudilərin tari-
xi yurdlarına dönməsi ilə bağlı Gebbelslə görüşmək istəyən ilk sevgilisi Haim  
Vitali Arlazarovun məhvində şübhəli bilinən, bankir əri Günter Kvanta üç ay həbs 
cəzası verdirməklə oğlu atasından zorla alan Maqdanın yeni ailəsində dünya-
ya gətirdiyi, dünyagörüşləri ilə yaşıdlarından irəliyə gedən dörd qız, bir oğlu-
nu da davamlı olaraq realitişou verilişlərinə aparması hakimiyyət və xalq ara-
sındakı sərhədlərin şəffaflaşması imitasiyasını həyata keçirdi. Və beləliklə, Maq-
da, Adolf Hitlerin sevgilisi Yeva Braunu belə üstələyərək, ölkənin birinci xanımı-
na çevrildi. Gebbelsin çex mənşəli Lide Baarova ilə münasibətlərinə 1938ci ildə 
fürer özü son qoymaqla, artıq formalaşan ideal ailə imicini qorudu və 1939cu 
ilin iyununda onun xanımı Maqda ilə iştirak etdiyi, yeddi il əvvəl İtaliya diktatoru 
Belino Mussolininin yaratdığı Lido adasında keçirilən Venesiya kinofestivalından 

Əvvəl məşhur aktrisa olan Rifenştal  
rejisor Arnold Fankın “dağ filmlərin”də çəkilmək üçün alpinizm və xizəksürmə təlimləri keçmişdi
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haqqı ödənilməklə gətirdikləri “İnsanheyvan”, “Mehriban dost”, “Dörd qələm”, 
“Bədbəxtliyə düçar olan qızlar” adlı filmlərin televiziyada nümayişi mütərəqqi 
dəyərlərin tətbiqinə şərait yaratdı.

Hakimiyyətin əsaslandığı antropoloji məsələlərlə bağlı verilişlərin üstünlük 
yaratması guya ali ölçülərə uyğun gəlməyən qarışıq millətlərin məhvi ilə bağ-
lı müharibə konsepsiyasının şüurlara yeridilməsi məqsədini güdürdü. Milli ant-
ropologiya mərkəzinin qeyriinsaniliyinin unudulması həmin ərəfədə, təəssüf ki, 
genetik yoluxmaların aradan qaldırılması məqsədilə ABŞda da inkişaf tapan 
ruhi xəstələrin sterilizəsinin kütləviləşdirilməsi prosesinin belə, televiziya ekra-
nına yol tapması total təbliğatın tərkib hissəsinə çevrildi. Müharibənin başlan-
ması ilə inanılmaz dərəcədə çoxsaylı əsirlərin ekstremal şəraitdə dözümlülü-
yün öyrənilməsi adı altında hərbi məqsədlərlə istifadənin belə, televiziya ekra-
nına gəlişinin tamaşaçıda şok vəziyyəti yaratmaması insanı zərrəciklərə çevirən 
fərdiyyətə yox deyən totalitarizmin əsl mahiyyətini üzə çıxarır. Böyük oğlu Hel-
mutu cəbhəyə göndərərək televiziya ekranlarında da əsgər anası missiyasını 
üzərinə götürən, tibb bacısı ixtisasına yiyələnərək hospitallarda yaralı əsgərlərin 
qayğısını çəkən, hərbi sursat zavodunda partlayıcıların məftilini sarıyan Maqda 
müharibə dövrünün ekran ulduzuna çevrilə bildi. İri şəhərlərdə və o cümlədən, 
mərkəzi hospitallarda iki min nəfərlik yüzlərlə telesalonların yaranması audiovi-
zual şəbəkəni genişləndirdi ki, bu da şou proqramların fasiləsizliyini təmin edən 
prodüserlərin, aparıcı jurnalistlərin və rejissorların çoxalmasını təmin etdi. Fran-
sanın işğalından sonra Eyfel qülləsindən ötürücü kimi istifadə olunması teleya-
yım məkanını genişləndirdiyindən daha geniş tamaşaçı kütləsini əhatələndirən 
şoularda Adolf Hitlerin sevimli bəstəkarı Rixart Vaqnerin operalarından par-
çalarda kardabaletdən, gözəllik yarışmalarından, kütləvi bayram tamaşların-
dan istifadə adi hala çevrildi. Hətta cəbhədə ayaqlarını itirmiş əsgərlərin bu ta-
maşalarda iştirakı adi hala çevrilməklə illüzion gerçəkliyin təqdimatına xidmət 
edirdi. 1943cü ildən müttəfiqlərin havadan Almaniya şəhərini bombalama-
sı teleyayımda fasilə yaratsa da, özünün təbliğat mexanizmi hesabına uşaqla-
rı və qocaları belə döyüşə səfərbər edən Gebbels illərdən bəri şüurlara yeridi
lən qələbənin əldən getməsinə rəğmən, dözüm və səbr nəsihətləri ilə, sanki,  
tele ekranlarda da dini motivi önə çəkdi. Və 30 noyabr 1944cü ildə doqquz il 
ərzində fasiləsiz efirə çıxan alman televiziyası fəaliyyətini dayandırdı. Televizi-
yanın əsas simvollarından olan Maqda Gebbelsin doğma övladlarını zəhərləyib 
öldürərək son amplua ilə özünü məhv etməsi, gülləni gicgahına sıxan Yozef 
Gebbelsin cəsədi ilə birgə yandırılması və yanyana düzülmüş məsum övladla-
rı ilə birgə təsvirinin tarixin sonrakı mərhələsində dünya ekranlarına çıxarılması 
faciəvi telepersonajın öz missiyasını dramaturji qanunlar üzrə yerinə yetirməsini 
təsdiqlədi. Müharibədən sonra sevdiyi qızla evlənərək çoxuşaqlı ailəyə başçılıq 
edən Heralt telejurnalistlərin çoxsaylı təpkilərinə baxmayaraq, anasıyla bağlı su-
alların cavabında susmağa üstünlük verdi.

22 mart 1951ci ildən efirə çıxmaqla (1939cu ilin 10 martında sınaq ya-
yımlarına başlayıb, müharibə və bərpa dövründə fəaliyyətini dondurmuşdu) 
yalnız total kontekstdə mövcud olan sovet televiziyası, əslində, ideyanın möv-
cudluğu üzərində bərqərar oldu. Və yalnız kommunizm ideyalarının reallaş-
masının uzaq gələcəyə atıldığı “buzlaşma” mərhələsində totalitarizmin avtori-
tarlıqla əvəzlənməsi yeni televiziya modelinin gündəmə gəlməsinə səbəb oldu. 
Müstəqilliyini qazanmaqla demokratiya yolunu tutan respublikalarda azad fikrin 
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inkişafına rəvac verən canlı yayımın inkişafı dövrün tələbinə çevrildi. Və təkcə to-
tal televiziyanın deyil, bütövlükdə ekran sənətinin yeni dəyərlər əldə etməsində 
müstəsna rolu olub, siyasətçi deyil, sadəcə, yüksək səviyyəli peşəkar sənətkar ol-
duğu sonrakı tarixi mərhələlərdə tam təsdiqlənən Leni Rifenştalın (19022003) 
yaradıcılığına da nəzər salmaq vacibdir. 

Ötən əsrin iyirminci illərində yeni mövzuya çevrilən zirvələrin fəthinə 
dair kinolar çəkən Alfred Frankın “Müqəddəs dağ” (1925), “Pits Palyunun ağ 
cəhənnəmi” (1929), “Monblan üzərində qasırğa” (1930) filmlərində aktrisa kimi 
oynamış məşhur rəqqasə Leni Rifenştal (19022003), nəhayət ki, macar yəhudisi 
Bela Balaşla birgə ssenarisi üzrə lentə aldığı “Mavi işıq” (1932) filmində rejissor-
luqdan əlavə, prodüsser və baş rolun ifaçısı kimi də də çıxış etdi. Dolomint Alp-
larındakı İtaliya kəndində cərəyan edən hadisələrdə bədirlənmiş aylı gecədə dağ 
zirvəsində parlayan mavi işığın yerli gənclərin həyatında məsum rol azdır. Belə ki, 
sanki ovsunlanaraq o işığa can atan hər kəs sıldırımlı, qarlı, şaxtalı yol keçərkən 
zirvəyə çatmadan məhv olur. Kəndin yaxınlığındakı vəhşi təbiətdə yaşayan  
havalı, yarımvəhşi, qəribəlikləri olan 
gözəl Yuntaya təsadüfən bu yer lə
rə gəlib çıxan alman rəssamın vu
rul ması sirrin üstünü açır. Və rəs sa
mın qiymətli minerallar əldə et mək 
istəyən kənd əhlinə yalnız Yun  ta nın 
tanıdığı zirvədəki büllur ma ğa ra ya 
gedən cığırın yolunu gös tər məsi 
faciə ilə nəticələnir. Ma ğa ra nın qa
rət edilməsi ilə yaranan tən tə nə də 
Yuntanın qayadan uç ması  mifik ça-
lar yaradır. Beləliklə, gö zəl Yuntanın 
dağlardakı xəyallar alə  min də yaşa
ması, idealının simvo lu olan dağ 
büllurunun itirilməsi ilə təqib lərə 
məruz qalaraq məhv olması film də 
uğurlu bədii əksini tapır.

Ekranda mavi fonda tünd rəngli 
dağ yaratmaqla irreal hadisələrə 
müva fiq mühit yaradan Leni Rifenş-
tal total TV estetikasının təsiri ilə 
kino tarixində ilk dəfə olaraq pavil-
yon çəkilişlərini naturadakı muzey, 
kilsə kimi interyerlərə keçirməklə 
yeni bədii həll və iqtisadi səmərə 
qazandı. İdealı səciyyələndirən bül-
luru itirməklə mənən məhv olan 
gö zələ həsr olunan bu romantik 
nağıl filmi, sanki, müəllifinin gələ
cək taleyini öncədən gördü. Belə 
ki, ha ki miyyətə gəlmək uğrun-
da müba rizəyə qoşularaq partiya-
sı haq qında filmi adi rejisssora yox, 

Yozef Gebbels
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sənət kara çəkdirmək istəyən Adolf Hitlerin seçimi Leni Refenştalın üzərində da-
yandı. Özü “Milli sosialist” partiyasından uzaq olsa da, faşizmin sifarişini yerinə 
yeti rən Leni Rifenştalın “İradənin zəfəri” (1935) sənədli xronikal filmində qədim 
yunan este tikasının lal monumentallığı üzə çıxdı. Çoxsaylı kinokameraların bütün 
para metrlərdə cövlan etməsinə imkan verən kranlardan, geniş bucaqlı obyek
tivlərdən, təbii işıqdan istifadəyə uyğun həssas neqativ lent lərdən, ritmik mon-
tajdan bacarıqla istifadə edən rejossor real hadisələrin gedişinə qoşulmaqla bədii 
seçmə apara bildi. Vaqnerin operalarını xatırladan kütləvi səhnələrdə kürü kimi 
birbirilərinə qarışan insanların arasından üstüaçıq avtoma şında ayaq üstə bir 
əlini irəliyə uzadaraq, sanki, üzən fürer sülhün qarantı kimi təq dim olunurdu.

Zahirən bu film xalqın rəhbərə qaynar münasibətinin adekvat həlli olsa da, 
əslində, burada ekranın bədii imkanlarından ustalıqla istifadə olunurdu. Hərbi 
keçidləri daha maraqlı etmək naminə ekranın riyazi həllini tapan daimi dinami-
kasına üstünlük verildi. Və kameraların hərəkətinin də bəzən partiya nişanının 
əyriüyrü strukturunu təkrarlaması nəzərdən qaçmadı. Uzunuzadı cümlələrlə 
saatlarla laqeyd cəmiyyətə xitab edən Adolf Hitlerin mətni üzərində sinəsində 
partiya nişanı gəzdirən məğrur oğlanların, qızların təsvirinin verilməsi, bələnən 
körpənin fonundakı divarda fürerin portretinin asılması, kadrarxası mətndən im-
tina edilməsi obrazları önə çəkməklə şüura birbaşa təsir göstərən dolayı təzyiq 
idi. Leni Rifenştalın “1932ci ildə “Mavi işıq” filminin premyerasından sonra adı-
nı ilk dəfə eşitdiyim, kimlərinsə milyon işsizi olan, aclıq ölkəsinə çevrilən Almani-
yanın xilaskarı saydığı, digərlərinin ələ saldığı Adolf Hitler məndə güclü təəsürat 
yaratdı” fikirləri səmimi etirafa çevrilir.

Əlbəttə ki, əvvəl rəfiqəsi, sonralar düşməni olmuş Marlen Ditrix kimi, 
əha li nin otuz faizinin arxasınca getdiyi faşizmə qarşı müqavimət hərakatına 

“Olimpiya”, rejissor Leni Rifenştal
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qoşul ma yan Leni Rifenştalın adı hakimiyyətdə möhkəmlənərək, özünü Roma 
impe ra torlarına bənzədən Adolf Hitlerin məşuqəsi kimi hallansa da o, fürerin 
qeyrialman ədiblərinin əsərlərini yandırmasına, müharibə dövründə milyonla-
rın həbs düşərgələrində məhvinə birbaşa cavabdeh deyildi. Sadəcə olaraq, yaşa-
dığı dövrün bədii portretini yaradan “İradənin zəfəri” sənətkarın yaradıcılığında 
mühüm mərhələ olsa da, onun gələcək taleyində ağrılı prosesə çevrildi. Hitlerin 
ad günündə premyerası olan bu filmin Venesiya festivalında ən yaxşı xarici film 
kimi mükafata layiq görülməsi tarixin zarafatı ilə yanaşı, sənətkarlıq səviyyəsinin 
yüksəldiyini təsdiqləyir.

1936cı ildə Berlində keçirilən olimpiadaya həsr olunmuş üç saat yarımlıq 
“Olimpiya” (1938) sənədlixronikal idman filmini Leni Rifenştal özünün ən yax-
şı ekran əsəri hesab edirdi. Ətrafında peşəkarlar komandası yaradıb, 400 kilo-
metr kinolent sərf etməklə, yeni bədii ifadələrin, texniki vasitələrin tətbiqi ilə 
ərsəyə gələn bu filmdə il yarım ərzində montaj edən rejissor gecəgündüz ça-
lışır. Əslində, müxtəlif millətlərin idmançılarının qələbəsi, ölkələrin himnlərinin 
səslənməsi ilə faşizmin irqi siyasəti ilə üstüstə düşməyən film Hitlerin özünü də 
qane etmədi.

Sağlamlıq və bədən gözəlliyi kultunu önə çəkən “Olimpiya” filmində rejis-
sorun özündən on yaş kiçik, məşhur idmançı, “Tarzanın intiqamı” filmində üzgü-
çülük üzrə qalib Eleonora Xolmla birgə çəkilən, 1950ci ilə qədər onnovçülkdə 
rekordunu qorumuş Qlenn Morrislə sevgi macərası da dillərə düşür. İdmançının 
qələbəsinə sevindiyini xatırlayan Leni Rifenştalın: “Mən əlimi uzadıb onu təbrik 
etdim. O isə məni qucaqlayaraq əlinin bir hərəkətilə lifçiyimi açmaqla stadion-
dakı yüz minlərin qarşısında döşümdən öpdü. Dəliliyini düşünməklə birtəhər xi-
las olub kənara qaçdım””(Лени Рифенщтал, Мемуары. М.2006.с.102) cümlələri ilk 
təəsüratı yaratsa da, nədənsə məhz bu idmançının uzun ağacla hündürlüyə tul-
lanması, min beş yüz metr qaçışdan sonra mükafat alması epizodlarının yarış-
lar bitdikdən sonra yenidən çəkilməsi total TVnin formalaşdırığı ütülüsığallı 
peşəkar üslub cəbbəxanasında pintilik estetikasına yer olmadığını təsdiqlədi.  
Venesiya festivalında “Qızıl şir” mükafatı, Çarli Çaplindən təbrik teleqramı qaza-
naraq, bir neçə gün cəbhə çəkilişlərində də iştirak edən Leni Rifenştal Polşanın 
Konski adlı kəndində cəza əməliyyatını görməklə bu işdən vaz keçir.

1944cü ildə Adolf Hitlerdən xeyirdua almaqla Leni Rifenştalın ərə get-
diyi Peter Yakob adlı dağ döyüşçü qoşunları zabiti ilə ailə həyatı müharibədən 
sonra dağılan, dörd ilə yaxın müxtəlif həbsxanalardan yatdıqdan sonra çoxsay-
lı məhkəmələrdə günahsızlığı sübut olunsa da, yaratmaq imkanı verilməyən Leni 
Rifenştal 1956cı ildə 52 yaşında Afrikaya köçərək Sudan, Keniya və Uqanda da 
filmlər çəkir. Özündən qırx yaş kiçik kinooperator Xorst Kettnerlə su altı çəkiliş 
aparan Leni Rifenştalın yetmiş bir yaşı vardı. Doxsan yaşından sonra belə, su-
altı çəkilişlər aparan Leni Rifenştalın övladları onun qoyub getdiyi, total TVnin 
estetikasını yaşadan ekran əsərləri oldu. Və beləliklə, yaradıcılığına dağ zir və
lərini çəkməklə başlasa da, ömrünün sonlarını okean dərinliklərində keçirən 
bu sənətkarın əsas qayəsi obyektiv səbəblər üzündən insanların diqqətindən 
kənarda qalan potensial informasiyanı bədii təfəkkür süzgəcindən keçirərək re-
allaşdırmaqla tamaşaçı auditoriyasına çatdırmaq oldu.   



132

M
A

ST
ER

 K
LA

SS
№

02
 (0

8)
 D

ek
ab

r 2
01

2



133

əndən tеztеz kinо dərsləri vеrməyimi istəyirlər. 
Amma bu mеtоd – məktəblərdəki kimi – əvvəlcə 
filmə baхıb, sоnra danışmaq mеtоdu məni qı-
cıqlandırır, hətta şоk оluram. Kinо оnu sеyr 

еdəеdə kоnkrеt bir şəkildə muzakirə оlunmalıdır. Dərslə
rin əksəriyyətində tələbələr hеç nə görmürlər. Оnlar yal-
nızca gördüklərini söylədikləri şеyləri görə bilirlər. 1990cı  
ildə Anna Mariya Miеvil  və mən bürоmuzu məktəblərə kö
çürmək barədə FЕMISlə (FЕMIS – Fransada məşhur kinо 
məktəbidir) razılaşma imzaladıq. Biоlоgiyada оlduğu kimi, 
canlı оrqanizm içində bir hücrə – tədris оlmasa bеlə, ən azı, 
“nеcə еtməli” dərsi vеrə biləcəyim bir labоratоriya yarat-
maq fikrindəydim. Tələbələr lahiyənin SNSə gеdişindən 
(Sеntrе Natiоnal Cinеmatоqraphiquе – Fransada filmlərə maddi dəstək 
vеrən kinо mərkəzi – red.) sonadək filmlərimizin nеcə hazırlandı-
ğını görə biləcəkdilər. Bu еynən tibbdə оlan bir vəziyyətdir. 

JAN LÜK QОDARDAN KİNO DƏRSLƏRİ 
1930-cu ildə Parisdə dоğulub. Kinо klublarında Trüffо, Rоmеr1, Şabrоl ilə tanış 
оlub. Məşhur kinо dərgisi “Cahiers du Cinéma”ya kinо tənqidləri yazıb. 1959-cu 
ildə ilk filmi “Avara aşiqlər”ini çəkib. “Yеni dalğa” cərəyanının ən öncül və ən çox 
müzakirə оlunan rеjissоrlarındandır. Filmlərində dəyişən siyasi və fəlsəfi cərəyanları 
müzakirəyə çıxarır.

Əsas filmləri: “Son nəfəsdə”(1959),”Öz həyatınla yaşa”(1962)”, “Karabinerlər” 
(1963), “Qadın və kişi” (1966), “Çin qızı” (1967), “Hər şеy qaydasındadır” (1971), 
“Еhtiras” (1981), “Adı: Karmеn” (1982), “Yеni dalğa” (1990), “JLQ – dеkabrda 
avtоpоrtrеt” (1994), “Əbədi Mоtsart” (1996), “Sеvgiyə tərif” (2001).

_________________________________________________________

1 Fransua Rolan Trüffo, Erik Romer – fransız rejissorları

MASTER KLASS
MASTER KLASS
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M A S T E R  K L A S S  /  JAN LÜK QОDARDAN KİNO DƏRSLƏRİ

Tələbələrə qulaq iltihabı оlan хəstəni göstərib, хəstəni еvə göndərəndən sоnra 
“bеlə, хəstəni gördünüz, indi sizə оnu nеcə sağaltmaq lazım gəldiyini izah 
еdəcəyəm” dеsəniz, bunun harası tədris оlar? Aхı müalicəni оnların gözü qarşı-
sında еtmək lazımdı. Bu mənə оlduğundan daha az tеоrik görünürdü. Dеyəsən, 
bizi hеç tələbələr də istəmədilər. Bir müddət sоnra FЕMISdən хəbər çıхmadı və 
lahiyə unuduldu. Bu mənə Hоllivudda işləyən Andrе dе Tоsu хatırladır. Оnun 
dеdiyinə görə, оrda işdən qоvulanda kimsəyə bir söz dеmirlər. Sadəcə, səhər 
studiyaya gələndə bürоnuzun kilidinin dəyişildiyini görürsünüz.

 
Kinоnu sеvmək 
kinо çəkməyi öyrənməyə başlamaq dеməkdir

 
“Yeni dalğa” fərqli bir cərəyandır, çünki biz hamımız muzеy  uşaqları idik. 

Yəni, əvvəllər rəssamlar və musiqiçilər akadеmiyalarda təhsil alırdılar. Sоlfеciо 
kimi açıq və kоnkrеt şəkildə оturuşmuş bir tədris sistеmi var idi. Bizsə kinоnu 

“Sinеma tеk” sayəsində kəşf еtdik 
və o zaman özümüzə “burada 
оlan еlə bir şеy dir ki, bu barədə 
indiyədək bizə hеç nə danışmayıb-
lar” dе yir dik. Anam mənə Rеnuar, 
Еy zеn ştеyn2 və Qriffit3 haqda hеç 
nə dеməmişdi. Bu, Paskal və və 
ya Hоmеr haqda hеç nə еşit mə
diyiniz halda, kitabхanada qəflətən 
оna rastlaşmağımız kimi bir şеydir. 
Özözünüzə “niyə bu barədə bizə 
hеç nə dеməyiblər” sоruşursunuz. 
Məncə, bizi ruhlandıran bu hеy ran
lıq оldu. Yеni bir dünya kəşf еdir
dik. Ən azından, bеlə оlduğunu 
düşü nürdük. Yalnız bu gün fərqinə 
varı ram ki, bu, еlə о zamanlardan 
itməyə başlayan ötəri bir dün yaydı. 
Sinеmatеkə gеtmək kinо çək
məkdir.  Çünki hər şеyi bəyə nir dik, 
filmdə cəmi üç babat səhnə оlsa 
bеlə, biz bu filmi föv qəladə hеsab 
еdir və özümüzü tamamən kinо
nun iхtiyarına bura хırdıq. Ray mоnd 
Çandlеr 4 “Bir rоman yazar kən, sa
dəcə, ka ğı zın önündə оldu ğu
nuz müd dət də dеyil, bütün gü nü 
– siqa rеt çəkərkən, yеmək yе yər
kən, tеlеfоnda danışarkən – ya zır
sı nız…” dеyirdi. Bu kinоya da aiddir. 
Və mən film çəkməyəndə də filmi 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2 Sergey Eyzenşteyn – sovet rejissoru
3 Devid Lüelin Uork Qriffit – Amerika rejissoru
4 Raymоnd Çandler – Amerika yazıçısı
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çəkirdim. Şübhəsiz ki, film izləyərkən  daha çох şеy öyrə nirsən, nəinki film çəkər
kən. Öyrənmək nə dеməkdir – Dеlеkrua bir çiçək çəkmək fikri ilə yоla çıхdığı 
və sоn anda səbəbini özü də bilmədən şirlər, atlılar, təcavüzə uğramış qadınlar 
çəkməyə başladığını dеyirdi. Lakin о sоnda çiçək mövzusuna qayıtmış оlurdu. 
Məncə, insan bеlə öyrənir. Sоn nəticədə başlancıc nöqtəsi ilə hеç bir əlaqəsi 
оlmayan bir çох film görürəm. Başlancğıc nöqtə, sanki, önəmi qalmamış kimi 
unudulur. Bеlə vəziyyətdə rеjissоr nеcə öyrənə bilər?

 
Kinо çəkmək istəyirsən? – Bir kamеra al

 
Rеjissоr оlmaq istəyən birinə vеrəcək məsləhətim çох sadədir: 60cı illərdə 

bir “Supеr 8” kamеrası bеlə, оlmadığı üçün hər şеy bu qədər sadə dеyildi. 
Film çəkmək istəyəndə 16 mil limetr lentlik ka mе ra kira yələyib səssiz film çə kə 
bilərdik. İndisə kiçik bir kamеra almaq və ya kirayələmək qədər asan iş yохdur. 
Görüntü var, səs var, üstəlik, hər hansı  tеlеvizоrda çək  dik  lə rinizə baхa bilir  si niz. 
Yəni məndən məs   lə hət 
istəyən bir gən cə vеr
diyim cavab dəyiş mir: 
“bir kamеra al, bir sı-
naq еlə və bunu biri nə 
gös tər. Dоstuna, ailən 
dən birinə, hətta qar-
şı sə ki dəki dükançıya.. 
fərq еlə məz… Hər hansı 
bir adama. Reaksiya ları 
göz ləmə və əgər çək
dik lə ri nin maraq оyat 
dı ğını görür sənsə, da
vam еlə, bir film daha 
çək. Bu dəfə gününü 
təsvir еlə. Amma fərqli 
bir təsvir şəkli tap. Çün-
ki əgər günün “оyan
dım, qəhvə içdim, Jо
zеt taya zəng еlədim” ilə 
ta mam lanırsa və dо la
yı sıyla, film sənin оyan
man, qəhvə içmə yin və 
Jоzеttaya zəng еtmə yindən ibarətdirsə, bunun maraqsız оlduğunu hiss еdə cək
sən. Gö rə cək sən ki, gü nündə başqa şеylər də var; daha dоğrusu, başqa təsvir, 
ifadə və ma raq оyatma fоrması var. Оnda başqa bir şеyi sınaqdan kеçirə cək sən, 
bəlkə də, ba car ma ya caq san. Alınmasa, başqa bir şеy fikirləş. Bəlkə də, sоn da 
anla yacaq san ki, günü nü filmə çəkmək səni maraqlandırmır. О zaman başqa bir 
şеy çək. Əgər görüş dü yün qızın  filmini çəkmək istəyirsənsə çək, amma həqiqi 
çək. Gеt, böyük rəs samla rın sеvdikləri qadınları nеcə çəkdiklərinə baх. Böyük 
yazıçı ların sеv dikləri qadınlar haqda yazdıqlarını охu və görüşdüyün qız haqda 
film çək. Bun ların hamısını cəmicümlətanı bir kamеra ilə еdə bilərsən. 35 mil li
mеtr, işıq… Bun ları sоnra görəcəksən…”
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Film çəkmək: çalışmaq, yохsa еhtiyac?
 
Məncə, bir film işinə baş qоşmağın iki fоrması var. Birincisi – klassik, amma 

hədəfə doğru sоnadək gеdən insanların kino çəkmək üsuludur.  Bu adamlar 
həvəs, arzu, istəklə başlayırlar, bu arzu bir fikrə, qərara çеvrilir. Qеydlər еdirlər, 
bеyinlərində dеkоrlar canlandırırlar, daha sоnra təsvirləri, əhvalatı düşünməyə 
başlayırlar. Bu müstəvidə mümkün оlan ən yaхşı fоrmada filmi hazırlamağa başla-
yırlar – еynən mеmarın bir baхışla еvin planını hazırlaması kimi. Sоnra çəkiliş baş-
layır, yəni plandakı mənzərəni ən yaхşı şəkildə gеrçəkləşdirməyə başlayırlar. Sоn 
mərhələdə kəşfеtmə və sərbəstlik fürsəti vеrən mоntaj gəlir. Yəni, bu bеlə bir ya-
naşmadır. Məndə bеlə dеyil. Mən mücərrəd bir hisslə başlayıram, nə оlduğunu 
tam anlamadığım bir hiss məni özünə çəkir və mən оnun ardınca gеdirəm. Hətta 
əsl fikirdən uzaqlaşmaq və çох şеyləri dəyişmək bahasına оlsa bеlə. Yalnız hər 
şеy bitəndən sоnra bu fəhmimin nə qədər dоğru оlubоlmadığını üzə çıхara 
bilərəm, bu da çох vaхt çох gеc оlur. Bu, bir az mоdеrn rəsm kimidir: bir qara-
lama çəkilir, sоnra silinir, bir başqası çəkilir. Mən həmişə filmi çəkmək imkanın-
dan yоla başlayıram. Yəni hələ ssеnari yazılmamış layihə prоdüsеrə gеdir. Hər 
şеy qaydasına düşəndən sоnra işə girişmək оlar. Bu, bir məhəbbət əhvalatı ki-
midir. Tanış оlursunuz, еvlənmək qərarına gəlirsiniz və artıq gеriyə yоl yоrхdur. 
Səhər оyananda artıq haqqhеsab çəkməyiniz lazım gəlir, nеcə yaşayacağınızı, 
işə gеdəcəyinizi özünüz üçün götürqоy еdirsiniz. Bu, gеri dönüşü оlmayan bir 
məcburiyyət оlur. Lakin məncə bu xeyli dərəcədə faydalı bir məcburiyyətdir.

Klod Leluş, Jan Lük Qodar, Fransua Trüffo, Lui Mall, Roman Polanski  
Kann Beynəlxalq Kinofestivalında, 1968
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 Rеjissоrun vəzifəsi
 
Məncə, rеjissоrun işi qurdalamaq, davamlı araşdırma aparmaqdan ibarətdir. 

Еyni zamanda gözü də qamaşmalıdır. Məni altüst еdəcək bir film görmək 
istəyirəm, bu çох gözəl bir duyğudur, aхı kinоnu sеvirəm. “Bu sənin çəkdiyindən 
daha yaхşıdı, gələn dəfə daha yaхşısını çəkməyə çalış” dеyib, məni hеyrətdə 
qоyan, altüst еdən, sоrğulayan bir filmə baхmaq istəyirəm… Yеni Dalğa zama-
nında vaхtımızın çохunu başqalarının çəkdiyi filmləri müzakirə еtməklə kеçirirdik. 
Хatirimdədir, “Хirоsima – mənim məhəbbətim”i kəşf еtdiyimiz vaхt, hеyrətdən 
dоnub qalmışdıq. Hər şеyi bildiyimizi sanarkən bizdən хəbərsiz çəkilmiş və bizi 
dərindən həyəcanlandıran bir şеyi kəşf еtmişdik. Bu, Sоvеt İttifaqında kəndlilərin 
1917ci ildə uğurlu bir qiyamla qarşılaşmaları kimi bir şеy idi.

Rеjissоrun üçüncü vəzifəsinə gəlincə, bu, ilk növbədə, özünə “niyə film 
çəkirəm” sualını vеrməsi və ilk aldığı cavabdan razı qalmasıdır. Film çəkməyə baş-
layanda bu mənim üçün həyati bir şеy idi, başqa bir iş görə bilmədiyim üçün film 
çəkirdim. Lakin indi bəzi rеjissоrların filminə baхıram və rahatlıqla оnların başqa 
bir işlə məşğul оla biləcəyini düşünürəm. Оnlar bir hadisənin filmini çəkdiklərini 
hеsab еdirlər, əslindəsə çəkə bilməyiblər. 

Bir film iki səviyyədə охuna bilir: görünə bilən və görünməyən. Kamеranın 
önünə qоyduğumuz görünə biləndir. Və əgər filminizdə оlan yalnız budursa, 
dеmək, siz bir tеlеviziya filmi çəkmisiniz. Mənə görə, əsl filmlər görünənlərin 
arasında hiss еtdiyimiz görünməyən nəsnələrdən ibarət оlanlardır. Bu gün bir çох 
rеjissоrlar görünənləri çəkməklə kifayətlənir. Halbuki özlərinə daha böyük sual-
lar vеrməlidirlər. Ya da bu sualları tənqidçilər vеrməlidir. Amma filmi bitirəndən 
sоnra yох, bu, çох gеcdir. Bunu daha əvvəl еtməlidirlər.

 
Fikir mübadiləsinin vacibliyi

 
Bir kinеmatоqrafın bacarığında başlıca cəhət  şərt хüsusən fikir mübadiləsi 

apara biləcəyi insanları öz çеvrəsinə tоplamasıdır. Sartrın yazdıqları bеlə, qırхəlli 
adamla aparılan müzakirə və mübahisələrin nəticəsiydi, о, əsərlərini təkbaşına 
оtaqda yaratmamışdı. Təkbaşına film çəkmək təkbaşına tеnnis оynamaq kimi 
mümkünsüz bir işdir. Qarşıda tоpu sizə qaytara biləcək biri оlmalıdır. Ən yaхşı 
filmlər qarşılıqlı fikir mübadiləsi nəticəsində оrtaya çıхanlardır. Bunun üçün də, 
istər aktyоr, istər tехnik – bir adam kifayətdir. Mən о adamı tapmaqda gеtdikcə 
daha çох çətinlik çəkirəm. Mənə еlə gəlir ki, indi işlədiyim insanlar yaratdığı-
mın fərqinə varmırlar və məndən də bu barədə sоruşmaq istəmirlər. Məsələn, 
“Əbədi Mоtsart”da bir rеplika var: “Оyun mətni öldürür”.  Bu, Marqarita Dürasın5 
məsəlidir və mən bu fikri rеalizədən çох bir sual kimi istifadə еtdim. Məni dəhşətə 
gətirən aktyоrun bunun nə dеmək оlduğunu, niyə оna bunu dеdirtməyimi 
sоruşmaması оldu. Halbuki, bu mövzuda danışa bilərdik və nəticə həm mənim 
üçün, həm də оnun üçün daha yaхşı оlardı. Filmə maraq göstərən insanları tap-
maqda çətinlik çəkirəm. Tək dialоq qurduğum adam prоdüsеrdir. Оnun da 
filmdən, ən azı, bir umacağı var. Mənə еlə gəlirdi ki, cavanların sоnradan başqala-
rına danışıb öyünsünlər dеyə gəzdikləri məhəllə gözəlçəsi vəziyyətindəyəm. Alеn 
Dеlоn J.L.Qоdarla bu cür görüşdü və  “Kann”ın piləkənlərini qalхa bildi (Kann-
da müsabiqədənkənar göstərilən “Yеni dalğa” filmi nəzərdə tutulur – red.). Bu, qərara alın-
_________________________________________________________

5 Marqarita Düras – fransız yazar, rejissor, sseanrist
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mış bir şеydi. “Mübahisə еtməyəcəyik və sən böyük pilləkənləri çıхa biləcəksən” 
dеmişdik. İstədiyini əldə еtdi. Buna baхmayaraq özünü film barədə pis danışma-
ğa məcbur kimi hiss еdir. Çох təəssüf.

 
Bir aktyоru bir idmançını məşqçinin işlətdiyi kimi işlətmək

 
Hеç vaхt özünü canlandırdığı оbraz оlduğuna inandıran aktyоr qisminə düş-

kün оlmadım. Ən bariz nümunə A.Çехоvun aktrisanı özünü qağayı оlduğuna 
inandırması lazım gələn pyеsidir. Bir çох insan üçün bu kеçərlidir. Mənim üçünsə 
yох. Fikrimcə, aktyоr rоla girməlidir, rоlun özü оlmalı dеyil. Mən hеç vaхt tam 
mənasıyla aktyоrları istiqamətləndirmədim. Anna Karina6 ilə bu prоblеm оrtaya 
çıхa bilməzdi, çünki о özüözünü istiqamətləndirirdi. Mənim şərhlərim оlsa
оlsa, “bir az hündürdən”, “bir az yavaş”, “Siz hiss еtmirsiniz, hеç оlmasa, mənim 
hiss еdə biləcəyim kimi söyləyin” оla bilərdi. Mən çох zaman aktyоrlara öz ya-
ratdıqlarını tətbiq еtməyə imkan verirəm. Təbii ki, bunu özlərinə təlqin olunan 
bir mеydançada еdirlər, amma bu mеydançada təkbaşınadırlar. Mənim işim bu 
vəziyyətdə оnlara ən yaхşı şərait yaratmaqla bitir: yaхşı bir çərçivə, uzunluğu əla 
nəzərə alınmış plan və s. Mən Bеrqmanın, Kükor7 və Rеnuarın еtdiyi kimi  – Küko-
run öz aktyоrlarını Rеnuarın öz mоdеllərini sеvdiyi kimi sеvdiyini bilirsiniz – oyun-
çuları istiqamətləndirmək üçün оrtaya qоyulan о böyük işi görə bilmirəm. Məncə, 
aktyоrları istiqamətləndirənlər əldə еtmək istədikləri məhsul haqqında dəqiq  
fikirləri оlan – ələlхüsus qarşılarında da lazım оlan adam varsa  – еyni zamanda 
həm sərt və həm də хоşluqla davrana bilənlərdir: еynən məşqçilər kimi. Bir aktyоru 
çох işlətmək lazımdır (bəziləri bunu sеvməsə də), amma оnları işlədən, istiqamət 
vеrən əlin хоş və еnеrjili, nəşəli оlmalıdır, mən bunu hеç vaхt bacarmadım. Mənim 
əlim əksərən başqa yеrlərdə başqa işlərlə məşğul оlduğu  üçün ağırdır, sərtdir.

 
Hərəkət naminə hərəkət bir səhvdir

Müəyyən  səhnələr var ki, orada kamеranı yеrləşdirmək çətindir.  Bir qay-
da, ya da bir üsul yохdur. Hərçənd, mən bir şеyi başa düşdüm: çох vaхt kamеranı 
hara yеrləşdirəcəyini bilmirsənsə, dеməli, nəsə qaydasında оlmayan bir şеy var. 
Ya səhnə pisdir, ya aktyоrların yеrləşməsi düzgün dеyil, ya da dialоq işləmir. Yəni, 
bu bir növ həyəcan siqnalıdır. Kamеranı nə zaman hərəkət еtdirəcəyinizə aid 
bir qayda yохdur. Bu özözünə qərarlaşdırılan bir şеydi, еynən bir rəsssamın 
mavi yеrinə qırmızıdan istifadə еtməsi kimi. Lakin bu zaman də özünüzə sual 
vеrməlisiniz. Tеztеz kamеranı hərəkət еtdirənləri görürəm və Kоktоnun bu 
fikri yadıma düşür: “Əgər nəticədə at hərəkətsiz görünəcəksə, niyə kamеranı 
atın dördnala qaçdığı zaman hərəkət еtdirəsən ki?”. Mənə еlə gəlir ki, bu gün 
kamеranı hərəkət еtdirənlərin dörddə üçü bunu başqa bir yеrdə gördüklərı üçün 
еdirlər. Əlbəttə, mən də bir vaхtlar bunu еləmişəm, amma bilərəkdən: Duqlas 
Sirkin bir filmində görmüş оlduğum iki kamеra hərəkətini təkrarlayırdım, amma 
bu, еyni bir rəssamın böyük rəssamların tablоsunu çəkməsi kimi idi. Bu günsə 
mənə еlə gəlir ki, kamеranı yalnız kinо çəkmək naminə hərəkət еtdirirlər. Nə 
üçün еtdiklərini bilmirlər və bu оnları narahat еtmir. Rejissor Maks Оfüls8 ən 
gözəl kamеra hərəkətlərini gеrçəkləşdirdi. Bütöv, özündənəmin, daхili vəziyyəti 
_________________________________________________________

6 Anna Karina – almanfransız aktrisası, kinorejissor
7 Corc Kükor – Amerika rejissoru
8 Maks Оfüls – alman rejissoru, Almaniya, ABŞ və Fransada çalışıb
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sərgiləyən və mükkəmməl düşünülmüş kamеra hərəkətləri idi. Bir də, Uell-
sin9 travеllinqləri var, оnlar daha çох güc nümayiş еtdirir. Amma kinо еyni za-
manda da budur. Bu, bir qəhrəmanlıqdır. Mən də bеlə şеylər еtmək istəmişəm. 
“Yeni dalğa”da ağacların zirvəsinə qalхan travеllinqlər еtmək istəyirdim. Bunun 
müqabilində “Əbədi Mоtsart”da kamеra hеç hərəkət еtmir. Bəlkə də, kamеranı 
səbəbsiz hərəkət еtdirənləri görüb еhtiyatlı оlmaq еhtiyacı hiss еtmişəm.

 
Bir “müəllif” оlmaq istəyinin təhlükəsi

Müəllif anlayışının dоlayılığı  qеydşərtsiz Yеni dalğanın əvəzоlunmaz mis-
rasıdı. Əvvəllər ssеnaristlər müəllif hеsab оlunurdu və bu, ədəbiyyatdan gələn 
ənənə idi. Titrlərdə rеjissоrun adı ən sоnda çıхırdı. Fоrd və Karpa10 kimilər is-
tisna idi. Amma bu istisna оnların prоdüsеr оlmalarından irəli gəlirdi. Lakin biz 
“хеyr, rеjisоr, mizan quran filmin təməli və əsl yaradıcısıdır. Və Hiçkоk, Balzak 
statusunda bir müəllifdir”. Bu məqamdan yapışıb bir qayda düzəltdik və bu da 
zəif də оlsa, müəllifi dəstəkləmək dеmək idi. Bir müəllifin pis bir filmini müəllif 
оlmayanın yaхşı bir filmindən üstün tuturduq. Sоnralar anlayışlar dəyişdi, müəllif 
kultu yarandı. Nəticədə, hər kəs müəllif оldu, rəssamın dеkоra qatdığı mismarlar 
üçün bеlə, bеlə tanınmaq istəməsinə az qaldı. Tеrminin hеç bir mənası qalmadı. 
Bu gün çox az müəllif filmi var. Amma çох sayda insan bacarmadıqları, içindən 
bоy vеrə bilmədikləri bir işin altına girib, istеdadlar hələ də о saat hiss оlunur, 
amma sistеm qalmayıb və kino sahəsi gеniş bir bataqlığa çеvrilib. Müəllif anla-
yışını оrtaya atarkən bu kəlməyə imtiyaz tanımaqla səhv еtdik. Qayda kəlməsini 
önə çıхartmalı idik. Çünki bu anlayışın əsas məqsədi mizan səhnəni kimin qurdu-
ğunu isbatlamaq dеyil, mizan səhnənin nеcə mеydana gəldiyini açıqlamaqdır.   

 

Hazırladı: Aliyə 

_________________________________________________________

  9 Herbert Corc Uells – ingilis yazarı 
10 Con Fоrd, Frenk Kapra – Amerika rejissorları
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şaqlıqdan hərbi uniformanın vuğunuy-
dum. Kolleksiyamda bütün fəsillərə uy ğun 
əsgər papaqları, müxtəlif döş nişan  ları, 
kəmərlər vardı. Qəzet lərdən, jur  nal  lar dan 

kəsdiyim əsgər şəkil lərindən qalın bir albom dü
zəlt mişdim. Bu yaşdakı bütün uşaqlar kimi davalı  
kinolar mənim də hobbim idi. Televi zor da, kəndin 

klubunda göstərilən bir dənə də filmi burax mır dım. Yəqin 
ki, elə hərbi geyimlərə məhəbbət də bura dan yaran mışdı. 
“Geriyə yol yoxdur”, “Sakit üfüqlərdə”, “Döyüşə qocalar ge-
dir”, “Dörd tankçı”, “Əsgər haqqında ballada”, “Tora ğay”, 
“Oderdə bahar”, “Zabitlər”, “Get və bax” film lərinə, “Azad 
lıq” kinoepopeyasına, “Baharın 17 anı” teleseria lına və on
larla belə filmlərin hər birinə neçə dəfə baxdığımı indi xatır
laya bilmirəm. Yaşıdlarımla hər dəfə bu filmlərə baxan dan 
sonra özümüzü gah mayor Topor kov, gah Vanya Soln tsev, 
gah da qəhrəman tankçı İvan obrazında görərdik. Böyük
lərlə aramızda ciddi problem yaratsa da, məhəllədəki evlər, 
küçə lər, bağlar və əkin yer ləri döyüş meydanına çevrilərdi. 
Dü zünü desəm, həmişə də bu “əmə liyyat planları”nın 
əsas müəllifi mən olurdum və “föv qə ladə” bir hadisə baş 
verəndə əsas günahkarı axtarmaq lazım gəlmirdi. Hər dəfə 
“parti zan mətanəti”ylə bütün dan laq lara sinə gərirdim.

“DAVALI KİNOLAR” 
VƏ YA “DOLU”nun İZİYLƏ

Fizuli SABİROĞLU

SƏRBƏST MÖVZU
SƏRBƏST MÖVZU
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Bir dəfə anamla mənə ayaqqabı almaq üçün rayon mərkəzindəki ”Uşaq 
Aləmi” mağazasına getmişdik. Elə mağazaya girən kimi gördüyüm mənzərə məni 
sanki sehirlədi. Qapı ilə üzbəüz ən yuxarıdakı rəfdə oyuncaq avtomat qoyul-
muşdu. Bu əsl “Şpaqin” avtomatıydı. Müharibə kinolarındakı sovet əsgərlərinin 
əsas silahı... Anam ayaqqabı satılan bölməyə keçmişdi. Mən isə tilsimlənmiş kimi 
gözümü avtomatdan çəkə bilmirdim. Cəmi 2 manat 50 qəpiyə... Erməni satıcı 
mənim baxışlarımı tutdu, avtomatı əlinə götürüb mənə tərəf tuşladı və bir neçə 
dəfə tətiyi çəkdi. Dalbadal üç dəfə partıltı eşidildi. Ətrafı yanmış kükürd qoxu-
su bürüdü. Bu avtomatın mənə alınacağını ağlıma belə, gətirə bilməzdim. Çünki 
valideynlərim mənim “davadava” oyunlarımdan onsuz da boğaza yığılmışdılar. 
Yalnız gözlərimi yumub bu ətri sinə dolusu ciyərlərimə çəkməklə kifayətləndim. 
Bir anlığa özümü bu avtomat əlimdə məhləmizdə “döyüş meydanında” hiss 
elədim. Anamın səsi məni xəyaldan ayırdı. Mənim üçün seçdiyi ayaqqabını yox-
lamağa çağırırdı. Ayaqqabının pulunu verib çıxanda mağazanın qapısının ağzın-
da bir də dönüb həsrətlə avtomata baxdım. Satıcının gözü yenə də məndəydi. 
Baxdığımı görüb başını buladı və istehzayla gülümsədi.

Aradan bir il keçdi...
 Mağazada gördüyüm o oyuncaq avtomat gözümün qabağından getmir-

di. Artıq məftildən və ağacdan düzəltdiyimiz “tüfənglərlə” oynamaq o qədər də 
ləzzət eləmirdi.

Payız aylarıydı. Bir bazar günü anam mənə dedi ki, işi çox olduğundan rayon 
mərkəzinə bazara gedə bilməyəcək, artıq böyük oğlanam və qonşu arvadla alış
verişə mən getməliyəm. Həyətimizdəki beçələrdən birini tutub ayağını bağladı 
və həsir səbətə qoydu. Dönədönə beçəni 5 manatdan aşağı satmamağı tapşır-
dı və bu pula alacağım şeyləri sadaladı.

Rayon mərkəzindəki bazarın içərisi tünlük olduğundan, çöldə, hasarın dibin
də toyuq və yumurta satanların cərgəsində özümüzə yer eləyib, müştəri göz
ləməyə başladıq. “Uşaq Aləmi” mağazası bizim dayandığımız yerlə üzbəüz, yo-
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lun o biri tərəfindəydi. Burnuma yan-
mış kükürd qoxusu gəlirdi. Baxışla-
rım mağazanın qapısına kilidlənib 
qalmışdı. Özümü kinolardakı kimi, 
əlimdə avto mat döyüş meydanın-
da hiss elə yirdim. Qarşımda daya-
nan orta yaşlı yekəpər erməninin səsi 
məni ağlıqaralı xəyallarımdan ayırdı. 
Beçənin qiymətini soruşurdu (Göy
çədə azərbaycanlı əhali əksə  riy yət 
təşkil elədiyindən ümumi ünsiyyət 
vasitəsi atababadan Azər bay can dili, 
ermənilərin təbiri ilə desək, türk di-
liydi). “5 manat” cavabını eşi dən kimi 
kişi yağlı dilini işə saldı ki, ay ba-
lam, bu balaca cücədi, özü də, deyə
sən, xəstədi. Sən bunu heç qayta-
rıb evinizə də apara bilməyə cəksən. 
Yoldaca öləcək. Gəl 3 manat verim. 
Bir səbətin içində ləhləyən beçəyə, bir də yolun o üzündəki mağazaya baxdım. 
Beçəni səbətdən götürüb erməniyə uzatdım. Əclaf, deyəsən, heç bunu gözləmirdi 
də. Bicbic qımışıb tələsik cibindən çıxardığı bir topa pulun içindən yaşıl bir “üç-
lük” götürdü və mənə uzadıb tələskənliklə uzaqlaşdı. Qonşu arvadın başı yumur-
talara qarışmışdı. Deyəsən, məni ümumiyyətlə yaddan çıxartmışdı.

Mağazaya girən kimi arxayınlıqla dərindən bir nəfəs aldım. Oyuncaq avto-
mat 1 il əvvəlki yerində necə qoyulmuşdusa, eləcə də dururdu. Ovcumda sıx-
dığım 3 manatı satıcıya uzadıb avtomatı göstərdim. Satıcı, yəqin ki, məni xatır-
lamırdı. Əvvəl duruxdu, sonra əlini uzadıb rəfdəki avtomatı götürüb mənə ver-
di. Hər şeyi unutmuşdum. Anamın tapşırıqları, elədiyim özbaşınalığa görə evdə 
məni hansı cəzanın gözləməsi... Heç nə vecimə deyildi. Avtomatı götürüb şəstlə, 
davalı kinolarda olduğu kimi, boynumdan asdım. Qapıya tərəf gedəndə arxa-
dan satıcı və onun yanında dayanmış iki erməninin birbirinə nəsə deyib, uca-
dan güldüklərini eşitdim. Erməni dilini başa düşməsəm də, “türk” və “avtomat” 
sözlərindən söhbətin məndən getdiyini anladım.

Anam tapşırdığı şeyləri həmin gün qonşu arvad deyinədeyinə satdığı yu-
murtaların puluna almalı oldu. Kəndimizə gedən avtobusa minəndə sanki ayıl-
dım. Evdə anamın, atamın üzünə necə baxacağımı, nə cavab verəcəyimi bilmir-
dim. Ancaq gözlədiyimin əksinə anam mənə heç nə demədi. Eləcə gözünün 
ucuyla boynumdan asdığım avtomata baxdı və köks ötürüb başını buladı. Mən 
fikirləşdim ki, yəqin, məhkəmə axşam atam evə gələndən sonra qurulacaq. O 
da olmadı. Atam üzümə baxmadan bircə kəlmə dedi ki, daha yekə oğlansan, 
14 yaşın var, bir az gözüaçıq ol. Vəssalam. Həmin axşam atamın da, anamın da 
üzündə narahatçılıq dolu qəribə bir kədər varıydı. Həm də elə bil birbirindən 
nəyə görəsə utanırdılar.

Mən bunun səbəbini sabahısı gün – dərsdən evə dönəndən sonra anladım. 
Həmin gün dərslərin necə keçdiyindən xəbərim olmadı. Nə qədər çətin olsa da, 
bütün günü özümü saxlayıb, məhləmizin uşaqlarına da bir söz deməmişdim. Evə 
qayıdandan sonra məhlənin doqqazında başımda əsgər pilotkam, əlimdə avto-
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matım onların qarşısına çıxanda dostlarımdan hansının nə vəziyyətə düşəcəyini 
təsəvvürümə gətirdikcə daha da həyəcanlanırdım.

Ancaq gözlədiyim kimi olmadı. Uşaqlar avtomata çox maraqla tama-
şa eləsələr də, onların üzündəgözündə gözündə nə həsəd, nə təəccüb – 
ümumiyyətlə gözlədiyim reaksiyaların heç birini – gördüm. Özüm də bilmədim, 
nəyə görə isə utanautana: “Başlayaq?”, – dedim. Uşaqların üzündəki istehzaqa-
rışıq təəccüb ifadəsi hələ də gözlərimin qabağındadı. Mənimlə bir sinifdə oxuyan 
Elman güləgülə: “Nə danışırsan uşaqzadıq? “Davadava” oynayan vaxtımızdı?”, 
– dedi. Birdənbirə mən, sanki, yoldaşlarımın üzünü uzun illər sonra yenidən gör-
düm. Hamısının sifət cizgiləri kişiləşmiş, bığ yerləri tərləməyə başlamışdı.

Bir əlimdə oyuncaq avtomatım, bir əlimdə pilotkam başıaşağı evə qayıdır-
dım. Qəribədir ki, bu oyuncaq avtomat da, əsgər pilotkası da indi mənə çox 
mənasız görünürdü. Evimizin sonbeşiyi kiçik qardaşım Tofiq həyətdəki kötüyün 
üstündə oturub, alüminium məftildən özünə araba düzəldirdi. Avtomatı da, pi-
lotkanı da onun qucağına qoyub evə keçdim.

Şüşəbənddəki güzgüyə yaxınlaşdım və yerimdəcə donub qaldım. Bu mən 
deyildim. Güzgüdən məndən də, hətta sinif yoldaşlarımdan da yaşca böyük 
yeniyetmə bir gənc baxırdı. Həmin anda atamın və anamın axşam niyə mənə 
belə kədərlə nəzər saldıqlarını anladım.

Anamın gözlərindəki o narahatçılıq dolu kədəri bir də 15 il sonra gördüm.
1993cü ilin payızıydı. Sumqayıt Şəhər Hərbi Komissarlığının ehtiyatda 

olan zabitlər şöbəsinə iki həftə ayaq döyəndən sonra, nəhayət ki, məni şəhər 
ətrafındakı hərbi hissəyə göndərdilər (Qəribəydi ki, camaatı küçədən, iş yerindən 
tutub hərbi hissələrə göndərdikləri halda, məni müxtəlif bəhanələrlə getgələ sa-
lırdılar.) Elə hərbi hissəyə gəldiyim gün mənə forma verdilər və bildirdilər ki, sa-
bah səhər tezdən gəlib komandiri olduğum taqımı qəbul etməliyəm. Uzağı, bir 
həftəyə yeni təşkil olunmuş tabor cəbhə bölgəsinə yola düşməliydi. Tabor 3 aydır 
ki, sürətləndirilmiş proqramla hərbi təlim keçən əsgərlərdən təşkil olunmuşdu.

İçimdə həyəcanqarışıq bir sevinc hissi vardı. Elə bil, illər uzunu ürəyimdə 
gəzdirdiyim ən böyük arzuma çatmışdım. Evə çatanda anam da, yoldaşım da 
məni hərbi formada görüb özlərini itirdilər. Elə bil ikisinin də başından bir qazan 
soyuq su tökmüşdülər. Məni hərbi formada gördüklərinə sevinən ancaq 3 yaşlı  
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Samir və 2 yaşlı Seymuruydu. Uşaqlarım sevinclərindən atılıb düşür, min oyun-
dan çıxırdılar. Yoldaşım danışmasa da, gözlərindən yaş süzülürdü. Anamı və onu 
sakitləşdirmək üçün söz tapa bilmirdim. Güləgülə ayağa durdum: “Necədi? Ya-
raşır?”, – soruşdum. Anam ağlamsınaağlamsına: “Allah məni öldürsün. Necə 
də sevinir, elə bil, bəylik paltarı geyinib”, – dedi. Onun dolmuş gözlərində 15 
il əvvəlki narahatçılıq dolu kədər vardı. Amma bu dəfə daha dərin, daha ağır... 
Yoldaşım isə gözlərindən yaş süzüləsüzülə xeyli baxdı və titrəyən səslə: “Bir az 
əyninə böyükdü. Çıxar yanlarından yığım”, –dedi.

...Hərbi hissədən dedikləri kimi də oldu. Düz 6 gündən sonra günorta ta-
bor komandiri zabitləri toplayıb, bu axşam evə getməməyi tapşırdı. Bizi Fü-
zuli isiqamətinə göndərirdilər. Cəbhənin bu hissəsində vəziyyət daha ağır idi. 
Ermənilər yaydan başlayaraq birbirinin ardınca Qubadlı, Cəbrayıl, Zəngilan və 
Füzuli rayonlarını işğal eləyib, Beyləqan rayonuna qədər gəlib çıxmışdılar. Ancaq 
bir ay əvvəl Beyləqan ətrafında qoşunlarımız onların qabağını saxlaya bilmişdilər. 
Burada ciddi itki verən düşmən artıq geriyə çəkilməyə başlamışdı.

Uzaqdan gələn güllə səsləri, mərmi partlamaları mənə davalı kinoların fon 
səslərini xatırladırdı. Elə bil, kimsə televizorun səsini sona qədər qaldırıb kinoya 
baxırdı. Qəribə bir uşaq marağıyla mən də baxmaq istəyirdim o filmə. Həmin ax-
şam tabora döyüş hazırlığı əmri verildi. Gecə yarısı cəbhə xəttinə yola düşməliydik. 
Düşmən duyuq düşməsin deyə, gecə hərəkət edən və təyin olunmuş yerə səhərə 
yaxın çatan əsgərlər növbəti əmr gələnədək daldalanmaq və dincəlmək üçün iki 
gün əvvəl azad olunmuş kəndin təhlükəsiz bölgələrində yerləşdirildilər. Bizim ta-
bor xüsusi təlim keçmiş hücum təyinatlı hərbi birliyə daxil olduğundan, qarşısına 
düşmənin möhkəmləndirilmiş ön mövqelərini bir neçə yerdən yarmaq və arxadan 
gələn başqa hərbi hissələr üçün daha geniş əməliyyatlar üçün şərait yaratmaq 
idi. Günorta tabor komandiri döyüş tapşırığını yerində izah etmək üçün bütün 
zabit və gizirləri ön xəttə apardı. Cəbhənin həmin hissəsində müntəzəm döyüş 
aparan hərbi hissənin üzgözündən yorğunluq və yuxusuzluq tökülən komandi-
ri vəziyyəti geniş izah elədikdən sonra, biz bir neçə saat mövqelərdə qalıb ətrafı 
diqqətlə öyrəndik. Ermənilər müqavimətin mənasız olduğunu anlayır, pərakəndə 
şəkildə geri çəkilərək, Arayatılı kəndində toplaşmış əsgərlərinin mümkün qədər 
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itkisiz geriyə çəkilməsi üçün vaxt qazanmaq istəyirdilər. Düşmən tərəfdə sakitlik 
idi. Görünür, bizimkilərin belə tezliklə hücuma keçəcəyini gözləmirdilər.

Bizim bölük dəmir yolu xəttinin sağında və solunda mövqe tutub hücum 
əmri gözləyirdi. Səhərə yaxın əmr verildi. Göyün üzü tutqun olduğundan göz
gözü görmürdü. Düşməni duyuq salmamaq üçün əsgərlər təlimdə dəfələrlə 
məşq edib öyrəndikləri kimi, asta və ehtiyatlı addımlarla irəliləyirdlər. Yolun yarı-
sında uzanmaq və sürünərək irəliləmək əmri verildi. Bayaq hücum əmri veriləndə 
qəflətən içimə dolmuş həyəcan və gərginlikdən, indi demək olar ki, əsərəlamət 
qalmamışdı. Mənə elə gəlirdi ki, bu gərginlik, həyəcan və qorxu hissi hər addım-
da əriyərək bizi ilk döyüş anından, bəlkə də, kiminsə həyatına qoyulacaq son 
nöqtədən ayıran zamana, vaxta damladamla hoparaq onu ağırlaşdırır, daşlaşdı-
rır. Nəhayət, bu nəhəng kristal öz ağırlığına davam gətirməyib haradasa dəhşətli 
bir gurultuya yerə düşüb çilikçilik oldu. Onun işıq saçan qəlpələri yerigöyü dol-
durmuşdu. Düşmən səngərlərinə çatıb atəş açan əsgərlər 3040 metr aralıdan 
güclü cavab atəşilə qarşılaşdılar. Düşmən burada ikinci müdafiə səddi qurmuş-
du və bu səngərlər daha güclü müdafiə olunurdu. Hava işıqlaşanda müqaviməti 
qırılmış ermənilər bu səngərləri də boşaldıb geriyə çəkilməyə başladılar. Həmin 
gün Horadiz qəsəbəsi azad olundu...

Bundan sonra neçə belə ağır döyüşlər oldu. Nə qədər itkilərimiz oldu. Neçə
neçə dəhşətlə üzüzə gəldik. Müharibənin eybəcərlikləri fonunda əsəblərimiz 
bərkidi, daşlaşdı. Lakin ilk döyüş heç vaxt mənim yadımdan çıxmadı. Elə indi də, 
20 ilə yaxın vaxt keçməsinə baxmayaraq, o iki günü bütün detallarına, xırdalıq-
larına qədər xatırlayıram. Hər dəfə də xatırladıqca həmin günlərdə keçirdiyim 
həyəcanı, gərginliyi, itkilərin acısını və sonda qazandığımız ilk uğurun sevincini 
olduğu kimi yaşayıram.

Elə şeylər var ki, həmin anda onlar barəsində düşünmək insanın ağlına 
gəlmir. Yalnız sonradan – döyüş tapşırığını yerinə yetirib geriyə qayıtdıqdan son-
ra baş verənləri xatırlamaq döyüşdəkindən daha dəhşətli olur. Cəmi iki gün da-
vam edən o ilk döyüşdən sonra anladım ki, bir də heç vaxt dönüb əvvəlki adam 
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ola bilməyəcəm. Həmin döyüşdən sonra mənə elə gəlirdi ki, həyatım iki hissəyə 
bölünüb: döyüşdən əvvəlki və sonrakı həyat. Birinci hissədə ayaq açıb yeridiyin 
gündən o ana qədər səni bu dünyaya bağlayan nə varsa, hamısı; ikinci hissədə 
isə bütün bunları inkar edən güllə səsləri, top gurultusu, yaralıların fəryadı, par-
çalanmış cəsədlər, qan hopmuş torpaq... Deməli, insan ölümün gözlərinin içinə 
baxmayınca həyatın əsl qiymətini verə bilmirmiş.

Bizim – ötən əsrin 60cı illərində – 70ci illərin əvvəlində doğulmuş nəslə 
paradokslarla dolu bir həyat yaşamaq qismət oldu. Biz, dünyaya gəlişimizdən 
2030 il əvvəl atalarımızı, analarımızı yetim qoymuş müharibə haqqındakı film
lərə baxabaxa, onları daha çox romantika kimi qəbul elədik. Bəlkə də, bunun 
səbəbi o filmlərin ağqara olması idi. Biz orada müharibənin əsl rənglərini görə 
bilməmişdik. Amma bizim taleyimizə başqa bir müharibənin dəhşətlərini yaşa-
maq düşdü. Bu müharibə kinolarda gördüklərimizdən fərqliydi. Burada hər şey 
öz rəngindəydi: torpaq – torpaq rəngində, qan – qan rəngində.

Yaralanıb qayıdandan sonra “bizim müharibə” haqqında baxdığım ilk film 
“Laçın dəhlizi” olmuşdu. Mən nə o filmdə, nə də ondan sonra Qarabağ müha
ribəsi haqqında çəkilmiş başqa filmlərdə “bizim müharibə”nin rənglərini gör-
düm, səsini eşitdim. O filmlərdə nə mən vardım, nə də mənim tanıdığım insan-
lar. Bu filmlərdəki obrazlar daha çox bizim məhlənin “davadava” oynayan uşaq-
larına bənzəyirdilər.

Son aylarda Aqil Abbasın ssenarisi əsa sın da rejissor Elxan Cəfərovun çəkdiyi 
“Dolu” fil mi nin ekrana çıxmasıyla ürəyimdə yenə də bir ümid qığılcımı baş qal-
dırdı. Bəlkə, bu dəfə... Fil min iki dəfə təqdimatı olsa da, imkan tapıb, heç birinə 
gedə bilmədim.

Ancaq mən bu filmə mütləq baxmaq istə yirəm. Tanış rəngləri və səsləri duy
maq, 20 ildi görmədiyim dostlarımı gör mək ümi diylə. Özü mə kənardan baxmaq 
ümi diylə...   

Fizuli Sabiroğlu  
(qabaq sırada soldan ikinci)
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CAHANGİR YUSİF
    Cahangir Yusif fotolarının əksəriyyəti həm planın 
həcmi, işıq həlli, rakurs nəzərdən dəqiq seçilir, amma 
əsə rin magiyasını onlar yaratmır. Müəllif kreativ effekt 
əldə etmək üçün sərt rakurslardan, super iri plan lar-
dan,kontrastlı işıqdan istifadə etmir. Fotoların əksə riy-
yəti portret janrında çəkilsə də, planlar əsasən orta-
ümumi, obyektivin baxış hündürlüyü orta insan boyu 
və “standart obyektiv” insanın bioloji baxış bucağında 
olur. Cahangir Yusifin fotolarının effektini müəllifin nə-
zəri yaradır. Bu nəzər filosof nəzəridir. Hərdən o qədər 
soyuqqanlı olur ki, bu nəzər sanki insan nəzəri deyil. 
Vətənimizə qonaq olmuş yadplanetlinin nəzəridir. Həd-
din dən artıq etikdir bu nəzər. Müəllifin məhz bu key -
fiy yəti qəhrəmanlarının onun kamerası qarşısında 
ra hat “lütlənməyi” mümkün edir. Əksəri “salf made  
man” yox, şanssız olan personajlar müəllifin kamerası 
qar şı sın da çəkinmədən “lütlənirlər”. Cahangirin foto-
la rı nın əsas effektini məhz belə də formula etmək olar. 
“Lüt lən mə”. Psixoloji “lütlənmə”.

FOTO RUBRİKA
FOTO RUBRİKA
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ugünkü mövzu belə sərt formada qoyulub – 
“İnsan və ...” . Və mənə bu mövzuda nöqtələri  
tamamlamaq təklif olunub. Yəni, insan və çox 
şey: cəmiyyət, mədəniyyət, sivilizasiya, tarix və s. 

Düşünərkən anladım ki, istənilən konkret əlavə dözülməz 
dərəcədə bayağı olacaq, axı bu mövzunu təklif edənlərin 
ağlına insanı ölçülübbiçilmiş, öyrənilmiş nə iləsə müqayisə 
etmək gəlir. Məsələn, insan və müasir təbabət, insan və 
təhsil – bu da asan və anlaşılandır.

İnsanda nə isə qorxuya salan bir şey var, insan – çağı-
rışdır, insan özündə gərgin dramı ehtiva edir və tədqiqatçı 
(yeri gəlmişkən, bu özü də insandır) çox qorxur, qaçır, in-
sanı hansısa qülləciyin və ya kiçik fiqurun fonunda qoy-
maqla, onu korrektə etmək istəyir. Düşündüm ki, biz bu ba-
yağı yolla getməyəcəyik, belə edəcəyik: “və”ni sual işarəsi 
ilə əvəzləyəcəyik, üç nöqtə isə qalacaq. Və məndə belə bir 
ad alındı: “İnsan?..”. Beləliklə, mən insan mövzusunu elə 

OXU ZALI
OXU ZALI

Filosof və ictimai xadim Heydər Cahid oğlu Camal Qarabağ xanlığının yaradıcısı olmuş 
Pənahəli xanın nəslindəndir. 1965-ci ildə MDU yanında Şərq Dilləri İnstituna daxil olan 

Heydər Camal bir ildən sonra “burjua millətçiliyi” damğası ilə institutdan çıxarılıb.  
Sovet dövründə müxtəlif mürəkkəb eklektik siyasi-fəlsəfi dünyagörüşə malik olmuş  

Heydər Camalın baxışlarında şiəlik, sələfilik, marksizm və antiqlobalizm  
təsirlərini görmək olar. Rusiya İslam Komitəsinin sədri olan Heydər  

Camal “İnsan və ...” mühazirəsi ilə Rüstəm İbrahimbəyovun  
Beynəlxalq Kino Məktəbində (Moskva) çıxış edib.

Heydər CAMAL

“İNSAN VƏ ...”
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O X U  Z A L I  /  Heydər Camal. “İNSAN VƏ ...”

bir qlobal perspektivə, böyük hərflə ona – insana, onun özünün adət olunana 
hər cür vərdişdən məhrum olan, adi əşyalara və anlayışlara əlçatan hüdudlarda 
yerləşən abstrakt təmizliyində yanaşmaya gətirib çıxardım.

Əgər insan barədə danışsaq, bu anlayışı onun fundamental mövcudluğun
da, onun çağırışında təhlil etməkdə məna var. Amma nəzərə almaq lazımdır ki,  
bununla yanaşı, biz hamımız adamıq və bu səbəbdən, hər birimiz hiss edirik ki, 
böyük hərflə İnsan adlandırdığımız özümüz deyil, bizim içimizdə yerləşəndir. Elə 
baxış obyekti olan da budur. Sanki, özünə müraciət etməkdən, öz qəlbinə nəzər 
salmaqdan asan heç nə yoxdur və bu zaman insanın problemi həll olunacaq. 
Pyotr İvanoviç, əgər sən insansansa, miqyası öz üzərində tətbiq et, özünə detal-
lı şəkildə nəzər sal, bax, elə insan da məhz budur. Amma yox, heç bir Pyotr İva-
noviç razılaşmaq istəmir ki, insan onun özü ilə bu və ya digər konkret şəkildə 
küçədə gəzən, oturan məxluq olmaqla tükənəndir. Əslində, insan – böyük qeyri
müəyyənlikdir, o, bizim özümüzün ibarət olduğumuzla şərti olaraq bağlıdır. Biz 
nə qədər özünü təhlillə məşğul olsaq da, özümüzə insan nümunəsi qismində 
baxsaq da, yenə də bu məfhumun real məzmunundan çox uzaq olacağıq, çünki  
insanlar, adamlar özlərini nəzərdə tutmurlar. İnsanlar təbiətin töhfəsini deyil, 
hansısa problemi, öz mövcudluqlarının onlara bilərəkdən göstərilən hansısa mə
nasını nəzərdə tuturlar. Yəni, insan – vektorun və ya trayektoriyanın təyinatıdır, 
insan – hansısa üfüqün təyinatıdır, bizim bu üfüqə münasibətimiz baxışımızdan 
keçir. İnsan – biz özümüz deyilik, insan – bizim həmişə baxdığımız tərəfdir. Və bu-
dur, indi məlum olur ki, bu planda biz müxtəlif tərəflərə baxa bilərik.

 Qədim zamanlardan insana sərt şəkildə metafizik ənənə ilə ixtisasla-
şan yanaşma var, keçmişin və indinin böyük ənənələrindən (ənənə cəmiyyətin 
özfəaliyyətinin məhsulu deyil, bu, zamanı olmayan qlobal bilikdir, bu, araşdır-
ma məhsulu deyil, o ya sadəcə olaraq, anlaşıla bilər, ya da onun barədə heç bir 
məlumata malik olmamaq mümkündür) gələn insan təsviri var. Biz daosizm, in-
duizm, daha doğrusu, sakral metafizika kimi – qərbdə bu, neoplatonizmdir, ne-
oplatonik məktəbdir, Hegelədək (klassik alman fəlsəfəsi) bütün Avropa fəlsəfəsi 
onun əkssədasıdır – böyük ənənələri nəzərdə tuturuq. Metafizik ənənədə insana 
konkret yanaşma var, orada insan bu gün və burada olan, küçədə gəzən, ofisdə 
oturan araşdırma predmeti deyil, hansısa üfüqdür, problemdir, bizim əvvəlcədən 
məhrum olunduğumuz və eyni zamanda can atdığımızdır.

Bəs metafizik ənənədə insan nə deməkdir? O, əlbəttə ki, tədqiqat obyektidir, 
amma o, burada, içəridə deyil, bu, Yerlə ulduzlu səma arasındakı nəhəng kölgədir. 
Bu, mikrokosmu, bütün mövcud olanın paradiqmasını təmsil edən insandır. Bu, 
dünyaları birbirinə bağlayan canlı ağacdır, bu, ayaqları ilə Yerə dirənən, başı göyə 
dəyəndir; onun bir əli göyə qalxıb və kobud enerjini zərif sahələrə keçirir, o biri 
əli yerə enib, zərif enerjini qatılaşdırır, onları yerə endirir və Yeri səma enerjisi ilə 
təmin edir. Yəni, insan – yuxarı ilə aşağı, Yerlə Göy arasında mediatordur. Bu cür 
qlobal insan bir tərəfdən, hər şeyin analogiyası, digər tərəfdən, total Varoluşun 
(orijinalda, rus dilində Бытие – red.) inversiyasıdır. Belə deyək: əgər nəhəng kosmos 
öz cazibə qüvvəsi, ulduzları, müxtəlif varlıqların sakin olduqları dünyaları lə birgə 
mövcuddursa, o zaman onların hamısı, sanki, gölməçəyə atılmış olacaqlar və ya 
güzgüdə ani və kütləvi şəkildə əks olunacaqlar. Bu onların əks olunduqları mik-
rokosmdur, bu varlıq öz əksində özünü əks etdirir. Bax, insan da elə budur, o eyni  
zamanda hər şeyi əks etdirir və eyni zamanda hər şey – Yerlə Göy arasında media-
tordur. Son nəticədə, bu paradiqma, hər cür varlıq modeli kimi çıxış edən nəhəng 
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varlıqdır. O, heç yana hərəkət etmir, onun hansısa vəzifəsi və məqsədi var, çünki  
onda hər şey əhatə olunub, hər şey həll olunub, bu, hansısa total prinsipdir və 
məhz orada bu rolda insan bu istiqamətdə baxanları, bu “insani olanları” məhz 
metafizik ənənədən keçməklə axtaranlar üçün üfüq qismində çıxış edir. 

Bu, elə üfüqdür, insanlar üzlərini ona sarı çevirir və görürlər ki, orada, üfüqün 
kənarında, Yerin bir küncündə, sanki, onlar özləri çıxış edirlər – amma nəhəng, 
sonsuzluğadək böyüdülmüş ölçüdə. 

Ulduzları, buludları bürüyərək, bütün göy üzünə kölgə salan insan... və bu, 
dünyanın şahı, hətta demək olar ki, elə Tanrının oğludur. Yəni, son nəticədə, me-
tafizik ənənə baxımından, bu, nəhəng varlıqdır: böyük insan, kamil insan.

Təqdiqatçılar, metafiziklər son nəticədə bu total və qlobal insan barədə so-
nuncu fikri deməyə çalışarkən, onlar bu nəhəng varlığı Tanrıdan ayıra bilmirlər. 
Fərq nədədir? Heç nədə. İnsan kimi nəhəng varlıq – o həm də kamildir və Nəhəng 
insan adlanır. O, metafizik ənənəni Tanrı adı altında başa düşdüyündən, demək 
olar ki, heç nə ilə fərqlənmir.

Və buradaca, anlamaq və bundan sonra da hərəkət etmək üçün biz yenə 
də bir suala cavab verməli olacağıq: “Metafizik ənənədə Tanrı deyiləndə nə 
başа düşülür?”. Biz bütün dövrlərin və xalqların metafiziklərinin Tanrı deyəndə 
nəyi nəzərdə tutduqlarını bilməyincə, əvvəla, bu, Yerdən Göyədək Nəhəng, Ka-
mil insanın iddiasının pafosunu anlamayacağıq; biz, yeri gəlmişkən, hansısa 
səbəblərdən həmişə, hətta ənənəvi zamanlarda belə, Tanrının mövcudluğunu in-
kar edən ateistlərin də pafosunu başa düşməyəcəyik.

Bu arada, mən həmişə əmin idim və çoxları da mənimlə bu istiqamətdə razı-
laşar – hər bir halda, mən ənənəvi, klassik mətnlərdə bunun təsdiqini tapmışam ki, 
Tanrının mövcudluğu ideyası, onun inkarı ilə müqayisədə, daha məntiqlidir, riyazi-
dir, əsaslandırılmışdır və aşkardır, təbiidir. Bu o demək deyil ki, bu və ya o biri daha 
ədaələtlidir, çünki məntiqlilik, rasionallıq, aşkarlıq hələ həqiqətin sübutu deyil. 
Əslində, həqiqət çox absurd, sərt, amansız ola bilər və XX əsr bunu elə bir faciəvi 
böhran mədəniyyətindən keçməklə anladı ki, başa düşdü: həqiqətin gözəllik və 
mükəmməllik, pozitivliklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma bununla belə, şüura olan 
tələblər baxımından, şübhəsiz ki, Tanrı ideyası onun inkarından daha normaldır.

Niyə? Ona görə ki, biz Tanrı ideyasına XX əsrdə aqnostikin yanaşdığı (on-
lar Tanrını əvvəlcədən absurd formada, buludlar üzərində Şaxta baba və ya han-
sısa sirli hakim, əlçatmaz Xəttabıç, sanki, hansısa xarici görünüş örtüyü altında 
gizlənmiş, əşyaları hərəkət etdirən qeyriadi sehrbaz, hansısa qlobal demon kimi 
təqdim edirlər) kimi yanaşmırıq. Bütün bunlar uşaq ideyalarıdır, onlar müasir şü-
urun və bu cür postmodernist oyunbazlığın Tanrının nə olduğu ideyasını anla-
maq kimi şüurlu anlaşılmazlığın törəməsidir. Bu səbəbdən də, postmodernistlər 
də aqnostik düşüncənin neoateistləri kimi Tanrı ideyası ilə deyil, bu zəmində 
özlərinin xəyalları ilə mübarizə aparırlar. Tanrı ideyası çox fundamentaldır, cid-
didir və bu cür mübahisəyəgəlməz məntiqə əsaslanır. Tanrı elə bir nöqtədir ki, 
burada Varoluş özüözü ilə qarşılaşır. İnsanın baxışı taleyin, ona təqdim olunan 
təzahürlərin, fenomenlərin üzərinə düşəndə, o hiss edir ki, bunun arxasında han-
sısa təsdiqedici hərəkət dayanır, bu hərəkət bütün bu rəngarəng ətrafı – gülləri, 
arıları, buludları, digər varlıqları yaradır.

Dartı, sanki, “Var!” kimi bir pafosla süslənmiş imkan qüvvəsini işə salmaq-
la bu, əta olunub. Amma bu, sanki, korkoranə verilib, o, öz kökünü tanımayan 
ot çürüdükcə çürüyür. Amma hansısa nöqtədə, hansısa perspektivdə o, dairə 
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üzrə çürüsə də, özü özü ilə qarşılaşır, bu Varoluş özüözünə nəzər salır və özü-
nü tanıyır. Və bu tanımada imkanların, təzahürlərin sonsuz bütünlüyü tamamilə 
realizə olunub, bu tanımada Varoluşun özünün özünü tükədən sonuncu anlaması 
gerçəkləşdirilir; Varoluş özü öz güzgüsünün qarşısında dayanır. Varoluşun özü ilə 
bu qarşılaşma nöqtəsi məhz Böyük varlıq şəklində baş verir, metafiziкlər onu Tanrı 
adlandırırlar. Tanrı – böyük varlıqdır, bu varlıqda Varoluş özünü tapır, özünü görür 
və özü ilə qarşılaşır. Bu ideya o qədər şəffaf və o qədər aşkardır ki, o, daim şüur 
və bəşəriyyətin dünyagörüşü üzərində hakim olub, həmişə bütün istiqamətlərə, 
fəlsəfiontoloqik araşdırma və Dərk etmə vektorlarına rəhbərlik edib.

Əslində, “özü ilə qarşılaşan Varoluş” formuləsindən aydındır ki, bunun 
təməlində hansısa sadə aşkarlıq var, bundan qaçmaq mümkün deyil. Bəli, kor
koranə Varoluş var, biz onu görürük, biz onu nəsə zahiri bir şey kimi görürük, 
amma bizim ona aidiyyatımız var və biz bilirik ki, bu varoluşun dinamikasında o, 
hardasa özündə qapanmalıdır, özünü tapmalı, özünü dərk etməlidir – o, sanki bü-
tün ömrünü qaranlıq otaqda keçirmiş varlıq kimi, necə göründüyünü və özünün 
kim olduğunu bilmirdi. O, qəfildən güzgü qarşısında dayananda anlayır ki, özü elə 
özüdü və birdən elə “bu ki mənəm”i anlayıb, şoka düşür. Və güzgü ilə bu görüş, 
bu anlama, Varoluşun özünün özünü tanıması və özünü Böyük varlıq kimi dərk 
etməsi həmişə mütləq gözəllik kimi qəbul olunur. Yəni, Varoluşun özünü tanıma-
sı, onun özü ilə qarşılaşması tarazlığın, harmoniyanın, rahatlığın və gözəlliyin fina-
lını gerçəkləşdirən kəşfin, əldə etmənin maksimum pozitividir.

Və hər yerdə biz eyni şeyi görürük: varlıq, şüur, rahatlıq. Biz hindularda – 
Pla to nun ali səadəti kimi – Sat Sit Anandanı görürük, səadət isə həzzdir, şüur dur, 
kəşfdir, özünlə qarşılaşmadır, hansısa unudulmaz pozitivdir, ondan heç nəyi qo-
parıb atmaq mümkün deyil, o, pozulmayacaq və azalmayacaq. Bütün bunlar Bö-
yük varlıq şəklində baş verir. Bu, sanki, möcvud olmaqdır, Varoluşun özü ilə qar
şı laş ması isə mövcudluqda baş verir. Bəs mövcudluq nədir? Mövcud luq “var”ın 
kortəbii varlığından nə ilə fərqlənir? Varlıq – Varoluşun hansısa qay dada nizam
lan masıdır. Siz parlayan fenomen kaleydoskopunu görürsünüz, bu, örtüyə bən
zəyir: onun nə mənası var, nə də özü ilə qarşılaşması. Xaosun, qeyrimüəyyənliyin 
(burada əsas olan “qeyrimüəyyənlik” sözüdür) tamam zid dinə olan bir qayda 
var. Varlıq qeyrimüəyyənliyin əksi olan obrazdır, yəni tam müəy yənlikdir. Başqa 
sözlə, varoluş özü ilə hüdudsuz müəyyənlik şəklində qarşılaşır. Və me tafizik ba-
xımdan, bu qarşılaşmanın özü elə Tanrıdır.

Bu nə müəyyənlikdir belə? Müəyyənlik xaotik, fenomenoloji dünyanın, Va-
roluşun fenomenoloji təzahürünün sistemində mövcuddur, məyyənlik yalnız 
yeganə formada, yeganə paradiqmada mövcuddur. Bu, ciddi şəkildə müəyyən 
olunmuş ierarxiyadır, öz təbiətinə görə, o, səbəb və nəticə ierarxiyasından baş-
qa bir şey ola bilməz.

Başqa sözlə, “Böyük varlıq nədir, bu, Böyük insan və ya kamil insanla eyni an-
lama gəlirmi?”. Bu ierarxiyanın üst qatında Varoluşun zərif vəziyyəti dayanır, aşa-
ğıda isə daha sıx, daha kobud və s. hallardır. Daha sıx olanlar daha sıx olanlardan 
hasil olur. Başqa sözlə, Varlıq – sıxlığın səbəbnəticə ierarxiyasıdır. Burada daha 
sıx olan bərklik daha çox zərif bərklikdən əmələ gəlir, başqa sözlə, Yer – Göydən 
bir sıra ardıcıl təzahür və uyğunsuzluqlardan keçərək açılır. Əksinə ola bilməz: 
çox sadə səbəbdən – siz vedrədən quyunu çıxara bilməzsiniz, siz yalnız quyudan 
vedrəni çıxara bilərsiniz. Vedrə – qatılaşdırılmış, sıx olandır; quyu isə, zərif, incə 
və s. olandır.
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Bu səbəb həmişə yuxarı metafizik dünyada yerləşir. Dünya qarmon, yelpik 
kimi açılır, Göydən getdikcə – kub sahədən ayrıldığı kimi – daha çox yığılır, çün-
ki kub dünyanın simvoludur, bu, məhdud maksimal səthlə məhdudlaşan mini-
mal məkandır, o, sahədən yoxa çıxır. Bu, sırf həndəsədir, səthin həndəsəsidir, elə 
ierarxiya da budur, bu ierarxiya qatı xaosa zidd olan Böyük varlığın təşkilində üs-
tünlük təşkil edir.

Əgər siz bu ierarxiya konsepsiyasına bir qədər fərqli tərəfdən, yeni baxış-
la baxsanız, o zaman belə bir özəllik görəcəksiniz: bütün bu səbəbnəticə sı-
rası hansısa ümumi reallığa, ümumi sıxlığa məxsusdur, o, konsistentli (sıx – red.) 
olandır, o, öz dinamikasında fasiləsizdir, başqa sözlə, zərif ya kobud olmasından 
asılı olmayaraq, bu ierarxiyada sıçrayış, səbəb və nəticə xətti əlaqəsinin pozul-
ması yoxdur. Bu varlıq özünə münasibətdə vahid və özünə bənzəyəndir. Onun 
müəyyənliyi monolitliyindədir. Biz Böyük Varlığa baxanda anlayırıq ki, o, bütün 
imkanları ehtiva edir, o, özündə öz sərhədlərini aşan, başqa bir şeyə işarə edən 
yeni heç nəyi ehtiva etməməyi ilə müəyyəndir. Bu varlığın müəyyənliyi, ierarxik-
liyi… bu, əlbəttə ki, təsdiqin bayramı, Varoluşun təntənəsidir, amma… bu həm də 
mütləq qeyriazadlıqdır.

Bax, bizim indi təsvir etdiyimiz varlığın şəklidir, bu, kainatın güzgüsüdür, ora-
da Varoluş özü ilə qarşılaşır, özünü tanıyır və hakim olur və bununla da özü özü-
nü aşır… Nə üçün axı bu, bayramdır və nə üçün insanlar onu Tanrı adlandırır-
lar, nə üçün onlar uzağa, bu böyük varlığa sanki üfüqə tərəf baxırmış kimi baxır-
lar? Çünki insan (olduğu kimi – fiziki mənada – necə ki, biz burada oturmuşuq) 
üzərində tale yazısı hakimdir. Tale nədir? Bu, termodinamikanın ikinci başlanğı-
cıdır: odun üstündən götürülən çaydan getdikcə soyuyur, dünyada zahiri qızdı-
rıcı mənbəyə qoşulmayan hər şey soyuyur. Hər şey soyuyur və sıxılır, ruhi və fizi-
ki dünyaya isə hansısa sahənin qüvvəsi təsir edir, o, hər şeyi necəsə ümumi, so-
yuyan topaya yığır, bunların hamısını hansısa yığılıb, nöqtəyə dönən, sonra isə 
yoxa çıxan spirala dolayır – bu, qravitasiyadır. Qravitasiya və soyuma, termodi-
namikanın ikinci başlanğıcı birbirinə sıx bağlıdırdır, bəlkə də, onlar hakim ka-
teqoriyadır. Amma poetik mənada, Sofoklun, Homerin ali mənasında bu, tale-
dir. Eksiztensial terminlərlə desək, bu o deməkdir ki, biz hamımız qeyb olacağıq, 
nəsillər dalğa kimi keçəcək, mənalar və tikililər, eləcə də planlar qumda yazılan 
heroqliflər kimi havaya sovrulacaq, hər şey silinəcək. Varoluşun özü ilə qarşılaş-
masında və onun özündə real qüvvə kimi təqdim olunan bütün imkanların tam-
lığının gerçəkləşdirilməsində nəhəng uğurlar qazanan Böyük varlıq isə termodi-
namikanın ikinci başlanğıcı üçün toxunulmaz qalıb, o, soyumur, çünki onda sıxıl-
ma prinsipi yoxdur, ondakı hər şey elə bir homeostaza (özünü tənzimləmə – red.) ça-
tıb ki, oradan çıxmaq mümkün deyil. Bu, əbədiyyətdir. Bu, təzahürün tamlığının 
ədəbiyyəti, əbədi “Hə”dir.

İnsan üçün bu perspektivə qoşulma analogiyadan keçir, ona görə ki, biz bu-
rada analogiyaların çarlığında yaşayırıq: aşağıda nə varsa, yuxarıda da odur, yal
nız bir neçə pillədən sonra buna yaxınlaşmaq olar. İnsan üçün metafizik üfüqdə 
taleyin təsirindən qaçmaq perspektivi çox vacibdir.

İnsana başqa yanaşma da var. Bu, prinsipial olaraq zidd baxışdır, bu gün onu 
ekzistensial yanaşma adlandırırlar. Burada insana pozulmuş, pozğunlaşmış möv
cud lu ğun xaosuna və absurduna atılmış ölümlü varlıq kimi yanaşırlar. Çoxları he-
sab edir ki, bu, modernist yanaşmadır, XIX əsrin sonunda Nitşe, Şopenhauerlə 
birgə yaranıb, sonra isə digər ekzistensialistlər onu mənimsəyiblər. Bu həm də 
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ateist yanaşma mənim indicə təsvir etdiyim bu cür görünən və gözəl nəsnəni, 
yəni böyük varlığı Varoluşun özü ilə qarşılaşma yeri kimi inkar edir. Bunu necə 
inkar etmək olar axı, axı bu görünəndür, riyazi cəhətdən, iki vur iki qədər 
əsaslandırılıb. İnsan – bu perspektivə can atan insandan söhbət getmir, o insan 
ki, indi burada dayanıb, nəyəsə can atmalı olduğunu bilmir, o hələ harada ol-
duğunu, kim olduğunu müəyyən etmək istəyir – başlanğıc nöqtəsini axtarır. Və 
məlum olur ki, əslində, o özü hansısa qeyrimüəyyənlikdir, bu qeyrimüəyyənlik 
onun özünün içərisindən çıxır, çünki biz hamımız zərifik – torpaq saxlamır, tor-
paq yer verir, mənalar isə itir – hər şey qeyrimüəyyənə çevrilir. Belə məlum olur 
ki, onun böyük kölgənin qalxdığı, ulduzlar və buludlarla zəngin üfüqə, can atdığı 
böyük varlığa zillədiyi baxışı yalnız indi və burada düşdüyü dəhşətli vəziyyətdən 
qaçmaq cəhdidir – bu vəziyyətdə o, gecə ilə yüklənmiş nəhəng sual işarəsidir. 
Və o, bu nəhəng kölgəyə tərəf getmək, ona əl uzatmaq istəyir, istəyir ki, kölgə 
də ona əl uzadıb, onu bu qeyrimüəyyən vəziyyətdən çıxarsın. O bu kölgəni ali 
müəyyənlik hesab edir, düşünür ki, bu kölgə xaosa qalib gəlib, amma üfüqün o 
biri tərəfindəki böyük varlığın köməyinə yanğıdan imtina edib, özümüzə bilvasitə 
təmiz həqiqətdə baxsaq – bu həqiqət yalnız öz içərinə qərəzsiz Sokrat baxışı ilə 
baxarkən qazanıla bilər – o zaman nə görürük?

Biz anlayırıq ki, insan ikili varlıqdır. O, birbirinə gözəl şəkildə keçən daha 
sıx nəsnələrin – torpağa birləşən səmanı, materiyaya keçən ruhu yaradan (bü-
tün bunlar zərif, demək olar ki, hiss olunmayan nüanslarla baş verir, sanki, on-
lar birbirinə fasiləsiz keçid edirlər) zərif, vahid xəlitəsi, qarışığı deyil, biz bura-
da çox amansız ikiliyi müşahidə edirik: işığı və qaranlığı. Burada olan insan, real 
olaraq, böyük kölgəyə aid etdiyi məqamdakı kimi, Varoluşdan ibarətdir, ikinci-
si isə, ölümdür. Və ölüm – onu kənarda onu gözləyən hörüklü fındıqburun yox, 
onun daxilində gölməçədə oturan qurbağa kimi, onun mahiyyətinin mərkəzi 
kimi həyəcanlandıran və qorxudan ölüm partlamaq üçün məqam gözləyir. Bu 
ölüm onun daxili mərkəzidir. Nə üçün?

Axı insan üçün təkcə qorxmaq, gündəlik adi mövcudluğunun hüdudların-
dan çıxmaq, heç kəsi gözləmədiyi otaqda nəsə görmək, səs eşitmək kifayətdir ki, 
o, yarım metr dik atılsın və bu zaman içərisində oturan ölümlə üzüzə gəlsin. Nə 
üçün birdənbirə onun təzyiqi qalxır, əlləri əsir, alnında soyuq tər yaranır?

Ona görə ki, o, öz daxilinə nəzər salıb və orada qara dəliklə qarşılaşıb. Adamı 
qorxutmaq kifayətdir ki, o, bu qara dəliyin fərqində olsun. Sonrakı anda təəssürat 
keçir, yalnız adrenalin şoku qalır, əllərin əsməsi dayanır, o, söyməyə başlayır, o bu 
həqiqət anında hiss etdiyini müxtəlif üsullarla kompensasiya etməyə çalışır, amma 
ən əsası, onun içərisində hiss etmiş olduğu qara dəliklə görüşüdür. Bu dəhşətli 
qeyrimüəyyənlik onun özündən kənara atdığı və Tanrı sözü ilə əsaslandırdığı o 
müəyyənliyin tam tərsidir. Daxili qeyrimüəyyənlik – bu, tamam başqa adamdır, 
bu emprik adam, sosioloqinsan, pedaqoqinsan deyil, hansısa konkret subkul-
turun araşdırmaçısı deyil, başqa sözlə desək, bu insan obyekt predmeti və araş-
dırma üçün zəmin deyil. Bu, özünün təmiz, şəffaf halında olan insandır, sadəcə, 
metafizik, vahid insana ziddir. Bu, ikili insan realdır, burada olandır və eyni za-
manda özünə görə, bir o qədər də şərtilikdən uzaq, bir o qədər də nəhəngdir, o 
iki məqamdan ibarətdir: cism, psixika, emprik olan hər şey; onun hissiyyatı var, 
özü üzərində təzyiq duyur, qəzəb, soyuq və s. – yəni bu məkan nötqəsinə bağlı 
olan bütün kompleksi hiss edir və onun daxilində bütün bunlara qarşı duran qara 
dəlik var. Əgər onun qorxutsan, onun üzərindəki bilvasitə təəssüratlar axınından 
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yaranan “dərisi qopacaq” və qeyrimüəyyənlik aşkara çıxacaq. Bu təcrübəni bir 
neçə saniyə uzatsaq, həmin qeyrimüəyyənlik onu sadəcə olaraq, öldürəcək, o, 
sadəcə, qara dəlikdə qeyb olacaq. Məlum olur ki, bax, bu ikili, eksiztensial insan 
Nitşenin gəlib ona möcvudluğu barədə izah verməyindən əvvəl vardı. Yox, bu in-
san tam alternativ ənənə ilə kəşf olunub, bu, Platon vasitəsilə məlum olan me-
tafizik ənənə də deyil, peyğəmbərlərin ənənəsidir. Bəşəriyyətin tarixi yaddaşın-
da insanın ikiliyinə – Varoluşdan və Heç nədən ibarət olduğuna işarə edən İbra-
him peyğəmbər olub. Ondan sonra gələn peyğəmbərlər isə onun nəslindəndir, 
bu, sanki, hansısa missiyası olan vahid ailə, teoloqların və ya Tanrı barədə mənim 
də haqqında danışdığım tam alternativ təsəvvürlərlə əlaqəyə girənlərin vahid 
ailəsidir. Yəni, bu Tanrı – İbrahimin və nəslinin, Musanın, İsanın, Məhəmmədin 
Tanrısı, Allahıdır: bu, heç də tamamilə mənim indi haqqında danışdığım – Va-
roluşun özü ilə qarşılaşmasından ibarət olan Tanrı deyil. Bu, qaranlıq otaqda-
kı şok, qorxu təcrübəsinin arxasında dayanan Tanrı deyil. Bu o Tanrı deyil ki, biz 
gözləmədiyimiz anda gözləmədiyimiz qüvvə ilə qarşılaşanda, kimsə qəfil qula-
ğımızın dibində çığıranda, qorxudan dik atılanda, yaxınlığımızda, ayaqlarımıza 
10 santimetr qalmış hansısa maşının əyləci basılanda, cəmi bir neçə saniyə son-
ra məhv olmaq təhlükəsindən qurtulduğumuzu düşənəndə onun mövcudluğu-
nun işarəsindən narahat oluruq. Bu gecikmiş qorxunu, hansısa varlığın əridiyini 
dərk edəndə başqa bir Tanrının – İbrahimin, İshaqın, Yaqubun, Musanın, İsa-
nın və Məhəmmədin, peyğəmbərlərin Allahının izi ilə qarşılaşırıq. Bu, Platonun 
Tanrısı deyil və tamam başqa reallıqdır, bu reallıq bizim üçün fokusda və qeyri
müəyyənlik qütbündə təzahür edir.

İndi düşünək: elə indi, biz insanın metafizik görüşlərini təsvir edirik: bu, zərif 
və kobud olanların qlobal təşkilindən ibarətdir, özünün sevən, özü ilə qarşılaşan, 
özünü realizə edən Varoluşun təşkilidir… Orada isə qeyrimüəyyənlik var: bu qeyri
müəyyənlik bizdə həyəcana, şoka səbəb olur. Nədir bu qeyrimüəyyənlik, bu xaos? 
Yox. Bizim ilkin olaraq haqqında danışdığımız qeyrimüəyyənlik – Broun hərəkətidir, 
o, statistik, yəni hər nöqtənin, hər dənəciyin mümkün mövqelərini şərti olaraq 
təsvir edən riyazi üsullarla təsvir olunur. Bu qeyrimüəyyənlik, sanki, kölgəişıq 
oyunudur, bu, günəş şüaları altında yırğalanan şam ağacının evin divarında ləkəli, 
atılıbdüşən, əllə tutmaq mümkün olmayan kölgəsini görməkdir – onu anlaşılmaz 
ümumi təəssüratdan başqa bir şey kimi qeydə almaq olmur. Bax bu, kölgənin, işı-
ğın, maye mühitindəki Broun hissəciklərinin qeyrimüəyyənliyi – azadlıq deyil. Xaos 
– azadlıq deyil, çünki o, sayla ölçülür, çünki biz xaosu sayırıq. Nə qədər çətin olsa 
da, Siz riyazi cəhətdən Broun hərəkətində istənilən hissəciyin mümkün mövqeyi-
ni hesablaya bilərsiniz. Əslində, azadlığın seçim olduğunu deməklə bizi aldadır-
lar, çünki əgər azadlıq – iki, üç, dörd istiqamətdən biri ilə getmək qabiliyyətidirsə, 
bu azadlıq məhduddur, bu azadlıq alternativlərin sxolastikasında bazalaşır. Deməli, 
o, səthi, sonludur, anlayışla məhdudlaşır. Özündə dini sonsuzluğu ehtiva etməyən 
belə azadlıq – kolbasa ilə pendir, evdə qalmaqla küçəyə çıxmaq arasında seçim 
azadlığı mənim nəyimə lazımdır? Bəli, mən anlayıram ki, normal adi insanların 
əksəriyyəti üçün bu elə azadlıqdır və onlar bu cür azadlıq üçün mübarizə aparma-
ğa hazırdılar. Məişətdə hərəkət azadlığını məhdudlaşdırmağa cəhd edin, deyin ki, 
siz dairəvi yoldan kənara çıxa bilməzsiniz və Siz o zaman dəhşətli gərginlik və ne-
qativlik hiss edəcəksiniz, amma əslində, bu halda söhbət azadlıqdan getmir, bizə 
bir anlayışı digəri ilə əvəzləyirlər. Əslində, evdə qalmaqla küçəyə çıxmaq, süd yox-
sa pivə içmək arasındakı seçim zamanı söhbət imkanlardan gedir. 



№
02

 (0
8)

 D
ek

ab
r 2

01
2

174

Azadlıq isə tamam başqa şeydir. Azadlıq – sənin özün üçün şəffaf olan, 
tükənən və məhdud – sonu olan planlarda iştirak etməməkdir. Azadlıq –qorxu 
anında qarşılaşdığınız qeyrimüəyyənlikdir, çünki siz qorxu anında o qara dəliklə 
qarşılaşırsınız. Həmin an anlayırsınız ki, o, sizin təcrübənin bir hissəsi deyil, o, 
zahiri dünyaya, əsəb sisteminə aid deyil, bu qara dəlik sizin altşüurunuz, sizin 
zehni fəaliyyətinizin məhsulu deyil, bu sizin emprik mövcudluğunuzda olmayan 
bir nəsnədir. Siz daxilinizdə olan, orada yaşayan, pusqudakı qurbağa kimi gizlicə 
oturan və məqam – yəqin ki, son anı, bütün qüvvəsi ilə sizin qeyb olacağınız 
anda gül kimi açılmağı gözləyən Heç nə ilə qarşılaşırsınız. Eyni zamanda bu şey 
fəaliyyət göstərir. Nə üçün? Çünki o, sizin içərinizdəki qalan bütün dünyaya qar-
şı dayanır və sizi siz edir. Nə üçün insan unikaldır, nə üçün o, ətrafındakı bütün 
dünyanı qəbul edir? Çünki onun içərisində qalan heç nəyə bənzəməyən nə isə 
var. Əgər bu olmasaydı, insan daşdan fərqlənməzdi, o isə hər saniyə özünün baş-
qa heç nəyə bənzəməyən unikallığını hiss edir. Bax, qorxu anında onun özündə 
hiss etdiyi bu qara dəlik nöqtəsi elə məhz həmin unikallıqdır. Paradoks bura-
sındadır ki, onun mövcudluğunun unikallığı yalnız öz Heç nəsində, təxirə salın-
mış, içərisində oturub, bu qara qurbağanı gözləyən ölümündə aşkara çıxır. Bütün 
Bibliya peyğəmbərləri məhz bu barədə, hansısa dəhşətli hüzn barədə danışırlar 
və başqa bir tərəfdən, bu, onların kitablarının rəhnidir, Varoluşdan daha sonsuz 
dərəcədə nəhəng bir nəsnədir. Məhz bu qara dəlik Musayla danışanın, İbrahimin 
ulduzlara, aya, küləyə və s., bütün görünən kosmosa inanmaqdan və itaətdən 
imtina edərək, hər şeyə tam alternativ olanın axtarışı naminə hüzuruna çağıra-
nın işarətidir. 

Və bu məqamda o, əsl azadlıq prinsipi ilə bağlıdır. Amma elə bu, şok, qor-
xu anında aşkara çıxan içərimizdəki qeyrimüəyyənliyin mövcud olduğu forma-
dadır – bu, yalnız rəhn və əhddir, azadlığın rəhni və vədidir, o, başqa bir yo-
lun gedişində azadlıq kimi gerçəkləşdirilə bilər. Həmin yolda insan, əslində, 
içərisindəki qara, qorxu aşılayan mərkəzin lövbər olduğunu anlayır, bu lövbərdən 
o hansısa zəncirlə tamam başqa istiqamətdə getməlidir, biz bu obraz barədə Va-
roluşun özü ilə qarşılaşdığı metafizik böyük varlıq qismində danışdıq, bu, tamam 
başqa, əks yoldur, zahiri deyil, daxili yoldur, bu yol zərif və kobud olanın ierarxik 
harmoniyasına deyil, hər cür ierarxiyanın hüdüdlarından çıxan paradoksa aparır. 
Azadlığın qeyrimüəyyənliyi – bu, sosial nüvənin potensialı olan dəhşətli bir şey-
dir, mən hətta deyərdim ki, bu, təmiz halda olan istiliknüvə gücüdür və onu fizi-
ki və sosial baxımdan, yaxud istənilən cür tətbiq etmək olar. Mən belə deyərdim: 
insanın içinə düşdüyü cəmiyyəti pendirə düşən milçəklə müqayisə etmək olar… 
pendir substansiyasının dondurmaqdan, yığmaqdan və bu qara nöqtəni – hər 
birimizin qəlbindəki azadlıq potensialını virtuallaşdırmaqdan başqa vəzifəsi yox-
dur. Bu səbəbdən də, ona tamamilə aşkar Varoluş bayramının alternativi təqdim 
olunur. Bu, bütün mövcudluğun paradiqması və bununla birgə analoqudur. 
Bu səbəbdən də, ona gözəl qərarların yığını təklif olunur, amma bunlar hamı-
sı yalandan ibarətdir. Bu yalan sosial prizmadan, cəmiyyətin eynəyindən aşkar, 
özünə yetən tam həqiqət qismində təsdiqlənir. Bununla belə, o, yalandır. Demək 
istəmirəm ki, Varoluş yoxdur, o özü ilə qarşılaşmır, böyük varlıq yoxdur və bu bö-
yük varlıq zərif və kobud olanın ierarxiyasını təşkil etmir, bunların hamısı var. Bu, 
fakt mövcuddur. Amma mənəvi canatım predmeti kimi bu, yalandır. 

Həqiqətən də, artıq Dostoyevski... Dostoyevski bu sırada ilk deyildi, amma 
o, xüsusi bir qüvvə lə anlayırdı ki, həqiqət və gerçəklik eyni şey deyil. Və onda, 

O X U  Z A L I  /  Heydər Camal. “İNSAN VƏ ...”
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dəfələrlə sitat gətirilən, Pomerans da daxil olmaqla, tənqidçilər nəslinin, belə 
demək mümkünsə, çeynəkçeynək etdikləri belə bir məqam var. Bu məhz o 
məqamdır ki, Dostoyevski deyir: belə bir şey mövcud olsaydı, Məsih gerçəklik 
olmasaydı, o zaman mən gerçəkliyə qarşı Məsih olmağa üstünlük verərdim, 
nəinki Məsihə qarşı gerçəklik olmağa. Burada sosial eynəklər hesabına həqiqətə 
çevrilən həmin dəhşətli Varoluş yalanına qarşı qlobal inamsızlıq təsvir olunub. 

Bax, elə buradaca mən maraqlı br sual qoyardım. Əlbəttə ki, biz hamımız 
eşitmişik ki, XIX əsrdəki alman ekzistensializmi belə bir fikrə gəlib: insan han-
sısa aralıq mərhələ, ali insana keçid, kamil olmayan insanla ali insan arasındakı 
hansısa dırnaq işarəsi, xətt kimi mövcuddur. Ali insan və natamam insan – bun-
lar qeyrimüəyyənliyin dayanıqsız tarazlığından dinamik çıxış yolu olan insan ka-
teqoriyalar kimi mövcuddurlar, bu həmişə maraqlı, cazibəli olub. Amma gəlin 
düşünək: biz metafizik insandan paradiqma, güzgü, bütün əşyaların ölçüsü kimi 
danışırıqsa, onun özünə münasibətdə natamam və kamil olduğunu təsəvvür edə 
bilərikmi?

Yox, çünki bu, özünə yetərli – güzgü kimi, bir növ hamar, sürüşkən şeydir. 
Güzgüdən daha çox və az güzgülü olmaq olarmı? Yox, çünki əksetmə prinsi-
pi özlüyündə yetərli və bərabərdir. O, əlbəttə daha qaranlıq, işıqlı, daha cilalı ola 
bilər, amma prinsipcə, refleks ideyası variasiyalara yer qoymur. Əksinə olan vari-
natı – ikili insanla bağlı danışdığımız, mərkəzi qeyrimüəyyənliklə, peyğəmbər
insanla bağlı situasiyanı götürək. Ona münasibətdə ali kamil və ya natamam 
insan olmaq olarmı? Yox, bu da olmaz, çünki mərkəzində qara dəliyin olduğu 
bu insanı aşmaq mümkün deyil, çünki onu yalnız insanı söhbət predmetindən 
kənarlaşdırmaqla aşmaq olar. O, sanki o birinin əlində hansısa alətdir…   

Tərcümə: Rəbiqə Nazimqızı



176

LA
Yİ
H
Ə

№
02

 (0
8)

 D
ek

ab
r 2

01
2



Nı̇cat FEYZULLAYEV

“...ƏGƏR QİSMƏTİM OLARSA...”
tammetrajlı bədii filmin ədəbi ssenarisi

( II variant )
Bakı – 2009

LAYİHƏ
LAYİHƏ

Rəssam Lətif Feyzullayev və Vəcihə Səmədovanın ailəsində dünyaya göz açmış kinorejissor 
Nicat Feyzullayev ilk ali təhsilini 1964-1969-cu illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunda 
alıb. 1978-ci ildə Leninqrad Dövlət Teatr, Musiqi və Kinematoqrafiya İnstitutunun “Kino 
və televiziya rejissorluğu” fakültəsini bitirdikdən sonra “Azərbaycanfilm” kinostudiyasında 
quruluşçu rejissor kimi fəaliyyətə başlayıb. “Yaşa, qızıl balıq” ( qısametrajlı bədii film, 
1988), “Şirvanda izim qaldı” (sənədli film, 1994), “Küçələrə su səpmişəm” ( tammetrajlı 
bədii film, 2004), “Azərbaycan rəngkarlığının kraliçası” (tammetrajlı sənədli film, 2010)  
və s. filmlərinin quruluşçu rejissoru və ssenarilərinin həmmüəlifidir.
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29 oktyabr 1998-ci il. Ankara.
Dünyanın bir çox kütləvi informasiya agentlikləri, qəzetlər, 
televiziya kanalları Azərbaycan, Gürcüstan, Tür kiyə, Qaza-
xıstan və Özbəkistan prezidentləri tərəfindən Bakı-Tiflis-
Ceyhan layihəsini dəstəkləyən “Ankara Bəyanna məsi”nin 
qəbul olunmasını bütün dünyaya yayırlar...

18 noyabr 1999-cu il. ATƏT-in İstanbul zirvə toplantısı-
nın gedişində Azərbaycan prezidenti cənab Heydər Əliyev, 
Gürcüstan prezidenti Eduard Şevarnadze və Türkiyə prezi-
denti Əhməd Nejdət Sezər “Xam neftin Azərbaycan Res-
publikası, Gürcüstan və Türkiyə Cümhuriyyətinin əraziləri 
ilə Bakı-Tiflis-Ceyhan Əsas İxrac Boru Kəməri vasitəsilə 
nəql edil məsinə” dair Saziş imzalayırlar. Bunu Qazaxıstan 
və ABŞ pre zi dentləri də dəstəkləyirlər.

18 sentyabr 2002-ci il. Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan 
prezidentləri Səngəçal Bakı-Tiflis-Ceyhan Əsas İxrac Boru 
kəmərinin təməl daşını qoyurlar.

2004–cü il. BTC-nin tikintisi başlayır...

*  *  *

Rəsmi xronika

L AY İ H Ə  /  Nicat Feyzullayev.  “...ƏGƏR QİSMƏTİM OLARSA...” (ədəbi ssenari)
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*  *  *

Alçaq, bozqırmızı dağlarla əhatə olunmuş vadidə tikinti işləri gedirdi. Yük 
maşınlarının, ekskavatorların gurultulu səsi ətrafı bürümüşdü.

Başbaşa düzülmüş iri diametrli uzun qara borular birbirinə qaynaq edilir, 
onların torpağa basdırılması üçün qazma işləri görülürdü. Bu, şərqdən qərbə doğ-
ru irəliləyən BakıTiflisCeyhan əsas ixrac boru kəmərinin tikinti meydançası idi. 

Tikintidə çalışan xarici şirkətin mühəndisi 3540 yaşlarında olan Devid, əlində 
çertyoj vərəqələri fəhlələrə nəsə izah edirdi. Onun ingilis dilində dediklərini yanın
da durmuş, təxminən 50 yaşlarında olan tərcüməçi Fuad azərbaycancaya çevirirdi.

...Üfüqdə, dağlar üzərində qara, ensiz zolaq kimi bulud görünürdü. 
Yaşlı fəhlələrdən biri əlini o tərəfə uzadaraq nəsə dedi və Fuad bunu Devidə 

tərcümə elədi. Devid isə əlini yellədərək gülümsündü. Yaxınlıqdan keçən yük ma-
şınının səsi bu söhbəti eşidilməz etdi.

(Qeyd. Film boyu Fuad və Devid öz aralarında ingilis dilində danışırlar.)

*  *  *

...Maşının qabaq şüşəsindəki “süpürgələr” var gücü ilə işləsələr də, onlar 
yağan leysan yağışın öhdəsindən gələ bilmirdilər. İrəlidə yol çətinliklə seçilirdi. 
“JEEP” maşınının çarxları teztez palçığa bataraq yerində boşboşuna fırlanırdı. 

Maşını sürən Fuad və yanında oturan Devid gərgin vəziyyətdə idilər. Ma-
şın palçığa batıb dayandı. Fuad deyinədeyinə maşından düşdü. Arxadan, yük 
yerindən çəkic və kiçik ling götürdü. Sonra keçib lingi maşından 1520 metr 
irəlidə yerə vurdu. “JEEP“in qabağındakı dəmir silindrə dolanmış trossu açıb, 
çəkəçəkə aparıb, yerə vurulmuş lingə bağladı. Əli ilə sükan arxasında oturmuş 
Devidə işarə elədi. Dəmir tross gərildi. Silindr trossu özünə dolamağa başladı. Və 
maşın palçıqdan çıxdı.

...Fuad və Devid diqqətlə irəli baxırdılar.

F u a d :   Bir az tez çıxsaydıq, yəqin ki, belə olmazdı.

Devid pərt halda gülümsündü.

D e v i d :    Nə biləydim ki, sizin fəhlələr belə gözəl sinoptiklərdir.

Fuad o yanbu yana baxaraq yolu axtarırdı.

F u a d :   Asfalt da görünmür hələ. Deyəsən, azmışıq axı...

...İrəlidə, tamamilə sökülmüş iri bir avtobusun karkası göründü. Buradan yol 
haçalanaraq sağa və sola ayrılırdı. Fuad tərəddüddən sonra maşını sağa, çınqıllı 
yola döndərdi. Qabaqda kəndin ilk evləri göründü.

Maşın gəlib kəndin kənarındakı birinci evin qarşısında dayandı. Yağış artıq 
kəsmişdi. Fuad başını maşının pəncərəsindən çıxarıb ucadan qışqırdı.

F u a d :  Ay ev yiyəsi, ay ev yiyəsi...

Ev tərəfdən səs gəlmədi.
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L AY İ H Ə  /  Nicat Feyzullayev.  “...ƏGƏR QİSMƏTİM OLARSA...” (ədəbi ssenari)

Onda Fuad bir neçə dəfə maşının siqnalını vurdu. Yenə də səssəmir çıxmadı.
Fuad maşından düşüb, həyət qapısına tərəf bir neçə addım atdı.

F u a d :   Ay ev yiyəsi, ay ev yiyəsi.

Evdən səs gəlmirdi.
Az sonra evin qapısı cırıldayaraq azca aralandı və içəridən yuxarı tuşlanmış 

ov tüfənginin lüləsi göründü. Dalbadal atəş açıldı. Qabaq oturacaqda olan Devid 
aşağı yataraq görünməz oldu. Fuad isə qaçıb maşının arxasında gizləndi.

Uca ağacın başındakı qurumuş budaqlar maşının üstünə töküldü. 
Evin azca aralı qapısının arxasından yenidən güllə səsi eşidildi.

Qadın səsi :  Ay balam, nə istəyirsiz məndən. Öz problemlərinizi özünüz həll 
edin də... Eybi yoxdur, indi mən sizə...

Yenidən atəş açıldı.
Fuad əyiləəyilə keçib maşının qabaq qapısını açdı...
...“JEEP” palçıqlı kənd yolu ilə sürətlə evdən uzaqlaşmağa başladı. Fuad və 

Devid heç bir şey anlamadan şok vəziyyətdə idilər. Qadının səsi qulaqlarında 
təkrarən səsləndikcə Fuad ildırım sürətilə beynində sanki nəyisə fikirləşib dərk 
etməyə, xatırlamağa çalışırdı.

Birdən Fuad sərt hərəkətlə maşının sükanını fırlatmağa başladı. Palçıqlı kənd 
yolunda irəliləyən “JEEP“ yerindən əks istiqamətdə dönərək geriyə qayıdırdı.

*  *  *

Yarıqaranlıq otağı neft lampası işıqlandırırdı. Fuad və Devid əllərində dəsmal 
qurulanırdılar.

Devid (pıçıltı ilə):   Bəlkə, məni başa salasan ki, nə baş verir. Bayaqdan bizi 
güllələmək istəyirdilər, indi isə...

Devid sözünü deyib qurtara bilmədi. Qapı açıldı və 4042 yaşlarında, bir 
qədər axsayan bəstəboy qadın otağa daxil oldu. Əlindəki tavanı gətirib, masanın 
üstünə qoydu. Qayğanaq idi. Masanın üstündə həmçinin təndir çörəyi, lavaş, yağ
pendir, bal da vardı. Qadın əlinin işarəsi ilə qonaqları masaya, yeməyə dəvət etdi. 
Sonra dönüb yenə də axsayaaxsaya otaqdan çıxmaq istərkən Fuad onu səslədi.

F u a d:  Çox sağ ol, Leyla. Bəlkə, bizimlə oturasan. Qonaq, deyəsən, bir az çaşıb axı...

Leyla ayaq saxladı. Sonra keçib qapının üstündəki işığın düyməsini basdı. 
Yarıqaranlıq otaqda işıq yanmadı. Leyla otaqdan çıxdı. Fuad və Devid birbirinə 
baxdılar. Az sonra bayırda motor səsi eşidildi. Və otaqda elektrik işığı yandı. 

İri, dairəvi, yaraşıqlı, billur çilçıraq otağı nura qərq elədi. Və yalnız indi ətrafa 
nəzər salmaq mümkün oldu. Bu, müasir şəhər üslubunda olan bir otaq idi. Hər şey 
böyük zövqlə seçilmişdi. Bahalı mebel, kitablarla dolu rəflər, divankreslo, böyük 
ekranlı televizor, musiqi mərkəzi. Küncdə kərpiclərdən tikilmiş odun sobası yanır-
dı. Yanında Fuad və Devidin ayaqqabıları və gödəkçələri quruyurdu. Döşəmə ağ, 
hamar, lak çəkilmiş taxtadan idi. Üstünə gözəl xalça da salınmışdı. 
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Fuad və Devid ətrafı seyr edib təəccüblə birbirinə baxdılar.
Qapı açıldı və Leyla əlində samovar içəri daxil oldu. Samovarı masanın 

üstünə qoydu. Gülümsəməyə çalışaraq yenə də qonaqları yeməyə dəvət etdi.

L e y l a :   Buyurun, nuş olsun.

...Devid yeməyə bərk girişmişdi. Yeyəyeyə arada nəsə danışırdı. Motal pen-
dir, deyəsən, çox xoşuna gəlmişdi. Əli ilə hey onu göstərirdi. Sonra Fuadın onun 
dediklərini tərcümə eləmədiyini görüb narazılığını bildirdi. Devidin canfəşanlığını 
görən Fuad masanın altında onun ayağını basdı.

D e v i d :    Nə olub, e... Ömrümdə belə ləzzətli pendir yeməmişəm.

F u a d :   Ay yazıq, sən hələ nə görmüsən ki...

...Fuad və Devid artıq yeməyi bitirib çay içirdilər. Leyla masanın üstündəki 
qabları yığışdırırdı. Fuad kömək eləmək istədi. Leyla qoymadı. 

Fuad mobil telefonunu çıxarıb guya hara isə zəng elədi. Arada telefonu Ley-
laya tərəf yönəltdi. Sonra isə onu söndürüb cibinə qoydu və deyindi.

F u a d :   Burada mobil telefon tutmur deyəsən. . .

...Leyla otağa qayıdanda qonaqlar geyinərək artıq getməyə hazır vəziyyətdə 
durmuşdular.

F u a d :   Biz artıq getməliyik... Çox sağ ol, Leyla, əziyyət verdik sənə... 

Devid də ingiliscə uzunuzadı öz minnətdarlığını bildirdi. Fuad isə hövsələsi 
olmadığından yalnız bunları dedi.

F u a d :    O da elə mən deyəni deyir.

Hər üçü artırmadan həyətə çıxdılar. Bütün kənd qaranlığa qərq olduğu hal-
da, işıq təkcə Leylanın həyətində yanırdı. Bunu kənarda tırıltı ilə işləyən kiçik 
elektrik generatoru təmin edirdi.

Leyla əli ilə evin qabağındakı uca dirəyin başında yanan elektrik lampası-
nı göstərdi.

L e y l a :   Düz getsəz, bu işıq həmişə arxada qalmalıdır. On dəqiqəyə asfalta, 
şəhər yoluna çıxmalısız. 15 dəqiqədən sonra generatoru söndürəcəyəm. 
Benzinim azdır... Sizə yaxşı yol.

Fuad və Devid maşına tərəf getdilər. Qapının ağzında dayanan Leyla dö-
nüb evə girərkən ayağı su ilə dolu vedrəni təsadüfən aşırdı. Su həyətdə yerə 
döşənmiş çay daşlarının üstü ilə özünə yol açaraq başıaşağı axıb gedirdi.

*  *  *

...Yağış yenə də maşının qabaq şüşəsini döyəcləyirdi.
Fuad gərgin görünürdü. O, həm yolu seçməyə, həm də bayaq baş verənləri 

dərk etməyə çalışırdı. Yorğunluqdan arabir göz qapaqları örtülürdü. Devid otu-
racağa yayılaraq mürgüləyirdi.
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Fuad radionu yandırdı və kanalları birbir çevirməyə başladı. İdman xəbərləri, 
hava haqqında məlumat, həzin xalq mahnısı, saz musiqisi.

Devid yerində qurcalanaraq donquldandı. Fuad həzin xalq mahnısının dal-
ğasına qayıdaraq radionun səsini bir qədər artırdı.

Fuadın üzünün əzələləri gərilmiş, halı dəyişmişdi.
Devid deyinərək əlini uzadıb radionu söndürdü.
Fuad dodağının altında, deyəsən, söyüş söydü və yenə radionu yandırdı.
Devid bu dəfə bərkdən deyinərək radionu yenə söndürdü. Fuad qəfildən 

əyləci basdi. Maşın yaş asfalt üzərində xeyli sürüşərək dayandı.
Devidi maşının oturacağına bağlayan kəmər olmasaydı, yəqin ki, onun başı 

qabaq şüşəni sındıracaqdı. Devid səksəkəli halda qışqırdı.

D e v i d :    Nə olub, nə olub?!

Fuad maşından düşdü. Gəlib Devidin qapısını açdı. Sonra onu oturacağa 
bağlayan təhlükəsizlik kəmərini açdı. Qolundan tutub yağışın altına çıxartdı. Ya-
ğış hər ikisinin üzgözünü döyəcləyirdi.

D e v i d :    E.., nə olub yenə... Bu gün hamının başına hava gəlib deyəsən.

F u a d :   Cənab şef, məsələ belədir də...

Demək istədiyi sözləri dilə gətirmədən utanır, dodaqları əsirdi. Özünü ələ al-
mağa çalışırdı.

F u a d :   Maşına cavabdeh kimdir? 12 saatdan çoxdur ki, sükan arxasındayam. 
Normativi bilirsən? Sən xoruldayıb yatanda, deyirsən mən radioya da qulaq 
asmayım? Bura səninçün...

Yağış Devidi islatdığından o, artıq yuxulu vəziyyətindən ayılmışdı. Amma 
deyəsən, yenə də bir şey dərk edə bilmirdi.

Fuad keçib sükanın arxasında oturdu. Maşın yerindən tərpəndi.
...Yol boyu maşında tam sakitlik hökm sürürdü. Devidin yuxusu qaçmışdı.

D e v i d :    Yandır də radionu, niyə yandırmırsan.

Fuad onun sözlərinə əhəmiyyət vermədi. Sonra Devid cibindən siqaret çı-
xartdı. Fuad onu tərstərs süzdü. Devid siqareti eşib iyləməyə başladı.

...Maşın artıq şəhərin yaş asfalt küçələri ilə şütüyürdü. Lift işləmirdi. Fuad 
pilləkənlərlə yuxarı qalxdı. Mənzilin qapısını açıb içəri daxil oldu. Dəhlizdə işı-
ğı yandırdı. İri aynada bir an sifətinə baxdı. Maşının açarlarını aynanın qarşısı-
na qoydu. Gödəkçə və ayaqqablarını soyunub otağa keçdi. Özünü kresloya sal-
dı. Əlini uzadıb yaxınlıqdakı torşerin işığını yandırdı. Həm fikirli, həm də yorğun 
görünürdü. Masanın üstündə üzüzə çevrilmiş iki boşqabın arasından qutabların 
ucları görünürdü. Yanında yazılı kağız qoyulmuşdu. 

“Papa, qutabları yeyərsən. Hamısı sənindir. Nuş olsun. 
Coğrafiya və fizikadan beş almışam. Valideynər iclasına 
getməyi unutma. 
            Nərgiz”.
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Fuad yorğun halda gülümsündü. Sonra iki qutab götürüb yeməyə başladı.
Otaqdakı rəflər, hər yer kitab idi. Divarlarda irilixırdalı xeyli fotolar asılmış-

dı. Məsələn, gənc Fuad başında kaska idman maşınının sükanı arxasında. Və ya 
əllərində boksçu əlcəkləri rinqdə. Bufetin üstündə isə qəribə bir foto vardı. Bura-
da Fuad iki balaca uşaq və üzünə hansısa bir jurnaldan etiketka kəsilib yapışdırıl-
mış qadınla təsvir olunmuşdu.

Fuad ayaqlarını uzadıb kreslonun yanında olan alçaq taburetkanın üstünə 
qoydu. Yorğun olsa da, yata bilmirdi. Mobil telefonu yandırdı. Ekranda Leylanın 
video təsviri göründü. O, masanın üstündəki qabqacağı yığışdırdı.

Fuad başını arxaya, kresloya söykəyib gözlərini tavana zillədi, zəif işıqlanmış 
tavanın səthini yavaşyavaş ulduzlu səma əvəz etdi. İndi Fuadın başı üzərində 
çoxsaylı ulduzlar parıldayırdı. 

Bu ulduzlar adi, gözlə görünən kimi deyildi. Sanki biz teleskopla görünən 
kainatın içərisində idik. Kosmosun ənginliklərinə doğru irəlilədikcə ekranın sa-
ğında, lap küncdə kiçik bir ulduz dairəyə alınıb nişanlanaraq yanıb sönürdü.

*  *  *

“JEEP“ ofisin qarşısıda dayanmışdı. Fuad təzəcə yuyulmuş maşını əlindəki 
tənzif ilə qurulayırdı.

Devid ofisdən çıxıb Fuada yaxınlaşdı.

D e v i d :    Məndən rəhbərliyə şikayət eləmisən?

F u a d :   Nə boşboş danışırsan, başın xarab olub.

D e v i d :    Səngəçal terminalına getməli idik, amma səni mənə vermədilər. Dedi
lər, bu gün də, sabah da başqası ilə işləyəcəksən.

*  *  *

...“JEEP“ neft buruqlarının arası ilə şütüyürdü. Fuadın yanında 5055 yaşların-
da, saçları ağarmış bir əcnəbi oturmuşdu.

Maşın gəlib təzə inşa edilmiş üzən neft platformasının qarşısında dayandı. 
Maşından düşdülər.

Hündürlüyü təxminən on mərtəbəli binaya bərabər olan platforma istisma-
ra tam hazır vəziyyətdə idi.

...Mister Adams platformada onu müşayiət edən mütəxəssislərlə gəzərək 
son qeydlərini edirdi. Fuad isə lazım gəldikdə onun dediklərini Azərbaycan dilinə 
çevirirdi.

...Fuad və Adams fəhlələrlə birgə nahar edirlər.

...Artıq hava qaralmışdı. Platformanın üstündə yanan çoxsaylı elektrik lam-
paları ulduzları xatırladırdı.
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*  *  *

Yuxarıdan baxdıqda dənizin səthi ayna kimi görünürdü.
...Bir neçə yedəkçi gəmi üzən platformanı kanatlara çəkib açıq dənizə, 

işləyəcəyi yerə aparırdılar.
Adams və başqa mütəxəssislər vertolyotdan əməliyyata nəzarət edirdilər. 

Fuad da onların arasında idi. Bütün göstərişlər və qeydlər ratsiya ilə aşağıdakı 
gəmilərə ötürülürdü.

*  *  *

Sinifdə partaların arxasında valideynlər oturmuşdular. Yazı lövhəsinin qarşı-
sında dayanan müəllimə narazı halda rübün yekunlarından danışırdı.

M ü ə l l i m ə :   Keçən rübün yekunları məni çox narahat edir. Uşaqlar yay təti
lin dən sonra heç cürə özlərinə gələ bilmirlər. Tənbəllik, süstlük, biganəlik. 
Mən başa düşürəm, onların elə vaxtlarıdır ki,.. bir yandan televizor, kompü-
ter oyunları...

Müəllimə sözünü qurtara bilmədi. Qapı açıldı və Fuad sinifə daxil oldu. Sa-
lam verdi. Müəllimə onu narazı halda süzərək əli ilə boş partanı göstərdi. Fuad 
keçib oturdu.

M ü ə l l i m ə :   ... Bir daha təkrar edirəm, bu rübün yekunlarından çox narazı yam... 
Bir də ki, indidən deyirəm, gəlin bir məsələni dəqiqləşdirək. Məndə olan 
məlumatlara görə, şagirdlərin bir çoxu dərsdənkənar repetitorların yanına 
gedir lər. Xeyir verən deyilsiz. O məbləğin yarısını mənə versəz, onları elə ha-
zırlaşdıraram ki, testlərdən ən yüksək bal yığıb istənilən ali məktəbə daxil ola 
bilərlər. Sizə də xeyir olar, mənə də.

Fuad istehza ilə gülümsündü və bu, müəllimənin gözündən yayınmadı.

M ü ə l l i m ə :   Mən demək istəmirdim, özünüz vadar etdiniz. Bax, siz mənim 
sözlə rimi qeyriciddi qəbul etdiniz. Amma sizin qızınız sinifdə ən zəif 
şagird lərdən biridir.

Fuad dinmədi.
Müəllimə fikrini təsdiq etmək üçün qarşısındakı dəftərlərdən birini seçib 

açdı. Sonra qaldırıb valideynlərə göstərdi. Dəftərdə qırmızı qələmlə iri bir “iki” və 
nəsə biriki kəlmə yazılmışdı.

M ü ə l l i m ə :   Baxın, qızınız Nərgiz evə verilən məsələni düzgün həll edə bilmə
diyi üçün layiqli qiymətini almışdır... Siz isə gülümsəyirsiniz. 

Fuad (sakit tərzdə):   Nərgiz məsələni düz həll edib.

Müəll imə (tənə ilə) :   Üzr istəyirəm, indi siz mənə, neçə ilin ali təhsilli müəl li
minə riyaziyyatı öyrədəcəksiniz. Bir də ki, məsələnin həllində sizin cavabla 
kitabın arxasındakı cavab düz gəlmir axı...
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F u a d :  Kitabın axırındakı misal və məsələlərin cavablarının yanında kiçik bir və
rəqdə qeydlər var. Orada kitabın nəşrində gedən səhvlər yazılıb. Bir də ki, prin
sipcə məsələni düz həll etdikdə, cavabı yoxlamağa heç ehtiyac belə qalmır.

M ü ə l l i m ə :   Bəlkə, siz bizə məsələnin düz həllini göstərəsiniz.
 
F u a d :   Məmnuniyyətlə.

Fuad partanın arxasından qalxıb lövhəyə yaxınlaşdı. Əlindəki açarları gödək
çəsinin cibinə qoydu. Masanın üstündəki riyaziyyat kitabını açıb məsələnin şərt lə
rini oxuyaoxuya lövhəyə yazdı. Sonra izah verəverə məsələni həll etməyə başladı.

Valideynlər və müəllimə çaşıb qalmışdılar.
Fuad məsələni həll edib qurtardı və təbaşirli əllərini lövhənin yanında asıl-

mış dəsmala silib sinifdən çıxdı.

*  *  *

İçəri şəhərdə Fuadın anası Rübabə xanımın evi.
Rübabə xanım və Devid nərd oynayırdılar. Fuadın bibisi Solmaz xanım ota-

ğın ortasında, masanın üstündəki iri tasdan çömçə ilə heyva mürəbbəsini şüşə 
bankalara doldurub ağzını bağlayırdı.

Fuad qonşu otaqda kompüterin arxasında oturub işləyirdi. Fuadın 1415 
yaş larında olan qızı Nərgiz əlində çay stəkanları olan podnosu gətirib masanın 
üstünə qoydu.

Rübabə xanım:  Ay sağ ol, mənim ağıllı balam.Gərək mürəbbənin dadına 
baxıb görək necə çıxıb.

Nərgiz hər birinə nəlbəkilərdə mürəbbə qoyurdu.

Nərgiz (gülümsəyərək) :   Bütün məktəb o günkü valideyn iclasından danışır... 
Bayaq Şərqiyə zəng vurmuşdu, sonra dəstəyi anasına verdi. Anası da dedi ki, 
vallah, uşaqları ora – bura aparınca, bir qrup düzəldək, elə atan da onlarla 
məşğul olsun. Bir də dedi ki, halal olsun, gör qabaqlar necə dərs keçirmişlər 
ki, indi də hər şeyi yadda saxlayıblar.

Hamı gülüşdü.
Nərd oyunu zamanı Rübabə xanım və Devid arasında mübahisə düşdü. Hərə 

öz dilində narazılıq bildirdi. Devid arada Azərbaycan kəlmələrini də işlədirdi.
Fuad o biri otaqdan deyirdi.

F u a d :   Ay mama, sənə min dəfə demişəm ki, ona bizim dili öyrətmə. İstəyirsən 
işsiz qalaq, çörəyimizə bais olma də.

Nərgiz hər kəsin çayını və mürəbbəsini gətirib qabağına qoydu.
Telefon uzun – uzadı zəng çaldı. Nərgiz dəstəyi götürdü. Üzündə sevinc ya-

randı. Telefonun dəstəyindən oğlan uşağının səsi gəldi. Fuad da, Rübabə xanım 
da, Solmaz xanım da eyni zamanda gözlərini nigaranlıqla Nərgizə dikmişdilər. 
Nərgiz telefonda sərbəst yox, qırıqqırıq danışdı. Sonra o, əlinin işarəsi ilə Fua-
dı telefona çağırdı. Fuad gəlib dəstəyi götürdü. Doluxsunduğundan üzünü diva-
ra çevirdi və uşaq səsi ilə danışdı. Daha çox qulaq asdı. Sonra uşaq səsini birdən 
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qadın səsi əvəz etdi. Elə teztez, nəfəs almadan danışırdı ki, sanki Fuadın dəstəyi 
yerə qoymağından qorxurdu. Fuad dəstəyi telefon aparatının yanına qoyub öz 
otağına çəkildi və qapını ardınca örtdü.

Telefon dəstəyindən isə hələ də teztez, bərkdən danışan qadın səsi gəlirdi. 
Ətrafındakılar pərt halda durub qalmışdılar. Təkcə Devid nə baş verdiyini anla-
mırdı. Təəccüblə gah Rübabə xanıma, gah Solmaz xanıma, gah da Nərgizə baxır-
dı. Az sonra Rübabə xanım zərləri cütləyib atdı.

*  *  *

Şüşəbəndin qapısı döyülürdü və az sonra açıldı. Gələn qonşu idi. Fuadın 
uşaq lıq dostu Davudun arvadı Məsmə xanım. 40 – 42 yaşı olardı. İçəri girib sa-
lam verdi və qapının ağzında dayandı. Gözləri qızarmışdı.

M ə s m ə x a n ı m :   Rübabə xala, sizdə təzə şpiris olmaz ki?...

Rübabə xanım nərd taxtanın arxasından qalxdı və gəlib bufetin balaca yan 
qapısını açdı.

Rübabə xanım:  Nə olub, qızım, xeyir ola? Görkəmin heç xoşuma gəlmir.

M ə s m ə x a n ı m :  Davud ağrılardan nə özü yatıb, nə də bizi qoyub. Axırda 
səhərə yaxın təcili yardım çağırdım. Dedilər, kor bağırsağıdır, hər an part-
laya bilər. Partlasa...

Məsməxanım sözünü deyib qurtara bilmədi və hönkürtü ilə ağladı. 

M ə s m ə x a n ı m :   İndi bircə operasiyamız çatmır.

Səsə Fuadın qapısı açıldı. Bir neçə dəqiqənin ərzində üzü uzanmış, gözləri 
çuxura düşmüşdü. 

Rübabə xanım bir neçə təzə şpiris tapıb Məsməxanıma verdi. O da “çox sağ 
olun“ deyib otaqdan çıxdı.

*  *  *

...Devid və Fuad xəstənin çarpayısının yanında dayanmışdılar. Bu, 4550 yaş-
larında olan kök bir kişi idi. Davud gülümsəməyə çalışsa da, alınmadı. Növbəti 
sancı qoymadı. Üzünü turşutdu. Ağrı keçəndən sonra Devidə müraciət etdi.

D a v u d :   Görürsən də adaş, deyəsən mən artıq o söz...

Devid məyus halda başını tərpətdi. 

D e v i d :    Bunu belə qoymaq olmaz.

F u a d :   Mənə niyə xəbər eləməmisən? Məsməxanım bizə gəlməsəydi, 
bilməyəcəkdik... Yaxşı indi kimi gözləyirik? Kəsib ataq da o zəhrimarı. 

D a v u d :   Təcili yardımdan gələnlər yaxşı bir cərrah məsləhət gördülər. Telefo-
nunu da verdilər, qiymətini də dedilər.
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F u a d :   Qələt eləyirlər. Dövlət xəstəxanasında nə qiymət?! Ona qalsa, lap pullu 
xəstəxanada da eliyərik operasiyanı. Mən indi Arifə zəng edərəm.

D a v u d :   Eh, bilirsən nə qədər borcum var? Yarısı da ki, elə sənə.

F u a d  (gülə-gülə, zarafatla):   Borclu borclunun sağlığını istəyər, bilirsən də niyə...

Davud gülümsəməyə çalışdı. 

F u a d :   İndi nə deyirsən, gözümüz görəgörə gedəsən, pullarım da batsın?

...Davudun uzandığı xərəyi iki sanitar və qonşuları çətinliklə İçəri şəhərin dar 
küçələri ilə başlarının üstünə qaldıraraq apardılar. Pəncərələrdən və eyvanlardan 
baxan qonşular məyus halda bu mənzərəni seyr edirdilər. 

1-ci q o n ş u :   A, haçan öldü bu, heç xəbər tutmadıq.

2-ci q o n ş u :   Ay qız, uşaqlarının xeyir işini görə bilmədi...

3-cü q o n ş u :   Ay balam günahdı axı, meyidin üzünü niyə bağlamırsız?

Xələkdə uzanan Davud başını qaldırıb narazılıqla deyirdi.

D a v u d :   Ay balam, niyə tələsirsiz, onsuzda hamımız öləcəyik də...

Uşaqlar ensiz, dar, küçələrdən xələyin arxasınca gedirdilər. Kənardan baxdıq-
da bu, doğrudan da, dəfn mərasimini xatırladırdı.

Bu məqamda gənc bir skripkaçının hardansa zırıltı ilə ifa etdiyi musiqinin 
sədaları aləmi başına götürmüşdü.

*  *  *

Enli, sulu çayın hər iki sahilində tikinti işləri aparılırdı. Xəndəklər qazılır, iri di-
ametrli dəmir borular birbirinə qaynaq edilirdi. Bu, BakıTiflisCeyhan ixrac neft 
kəmərinin çayın dibi ilə keçən hissəsi idi.

Devid tikintidə çalışan işçiləri başına yığaraq onlara Azərbaycan dilində gös
təriş verməyə çalışdı. Çox pis danışdığından işçilər bir şey başa düşə bil mir dilər. 
Devid pərt olmuşdu. 

Fuad bir qədər kənarda, yerdə oturaraq özünü gülməkdən güclə saxlayırdı. 
...Fuad köməyə gəlmək istəsə də, Devid qoymadı. Amma lazımi sözləri ax-

tarıb tapmaqda yenə də çətinlik çəkirdi. Əllərinin hərəkəti ilə fikrini başa salmaq, 
deyə bilmədiklərini anlatmaq istəyirdi.

D e v i d :   ...Deməli belə... Bax bura...

Axırda fəhlələr dözmədi.

– Ay Fuad qardaş, dur gəl görək bu nə demək istəyir. Danışdığından Vallah 
bir şey başa düşə bilmirik. Allah eləməsin, sabah bir qəzazad baş versə, kim ca-
vab verəcək?

Fuad onlara yaxınlaşdı. 
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F u a d :   Bir aydır ki, Azərbaycan dili kurslarına gedir. Ona görə də elə bilir ki, di-
limizi tam öyrənib. . .

Sonra Fuad üzünü Devidə tutdu.

F u a d :   Hə, indi de gəlsin...

Devid ingilis dilində fəhlələrə göstərişlər verir, Fuad isə tərcümə edir.

*  *  *

Yazın lap əvvəli idi. Yamaclar hələ də qırın içində idi. Ətrafını bürümüş 
bəyazlıqda topatopa, ordaburda yasəmən rənginə çalan səhərlər görünürdü. 
Bu, qarın üstündəki novruzgülləri idi. 

“JEEP“ dağ yolları ilə irəliləyirdi. Fuad da Devid də ətrafındakı gözəlliyi seyr 
edirdilər. Birdən Fuad və Devid eyni zamanda dönüb zəndlə birbirinə baxdılar. 
Və fikirlərini telepatik olaraq oxuduqları üçün əllərini şappıltı ilə birbirinə vurub 
razı halda gülümsədilər. 

D e v i d :    Necə bilirsən, azmaqla aran necədir? 

F u a d :   Təklif bəyənilsin. Azaq deyirsən, azaq da...

...Fuad və Devid maşını yolun kənarında saxlayaraq kəsilib asılmış qoyun əti 
alırdılar.

...Fuad və Devid başqa bir yerdə əllərində dolu selofan torbalar yol üstündə 
yerləşən dükandan çıxdılar.

Maşın yenə də qarla örtülmüş yamacların arası ilə şütüyürdü.

F u a d :   Deyəsən, əsas şey çatmır axı...

D e v i d :    Nə?..

Fuad cavab verməyib, maşını yolun kənarında saxladı. Maşından düşdü. 
Ətrafa göz gəzdirdi. Sonra keçib maşının yük yerini açdı. Burda xeyli bazarlıq tor-
baları yığılmışdı. Fuad torbaların arxasından bir əsgər beli və bir boş taxta yeşi-
yi götürüb, qarlı sahəyə girdi. Əlindəki bellə qarın üstündəki yasəmən rəngində 
olan novruzgülüləri qara torpaqla birlikdə, iri kərpic formasında kəsib taxta 
yeşiyə qoydu. Sonra onu maşının arxasında yerləşdirib sükanın arxasına keçdi. 
“JEEP“ yerindən tərpənib qarlı dağ yolları ilə irəlilədi.

...Qabaqda, yol ayrıcında sökülmüş avtobusun karkası görünürdü. 

*  *  *

Leylanin evinin qarşisi.
Fuad və Devid skamyada oturmuşdular. Deyəsən, evdə heç kim yox idi.  

10–12 yaşlarında olan qonşu uşağı qonaqları görüb xəbərə qaçdı. 
Kənd yolu ilə 50–60 qoyunu qabağına qatıb aparan yaşlı bir çoban Fuad və 

Devidlə salamlaşdı. Yaxınlaşıb siqaret istədi. Sonra siqareti yandırıb qoyunların 
arxa sıca getdi. Leyla, əlində üstü ağ dəsmal ilə örtülmüş, içində təndir çörəkləri 
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olan taxta tabaq, qonşunun evinin tinindən boylandı. Fuad və Devidi görüb ürək
ləndi və onlara tərəf getdi.

*  *  *

Mətbəxdə zəngin şəhər mənzillərinə uyğun müasir tipli gözəl bir mebel 
dəsti düzülmüşdü. 

Fuad masanın üstündə ət doğrayırdı. Köynəyinin qollarını çirmələmiş, önlük 
geyinmişdi. 

Devid soğan doğrayırdı. 
Leyla şkafdan qabqacaq çıxarırdı.

F u a d :   Leyla, manqalın, şişlərinin yerini Devidə göstər. Yaxşı kabab bişirmək 
öyrətmişəm ona. Deyir, vətənə qayıdanda orada bir kababxana açacaq... De-
vid, kömür maşındadır.

Hamı gülüşdü.

L e y l a :   Bəlkə, kabab eləməyək... İstəmirəm ətrafa iyi çıxsın. Bilirsən, burada 
camaatın hamısı o qədər də yaxşı yaşamır. Baxmayaraq ki, qaplarında mal
qaraları var. Bəzən bu onların yeganə gəlir mənbəyidir. Ancaq satmaq üçün 
kəsirlər, bir də xeyirdəşərdə...

F u a d :   Necə məsləhətdir... Onda gəlin mən sizə yaxşı bir buğlama bişirim, hə? 
Kəklik otu ilə.

D e v i d :    O nə olan şeydir?

F u a d :   Elə o da kabab kimi bir şeydir, amma bir az sulu. 

Bayırda, məxbəxin pəncərəsinin qabağında Fuadın gətirdiyi novruzgülülər 
olan yeşik görünürdü. Güllərin ətrafındakı qarın bir hissəsi ərimişdi.

...Devid əlində sellofan torba qonaq otağına daxil oldu. Torbadan CocaCola, 
mineral su şüşələrini çıxarıb masanın üstünə qoydu. Sonra əlini bir də torbaya 
salıb şərab butulkasını yarıya qədər çıxardı. Hər ikisi nəzərlərini Leylaya zillədilər. 
Leyla razılıq əlaməti olaraq gülümsündü. Və Devid butulkanı çıxarıb masanın 
üstünə qoydu.

Odun sobası küncdə alovlanırdı. 
Masanın üstündə bişmiş qoyun əti, təndir çörəyi, pendir, göyərti, turşu, qa-

tıq, “CocaCola” və şərab şüşəsi vardı.
Məclis qızışmışdı. Devid yarıazərbaycanyarıingiliscə elə hey danışırdı. 
Fuad bərkdən gülməmək üçün özünü güclə saxlayırdı. Leylanın üzündə şən 

bir təbəssüm əmələ gəlmişdi.
Birdən Leyla otağın o biri başında qoyulmuş iri güzgüdə özünü gördü. Bir 

anlığa üzündəki təbəssüm donub qaldı. Əlindəki şərabla dolu badəni masa-
nın üstünə qoyub ayağa qalxdı. Bilmədi nə etsin ki, masanın arxasından durma-
sına bəraət qazandırsın. Axsayaaxsaya mətbəxə keçib qaz balonunun açarını 
açdı. Çaydanı qoyub, qazı yandırdı. Üzü divara tərəf olsa da, çiyinlərindən gərgin 
vəziyyətdə olması duyulurdu.
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Devid iştahla yeməyə davam edirdi.
Qapı döyüldü. Leyla qapını açdı. Gələn 1112 yaşlarında olan qonşu qızı idi. 

Bir əlində balaca plastmas vedrədə yumurta, o biri əlində isə ağ sellofan torba 
vardı.

Q o n ş u  q ı z :   Leyla xala bunları anam verdi. Dedi, necə tapşırmısız, elə də qo-
yub. Torbadakı lavaş və pendirdir. 

Qız əlindəkiləri Leylaya verib getdi. Leyla onları kənara qoyub quru çay qu-
tusunu götürdü. Çayı dəmləmək istəyirdi ki, Fuad və Devidi mətbəxdə, yanında 
gördü.

F u a d :   Çayı dəmləmə, Leyla. Onsuz da bu gün səni lap əldən saldıq.

Leyla dinmədi. Dilağız eləmədi. Kənarda qoyulmuş yumurta dolu vedrəni 
və ağ sellofan torbanı Fuada uzatdı.

L e y l a :   Ekoloji təmiz məhsullardı...

Fuad bir daha minnətdarlığını bildirdi. Devid ingiliscə xeyli danışdı. Sonra 
Fuada təpindi ki, tərcümə etsin...

F u a d :   Yəqin ki, başa düşdün, razılığını bildirir. 

Qapıdan əvvəlcə Devid çıxdı. Fuad da qapıdan çıxmaq istəyəndə Leyla onu 
səslədi. Demək istədiyi sözləri qırıqqırıq söylədi.

L e y l a :   Sizə yaxşı yol... Fuad, səndən bir xahişim var...Bir də bura gəlməyin...

Bu sözləri çətinliklə dedikdən sonra Leylanın üstündən sanki bir yük gö-
türüldü.

Fuad əvvəlcə çaşdı. Çünki eşitdiklərini tezliklə dərk edə bilmədi. Özünü ələ 
aldı. Heç nə olmamış kimi bir daha minnətdarlığını bildirdi. Devidin arxasınca 
həyətə çıxdı. Sonra cibindəki vizit kartını çıxarıb Leylaya verdi. 

Bir daha vidalaşdılar və həyətin qaısını açıb küçəyə çıxdılar. 
Maşın yerindən tərpənib az sonra gözdən itdi.

*  *  *

Günəşin batmağına az qaldı. “JEEP“ qarlı dağ yolları ilə irəliləyirdi. 
Fuad özünə qapılaraq dinmirdi. 
Devidin isə kefi kök idi.

D e v i d :    Bayaq yediyimizin dadı hələ damağımdadır. Necəydi onun adı?

Fuaddan səs çıxmadı.

D e v i d :    Deyirəm, görəsən, Leyla xanım bu dağın başına necə gəlib düşüb. 
Düzdür, özünə şəhərdəki kimi şəraiti yaradıb, amma necə olsa, təktənha 
qadın üçün çətin olar buralarda.
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Fuad (əsəbi halda) :   Bax,sənə nə, o bura hardan gəlib düşüb, ona çətindir, ya 
yox . Niyə burnunu hər yerə soxursan, hə?

D e v i d :    Vallah, sənin başın xarab olub. Hər dəfə burdan qayıdanda dəliliyin 
tutur elə bil...

Devid sözünü deyib qurtara bilmədi. Fuadın cib telefonu zəng çaldı. Fuad 
maşını yolun kənarında saxlayıb telefonu açdı. Zəng vuran qızı Nərgiz idi.

N ə r g i z :   Salam, papa. Necəsən? Haçan gəlirsən? 

F u a d :   Sağ ol, qızım... Bir saata şəhərdəyik...

N ə r g i z :   Valya nənə səni yaman axtarır. Deyir, vacib işim var atanla.

F u a d :   Bu həftə vaxtım olmayacaq...

N ə r g i z :   Eh, papa, gör neçə vaxtdır ki, səni görmək istəyir. Sənsə hər dəfə bir 
bəhanə tapırsan. Axı... 

F u a d :   Yaxşı, qızım, bizi yoldan eləmə . Gələrəm, danışrıq.

Fuad telefonu söndürdü və maşın yerindən tərpənib yoluna davam etdi. 

*  *  *

Hava hələ qaralmamışdı. 
İçərişəhərin dar, ensiz küçələrində tonqallar qalanmışdı. Bayırda böyüklü

kiçikli xeyli adam vardı. Kimsə toqalın üstündən tullanırdı. Kimsə ordan bur-
dan topladığı taxtatuxtanı sürüyərək çəkib gətirirdi. Kimsə bayram payı yığmaq 
məqsədilə qapılara papaq atırdı...

Fuad əlində iri zənbil tonqalın üstündən tullandı. Qarşısına çıxan qonşular-
la salamlaşdı və bayramlarını təbrik etdi. Sonra qapını açıb, anasıgilin həyətinə 
daxil oldu.

Evə girəndə Rübübə xanım onu danlamağa başladı.

R ü b a b ə  x a n ı m : Ay balam, hardasan. Səhərdən səni gözləyirik. Aş artıq ha
çandı dəm alıb. Dostun da ki, hələ gəlib çıxmayıb.

Fuad əlindəkini mətbəxə apardı. Bibisi və Nərgizlə görüşdü. Soyundu. Qol 
saatına baxdı.

F u a d :   Darıxmayın, hələ 19 dəqiqə qalıb. Devid də ki, indi gəlib çıxar. Mənə 
zəng vurmuşdu.

Fuad televizoru yandırıb özünü kresloya saldı. Ekranda şən və oynaq musiqi 
sədaları altında Azərbaycan təbiətinin mənzərələri nümayiş etdirilirdi.

Evdə hərə bir işlə məşğul idi. Rübabə xanım, Nərgiz və bibi mətbəxlə ota-
ğın arasında qalmışdılar. Otaqda uzun masanın bir hissəsində yemək üçün qab-
lar, salatlar, göygöyərti düzülmüşdü. Masanın o biri hissəsində isə səməni, bay-
ram xonçası, rəngbərəng şamlar və şirniyyat qoyulmuşdu.
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Rübabə xanım əlində turşu ilə dolu qabı gətirib masanın üstünə qoydu.

Rübabə xanım:  Ay Fuad, bəlkə, arada vaxt tapıb bir Valya Petrovnaya dəyəsən. 
Neçə gündür ki, zəng edib səni soruşur. Necə olsa xəstə, yaşlı adamdır. Sən 
mənim canım...

Fuad hirsindən bilmədi ki, nə etsin və yalnız bu sözləri deyə bildi.

F u a d :   Yaxşı, biriki günə gedərəm ora.

Qapının zəngi uzunuzadı çalındı. Rübabə xanım güləgülə deyindi.

Rübabə xanım:  Sağ olmuşlar, səhərdən işimizi görməyə qoymurlar. Elə hey, 
beş dəqiqədən bir papaq atırlar qapıya.

Sonra o, qapıya yaxınlaşdı. Sağda, tumboçkanın üstündə qoyulmuş və bay-
ram xonçası ilə doldurulmuş 7 8 sellofan torbadan birini götürdü.

F u a d :  Rübabə xanım, sən Allah, yaxşı yola sal papaq atanları. Birdən televi zi ya
danzaddan gələnlər olar, biabır olarıq. Deyərlər ki, içərişəhərlilər simicdirlər.

Rübabə xanım:  A, doğrudan ha, heç ağlıma gəlməmişdi.

Rübabə xanım daha bir sellofan torba götürüb qapını açdı.
Yerdə, qapının kəndarında tünd yaşıl rəngdə olan bir papaq qoyulmuşdu. 

Bunu görcək Fuadın dodağı qaçdı. Ancaq dinmədi.
Rübabə xanım əlindəki torbaları papağın içinə qoydu. Ətrafa boylandı. Heç 

kəs gözə dəymədi. Qapını örtüb mətbəxə qayıtdı.
Az sonra qapının zəngi bir də vuruldu. Mətbəxdən Rübabə xanımın səsi 

eşidildi.

Rübabə xanım:  Bu lap ağ oldu ki, imkan verin bir nəfəs alaq də...

Bu dəfə qapını Fuad açdı. Devid qapının ağzında əlində tünd yaşıl papaq və 
papağın içində iki selofan bayram torbası dayanıb gülümsəyirdi.

...Televizorda hələ də şən və oynaq musiqi təranələri altında Azərbaycan 
tə biətinin mənzərələri nümayiş edilirdi. Az sonra ekranda qəşəng bir diktor qız 
göründü.

D i k t o r  q ı z :   Hörmətli tamaşaçılar, bir azdan biz Milli Elmlər Akademiyasının 
Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı rəsədxanası ilə canlı bağlantı yaradacağıq.

Ekranda dağlar qoynunda yerləşən rəsədxananın gümüşü gümbəzləri gö-
ründü. Az sonra əlində mikrafon tutan teleaparıcı kadra daxil oldu.

Te l e a p a r ı c ı :   Hörmətli televiziya tamaşaçıları, səyyar kameralarımız Nəsrəddin 
Tusi adına Şamaxı rəsədxanasından canlı yayım aparır. Məqsədimiz xalqımı-
zın qədim və sevimli bayramı olan Novruz haqqında sizə məlumat verməkdir. 
İndi bunu bizə rəsədxananın baş elmi işçisi, fizikariyaziyyat elmləri namizədi 
Nadir Əliyev edəcək.

Rübabə xanım mətbəxdən boylandı.
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Rübabə xanım:  A, bu bizim Nadirdi ki...

Nərgiz, bibi və Devid də mətbəxdən gəlib televizorun başına yığışdılar. 32 
35 yaşlarında olan Nadir Əliyev çoxsaylı cihazlarla əhatə olunmuş laboratoriyada 
kompüter qarşısında oturmuşdu.

Nadir  Əl iyev:   Salam. Bayramınız mübarək. Xalqımızın ən əziz, 5000 ildən çox 
tarixi olan Novruz bayramı müxtəlif dövrlərdə qadağan edilib, onu dini fak-
torlarla bağlayıblar. Ancaq Novruzun din ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.

Nadir əlindəki qələm ilə qarşısındakı kompüterin ekranında təsvir olunan 
sxemə aydınlıq gətirdi.

Nadir  Əl iyev:   Burada ilin müxtəlif fəsillərində Yer kürəsinin Günəşə nəzərən 
tutduğu vəziyyətlər göstərilib. Məhz yaz fəslində, mart ayının 2021də 
Yer kürəsinin Günəş ətrafında tam dövrə vurur. Bu vaxt gecə ilə gündüz 
bərabərləşir. Və bu, ilin astoronomik olaraq tamam olması deməkdir.

Televizorun ekranında iri görünən saatın əqrəbləri bayramı yaxınlaşdırırdı. 

Nadir  Əl iyev:   Bizim hesablamalara görə, bu gün saat 16. 27 dəqiqə, 54 
saniyədə yeni il Azərbaycana qədəm qoyur. 

Te l e a p a r ı c ı :   Bayramınız mübarək əziz həmvətənlilər. İnşAllah, xalqımıza 
qələbə, hər birimizə cansağlığı, xoşbəxtlik arzu edirik.

Fuad, Rübabə xanım, bibisi Solmaz xanım, Nərgiz və Devid qucaqlaşıb öpüşdülər. 

F u a d :   Hə, Rübabə xanım, bax indi gedək mətbəxdən qazanın ağzını açmağa. 

İri, mis aş qazanının ağzı açıldı.

– Xeyirli olsun bu ilimiz!

– Ruzibərəkətli olsun!

– Allah düşmənlərimizin bəlasını versin!

Mənzildə bayram konsertinin sədaları və küçədə atılan atəşfəşanlığın səs
küyü aləmi başına götürmüşdü.

*  *  *

Fuad əlində sellofan torba qədim bir binanın blokuna daxil olaraq ağ mərmər 
pilləkənlərlə yuxarı qalxdı.

Qapını yaşlı bir rus qadını açdı. Salamlaşdılar. Uzun yarıqaranlıq dəhlizdən 
keçib otağa daxil oldular. Qadın çox çətinliklə yeriyirdi. Ayaqları xəstə idi.

Mebeldən tutmuş qabqacağa qədər böyük, hündür tavanlı otaq əntiq 
əşyalarla dolu idi. Divarda hərbi formada 5055 yaşlarında olan bir generalın iri 
fotosu vurulmuşdu. Bufetin üstündə Fuadın sarışın, gözəl bir qadın və iki uşaqla 
rəngli fotosu qoyulmuşdu (Bu, Fuadın evində olan eyni fotonun surəti idi).
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Valya Petrovna:   Otur, Fuad, gedim bir çay qoyum. Aclığın olar ? Təzə blin
çiklərim var.

F u a d :   Yox, sağ ol, ac deyiləm.

...Valya Petrovna və Fuad dairəvi masanın arxasında üzüzə oturmuşdular. 
Arada gərginlik və sükut hökm sürürdü.

Fuad əlindəki sellofan torbanı masanın üstünə qoydu və içindəkiləri çıxara
çıxara birbir sadaladı.

F u a d :   Bax, bu sizin bayram payınız, Rübabə xanım göndərib. Bunlarda ki, bir 
aylıq insulin, birdəfəlik şpirislər, spirt, bint, ürək dərmanları...

Sonra Fuad əlini cibinə salıb xeyli xırda kağız pul çıxartdı. Valya Petrovna eti-
raz etdi. 

F u a d :   Özüm belə xırdalamışam ki, həkim, təcili yardımzad gələndə problem 
olmasın. Ümumiyyətlə, nə lazım olsa, Nərgizə deyin, mənə çatdırsın.

Valya Petrovna:   Çox sağ ol, Fuad. Hələ bir həftəlik dərmanım qalıb. Pensi
yamı da təzə almışam. Səni başqa işə görə çağırtdırmışam.

Valya Petrovna ayağa qalxdı. Çox çətinliklə yeriyəyeriyə şkafın siyirməsin
dən bir qovluq götürdü və Fuadın qabağına qoydu.

Valya Petrovna:   Evin sənədləridir. Bütün arayışları toplatdırmışam... Bir sözlə 
özəlləşdirmək lazımdır bu evi Nərgizin adına. Vəsiyyətimi də eləmişəm. Xa-
hiş edirəm, sən Allah, bununla məşğul olarsan... Ayaqlarım imkan vermir 
evdən bayıra çıxım... Qonşular deyirlər ki, sənədləri verəndən düz bir ay son-
ra evin “kupçasını“ verirlər.

Araya qısa sükut çökdü. Sonra Fuad əsəbi halda etiraz etdi. 

F u a d :   Nərgizin evinə nə gəlib?

Valya Petrovna:   Yaxşı, birdən sən evlənməli oldun, onda necə? 

Fuad bicbic gülümsündü. 

F u a d :   Deyəsən, siz məndən söz almaq istəyirsiz axı, hə ? Mənim indi yaşa-
dığım birotaqlı evim, İçərişəhərdəki atababa mülküm bəs eləmir bəyəm ? 

Valya Petrovna əli ilə divardakı fotonu göstərdi.

Valya Petrovna:  İndi nə deyirsən, Məmmədlə birgə dişimizdırnağımızla yığıb
düzəltdiyimizi götürüb kiməsə bağışlayaq? Xəstə adamam, bu gün varam, 
sabah yox.

F u a d :   Valya Petrovna, inciməyin məndən, siz bunu Sveta üçün edirsiniz... Yəni 
birdən oralarda vəziyyət pis oldu və o, buralara gəlməli oldu. Axı o, özünü 
heç vaxt çətinliyə salmayıb, firavan həyat axtarıb.
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Valya Petrovna (əsəbi halda):  Tutaq ki, lap elədi. Burada nə böyük qəbahət var... 
Yaralı yerimə niyə toxunursan mənim... Sənin belə acı dilinə, ağır xasiyyətinə 
görə qız baş götürüb getdi buralardan. Yaxşı həyat axtarmağın nəyi pisdir. 

Bayırda, küçədə səsküy eşidildi. Ancaq Fuad və Valya Petrovnanın başı 
söhbətə qarışdığından buna fikir vermədilər. 

F u a d :   Əlbəttə ki, yaxşı yaşamaq naminə xəstə ananı, əri, qızını, Vətəni atıb ge-
dib oralarda restoranlarda çalmağa dəyər.

Valya Petrovna:   Restoranda yox, otelin vestibülündə, özü də axşamlar, cəmi 
iki saat... Bir də ki, iki körpə uşağı qoyub, davadava oynamağa gedəndə 
bunların axırını fikirləşmirdin?

Qan Fuadın beyninə vurdu. Əli ilə divardakı generalın fotosunu göstərdi.

F u a d :   Necə olur, sizin faşistlərlə davanız dava oldu, bizim isə işğal olunmuş tor-
pağlarımız erməni daşnaqlardan azad etmək davadava oyunu? Heç olma-
sa, şəhidlərimizin ruhunu təhqir eləməyin. Qonşunuz Viktor – Azərbaycanın 
qəhrəmanıdır. Könüllülər batalyonunda vuruşdu. Füzulidə şəhid oldu. O 
da davadava oynayırdı? Yoxsa, Şuşa da öz tankında son anadək döyüşüb, 
şəhid olan cuhud balası Yaşa davadava oynayırdı? Yox. Bilirsiz niyə, çünki 
onlar bu torpağın suyunu içmişdilər, çörəyini yemişdilər. Özü də onlar biriki 
nəfər deyildilər, çox idilər, lap çox...

Valya Petrovna pərt olmuşdu. Söhbətin belə yön alacağını gözləmirdi. Daha 
dinib danışmırdı. Əsəbdənmi, ya qocalıqdanmı, çənəsi əsirdi. 

Fuad ayağa qalxdı.

F u a d :   Qızınız qanımı içib getdi, indi sizi qoyub yerində?.. Mənə evzad lazım 
deyil. Özü gəlib evə yiyə çıxsın. İndi xarici vətəndaşlara da burda ev alma-
ğa icazə verirlər.

*  *  *

Fuad binadan çıxanda küçədə aləmin qarışdığını gördü. 100 nəfərdən çox 
gənc əllərində iri plakatlar tutub, şüarlar qışqıraraq yolu kəsmişdilər. Xeyli polis 
onlarla üzbəüz dayanmışdı. Yolda qalan avtomobillərin aramsız siqnalları, mitinq 
edənlərin və polislərin səsucaldıcılardan gələn səsləri ətrafı başına götürmüşdü. 

Nümayiş edənlər bir ağızdan şüarlar qışqırırdılar.

– Ya Qarabağ, ya ölüm...

– Torpaqlarımızı ATƏT yox, biz azad edəcəyik. 

– Bizə partizanlıq eləməyə mane olmayın. 

– Torpaq uğrunda ölən varsa, Vətəndir. 

Vəziyyət getdikcə gərginləşirdi.
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Polis zabitlərinin səsgücləndirici ilə dağılışmaq, yolu açmaq çağırışına fi-
kir verən yox idi. Əmr verildi. Xüsusi geyimli, əllərində dəyənək və qalxan olan 
polislər mitinqçilərin üzərinə yeridi. Amma hələlik toqquşma olmadı. Tərəflər bir
birindən bir qədər aralıda dayanıb durdular.

Nisbətən yaşlı polislərdən biri qeyrirəsmi danışmağa başladı.

– Ay uşaqlar, vallah, biz də elə siz deyənlə razıyıq. Amma necə olsa, mitinqi-
niz icazəsizdir axı. Üstəlik, yolu da bağlamısız. Dağılışıb gedin evinizə... Yoxsa bizə 
ayıb olar birbirimizə əl qaldıraq.

O biri polislərdən də bu sözlərə qüvvət verənlər oldu.

Mitinq işt i rakçı lar ı : 

– Biz qeyriadi bir şey tələb eləmirik axı...

– İki dəfə ayrıayrı qrup halında cəbhə bölgəsinə getmişdik. Tutub bizi sax-
ladılar. Sonra da geri qaytardılar. Bu işlərin axırı olmalıdır, ya yox ?

– Kişi kimi vuruşmağı da qoymurlar bizi.

Polis zabiti əlindəki səsgücləndirici ilə nümayişçilərə son müraciətini etdi:

– Xahiş edirik, icazəsiz mitinqə son qoyub dağılasız.

Nümayişçilər müraciətə məhəl qoymadılar. Əmr verildi. Polis cərgəsi 
nümayişçilərin üzərinə yeridi, onları sıxışdırıb küçədən kənarlaşdırmağa çalışdı. 
Müqavimət göstərilənlər tutulub yaxınlıqdakı avtobuslara dolduruldu.

Baş verənləri ətrafda orabura qaçan teleoperatorlar və jurnalistlər qeydə 
alırdılar. Hərdən onları ərazidən uzaqlaşdırmağa çalışan polislər və mülki geyim-
li şəxslər arasında qızğın mübahisədə yaranırdı...

 34 polis 1617 yaşlarında olan gənci çəkib zorla avtobusa aparmaq istəsə 
də, o, müqavimət göstərirdi. Fuad polislərə yaxınlaşıb nəsə dedi. Ümumi səs
küydən heç nə eşidilmirdi. Polislər də öz növbəsində ona nəsə dedilər. Əllərinin 
hərəkətlərindən isə belə başa düşmək olardı ki, ona öz yolu ilə getməyi məsləhət 
görürdülər.

Sonra Fuad bir polis zabitinə də yaxınlaşdı. Lakin ona qulaq asan olmadı. 
Onda Fuad özü, öz xoşu ilə gedib mitinqçilərlə dolu avtobuslardan birinə mindi.

*  *  *

Polis bölməsinin dəhlizi bayaq mitinqdə iştirak edənlərlə dolu idi.
...Kabinetdə polis rəisi və Fuad qızğın söhbət edirdilər.

Pol is  rəis i :   Bax, Allaha and olsun, elə indi mən də gedib o uşaqlarla partizanlıq 
edərdim. Amma qanunda yazılıb ki, qeyriqanuni birləşmələr qanuna ziddir.

F u a d :   Bəs necə olurdu ki, o vaxt bu, qeyriqanuni sayılmırdı?

Pol is  rəis i :   Özünüz məndən yaxşı bilirsiniz ki, onda nizami ordumuz yox idi. 
Döyüşlərdə könüllülər və polis işçiləri iştirak edirdi. Bir də ki, vəziyyət siz dü-
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şündüyünüz qədər sadə deyil. Onda biz düşmənlərlə üzbəüz idik. İndi isə 
onlar min cürə cildə giriblər. Havadarları ikili standartlardan dəm vururlar.

F u a d :   Yaxşı, bəs onda necə olur ki...

Pol is  rəis i :   Fuad müəllim, keçmiş döyüşçü olduğunuza görə mən sizinlə açıq 
danışıram. Düşmən və onların arxasında dayananlar istəyirlər ki, atəşkəs po-
zulsun, özü də bizim tərəfdən. Onda BakıTiflisCeyhan neft kəmərinin tikin-
tisi avtomatik olaraq dayandırılacaq. Bunun fəsadlarını, yəqin ki, siz də bilir-
siniz. Mən hələ perspektivdə olan layihələri demirəm.

Fuad BTCnin adını eşidib gülümsündü. Ancaq dinmədi. Sonra əli ilə dəhliz 
tərəfi göstərdi.

F u a d :   Yaxşı, bəs bu uşaqların aqibəti necə olacaq?

Pol is  rəis i :   Əslində, mən sizə hesabat verməməliyəm. Ancaq görürəm ki, on-
lara ürəyiniz yanır... Bax, məsələ belədir də. Əsgərlikdə olanlardan ən qoçaq-
larını seçib, lazımı yerlərdə hazırlıq keçəcəklər. Bilin, müharibə hələ bitməyib, 
müharibə davam edir, hələlik başqa müstəvilərdə.

F u a d :   Bəs qalanları?

Pol is  rəis i :   Onların da başına ağıl qoyub buraxacaqlar evlərinə...

*  *  *

Yazın axırı idi. Dağların başı dumana bürünmüşdü. Fuadın köhnə ağ “Jiquli“si 
yolun kənarında dayanmışdı. Özü isə yerdə, otun üstündə oturub ətrafdakı 
gözəlliyi seyr edirdi. O bunu gündəlik həyatında teztez edirdi. Fuadın telefonu 
zəng çaldı. Nömrəni görəndən sonra zəngə cavab verməyib özözünə deyindi.

...Sərt yoxuşdan sonra irəlidəki döngədə, yolun kənarında, üzərində meyvə 
şirələrinin rəngli qutularının şəkilləri olan bir yük maşını dayanmışdı.

Fuad maşının xarab olduğunu zənn edib, maşına yaxınlaşdı. Sürücü ağ rəngli 
plastmass su qabını çıxardırdı. Sürücünün 6062 yaşı olardı. Saçı və qırxılmamış 
saqqalı ağarmışdı.

F u a d :   Salam. Dedim, bəlkə bir kömək lazımdır.

S ü r ü c ü :   Ay əlleyküməssalam. Yox, xalaoğlu, elə bir şey olmayıb. Odu ey, o, 
köpək oğlu hər dəfə belə edir. Dedim, qayıdanda dəyərəm ona, qoymadı... 
Malı vaxtında çatdırmalıyam axı... Hər dəfə burdan keçib saxlamayanda ma-
şın yerə mıxlanıb dayanır. Heç yeri xarab deyil, amma yerindən tərpənmir.

Bu sözləri deyədeyə sürücü yoldan 78 metr kənarda olan və dəmir çəpərə 
alınmış tənha qəbiri göstərdi.

Fuad hələ də bir şey başa düşməmişdi. Sonra sürücü əlində su ilə dolu 
plastmas qab qəbrə tərəf getdi. Fuad da onun ardınca addımladı. Qəbrin üstünə 
qırmızı ipək parça salınmışdı. Sürücü dəmir armaturdan olan çəpərin məftillə 
bağlanmış qapısını açıb içəri keçdi. Qəbrin ayaq tərəfində əkilmiş və küləkdən 
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yırğalanan körpə sərv ağacının dibini suladı. Sonra feilin indiki zaman forma
sında danışdı.

S ü r ü c ü :   Telejurnalistdir. Teztez bölgələrdə olur. Günü elə yollarda keçir... Axı-
rı da ki, özün görürsən də...

Sonra sürücü Fatihə surəsini oxudu. Fuad da onun ardınca bu surəni oxudu.

*  *  *

...Uzaqda rəsədxananın gümüşü rəngə çalan günbəzləri günəşin şüaları al-
tında parıldayırdı....

Ağ “ Jiquli” iri dəmir darvazadan keçərək rəsədxananın ərazisinə daxil oldu 
və gedib baş günbəzin qarşısında dayandı. Burada Fuadı iki nəfər qarşıladı ( Bi-
rinci adamı Novruz bayramında teleekranda görmüşdük).

Yaşları 3235 arasında olardı. Əl verib görüşdülər.

A k i f :   Xoş gəlmisiz, Fuad müəllim.

F u a d :   Xoş gününüz olsun.

N a d i r :  Şəhərdə təzə nə var, nə yox?

F u a d :   Heç şəhərdə oluram ki, bütün günü yollardayam. Ümumiyyətlə, elə bir 
yenilik yoxdur. 

Fuad maşının yük yerini açdı və hər üçü oradakı yükləri boşaltmağa başla-
dılar. Yüklərin arasında sellofan kisələrdə kartof, soğan, müxtəlif qutular və bir 
kompüter vardı. Oğlanlar Fuada yükləri qaldırmağa imkan verməyib, onları özləri 
içəri daşıdılar. 

*  *  *

...Laboratoriya cihazlarla dolu idi. Kənarda, masanın üstündə yeməklər 
düzülmüşdü: tavada qızardılmış kartof, təndir çörəyi, pendir, yumurta, balıq 
konservləri...

Hər üçü iştahla yeyəyeyə söhbət edirdilər. 
Akif əllərinin qabarlarını göstərirdi.

A k i f :   Fuad müəllim, inşallah, daha sizə əziyyət verməyəcəyik. 50 kilo kartof 
əkmişik. 23 aya məhsul almalıyıq. Hələ pomidoru, göyərtini demirik. Necə 
deyərlər, natural təsərrüfata keçirik.

Fuad (gülə-gülə) :   Afərin, uşaqlar. Ancaq gərək göydəki işlərimizi də unutma-
yaq. Çörəyimiz ordan çıxır axı. 

Sonra Fuad əlini yuxarı qaldırdı.

F u a d :   Yaxşı, bəs oralarda nə var, nə yox ?
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Nadir faciəvi görkəm aldı.

N a d i r :   Vəziyyət çox pisdir. Az qalıb.

F u a d :   Nəyə?

A k i f :   Dünyanın axırına.

F u a d :   Az deyəndə ki, yəni nə qədər?

N a d i r :   Heç nə, cəmi 50 milyon ildən sonra hər şey məhv olacaq, bizim bü-
tün qalaktika ilə birlikdə...

Fuad ciddi görkəm aldı.

F u a d :   Paho, nə pis iş oldu. Elə də çox vaxt qalmayıb ki...

A k i f :   Biz hələ bunu gözəyarı hesablamışıq. Sağ olun ki, kompüteri təmir etdi-
niz. İndi biz, yəqin ki, daha dəqiq hesablamalar apara biləcəyik. 

Hamı ürəkdən güldü.
Telefon zəng çaldı.
Nadir dəstəyi götürdü.

N a d i r : Salam, Cavid müəllim.

Cavid müəllimin saçları ağarmışdı, əsl alimə xas bir görkəmi vardı. 7075 yaşı 
olardı. Kabinetdə, iri masanın arxasında oturmuşdu. 

Cavid müəl l im:  Salam, oğlum. Nə var, nə yox, işlər necə gedir? 

N a d i r :  Çox sağ olun, Cavid müəllim, işlər qaydasındadır. Müşahidələr aparırıq. 

Cavid müəl l im:  Mənə bax, Fuad oralara gəlib eləməyib?

Nadir əli ilə telefonun dəstəyini tutub astaca Fuaddan soruşdu.

N a d i r :  Fuad müəllim, sizi soruşur, nə deyim ?

F u a d :   De ki.. nə bilim e... de ki...
 
Cavid müəllim arif, ağsaqqal adam idi. Telefondakı pauzadan yəqin ki, hər 

şeyi başa düşdü. Və Nadir köməyə gəldi. 

Cavid müəl l im:  Nadir, oğlum, onu görsən deyərsən ki, mütləq mənə dəysin, 
vacib işim var onunla, mütləq ha... Yaxşı sağ ol.

Cavid müəllim telefonun dəstəyini qoydu.
...İri mexanizmlər işə düşdü. 
...Rəsədxananın günbəzi yavaş – yavaş ulduzlarla sayrışan səmaya açılırdı.
...Fuad teleskopun arxasında oturaraq tədqiqat aparmağa hazır idi.
Teleskop kainatın əngəlliklərini yaxına gətirərək görünməz ulduzları 

öyrənməyə imkan yaradırdı.
...Ekranın küncündə dairəyə alınmaqla nişanlanmış bir ulduz sayrışırdı.
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25 yaşından tutmuş, 60 yaşına qədər 10 12 kişi üstü örtülü iri idman zalın-
da futbol oynayırdılar. Zalda dosttanışdan və ehtiyat oyunçulardan başqa elə bir 
tamaşaçı yox idi.

Bu neft kompaniyasının öz əməkdaşlarının sağlamlığı və istirahəti üçün 
təşkil etdiyi tədbir idi.

Futbolçuların səsküyü idman zalını başına götürmüşdü.
Devid pörtülümş halda kənarda oturub oyuna baxır və dəsmal ilə tərini silir-

di. Deyəsən, oyundan təzəcə çıxmışdı.
Qızğın oyun gedirdi.
Birdən, səsküyün içindən Devidin yanındakı idman çantasından mobil tele-

fonunun zəngi eşidildi. Devid Fuadın idman çantasını açıb telefonu götürdü. Te-
lefondakı səsi tanıyıb, onu azərbaycanca salamladı. Sonra telefonu əlində yuxa-
rı qaldıraraq Fuadı səslədi.

D e v i d :   Fuad, Fuad .

Ətrafındakı səsküydən və başı oyuna qarışdığından Fuad onu nə görür, nə 
də eşidirdi. Onda Devid əlində telefon meydançaya daxil oldu...

Fuad təngnəfəs, deyinə deyinə telefonu qulağına qoydu. O da zəng edənin 
səsini tanımışdı. Fuadın üzündə qəribə bir təəccüb ifadəsi yaranmışdı.

*  *  *

Fuad açarla qapını açdı və Leylanı irəli buraxdı . Mənzilə daxil oldular. 
Əllərindəki çantaları yerə qoydular. Fuad tez otağa girib mizlərin, divanın üstün
dəki şalvar və köynəkləri bürmələyib şkafa basdı.

F u a d :   Keç içəri, mən indi çay qoyaram.

Leyla otağa daxil oldu. Fuadın bir otaqlı mənzilini nəzərdən keçirdi. 
Küncdə kompüter, masanın üstündə kitablar, ikiüç pivə butılkası, siqaret 

kötükləri ilə külqabı vardı.
Mətbəxdə suyun, qaz plitəsinin üstünə qoyulan çaynikin səsi eşidildi.

F u a d :   İstəyirsən əlüzünü yu. Vanna otağı burdadır.

*  *  *

Xatirə. Təxminən 15 il əvvəl.
Sakit payız axşamı idi. Fuad və Leyla dənizkənarı parkda, açıq havada kafedə 

oturub dondurma yeyirdilər. Daha doğrusu, Fuad yeyir, Leyla isə fikirli halda 
gözlərini bir nöqtəyə zilləmişdi. Fuadın 32 34, Leylanın isə 25 yaşı olardı.

Ofisantların iş masasının yanında qoyulmuş televizorda konsert verilirdi. Qa-
dın müğənni xalq çalğı alətlərinin müşayəti ilə qədim bir xalq mahnısı oxuyurdu.

F u a d :   Nə oldu, birtəhərsən.

L e y l a :   Heç . . .
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F u a d :   Xeyir ola, bir şey baş verməyib ki? .. 

L e y l a :   Yox, xeyirdir, özü də lap əməllibaşlı... Ərə gedirəm...

Fuadın zahirən bir tükü belə tərpənmədi. Bir müddət dinmədi. Sonra süni 
bir ifadə ilə danışdı.

F u a d :   Paho, bunu qeyd etmək lazımdır ki... Ofisant, konyak və şokolad. 

Yaxınlıqda olan iri karuselin dairə boyu yanan işıqları qaranlığı yarayara fır-
lanırdı.

Fuad badəni qaldırdı. 

F u a d :   Adətən belə hallarda nə deyirlər?.. Xoşbəxt olun, qoşa qarıyın... Nəhayət 
ki, öz missiyanı dərk etməyə başlayırsan. Qadın üçün ərinin corablarını, 
uşaqların əskisini yumaqdan, küftəbozbaş bişirməkdən, çirkli qazanların di-
bini qaşımaqdan böyük səadət nə ola bilər. Özü də, bunları hardasa işləyə
işləyə eləyəndə olur lap əla. Hələ arada qızılbrilyantlarını taxıb – əlbəttə ki, 
uşaqları qaynanagildə qoymaq şərti ilə – ərinin qoluna girib toya qonaqlığa 
getməyin ləzzətini demirəm.

Sonra Fuad əlini yuxarı, göyə qaldırdı.

F u a d :   Ordan baxanlar da arxayın olurlar ki, bəşəriyyətin taleyi möhkəm 
əllərdədir.

Fuad sözünü bitirib əsəbi halda badəni başına çəkdi.
Leyla heç nə demədən ayağa qalxdı. Bilərəkdənmi, ya təsadüfən (çox güman 

ki, bilərəkdən) sol əlinin yüngül hərəkəti ilə Fuadın qarşısındakı dondurma qabını 
aşırdı. Artıq ərimiş dondurma Fuadın üstünə dağıldı. Fuad kurtkasının cibindən 
dəsmalını çıxarıb üstünü silməyə başladı.

F u a d :   Eybi yox, aydınlıqdır. 

Başı üstünü təmizləməyə qarışdığından Leylanın getməyini görmədi.
Fuad başını qaldıranda Leyla artıq masanın arxasında yox idi. Ətrafa baxdı. 

Leyla yarıqaranlıq alleyada uzaqlaşırdı. Fuad istədi durub onun arxasınca getsin. 
Amma sonra fikrindən daşınıb və yerinə oturdu. Özünə konyak süzdü. 

...Televizorun ekranında müğənni qadın bu dəfə “Əgər qismətim olarsa...” 
qədim xalq mahnısını oxuyurdu (bu həmin o mahnı idi ki, birinci dəfə kənddən 
Leylanın yanından qayıdarkən maşının radiosunda səslənəndə Devid radionu 
söndürmüşdü və Fuadla aralarında mübahisə yaranmışdı).

*  *  *

Fuadin evi.
Leyla divanda, Fuad isə kresloda oturmuşdu. Bulvardakı kafedən gələn mah-

nının səsini mətbəxdə qaynayan çaydanın fit səsi kəsdi. Fuad durub mətbəxə 
keçdi.
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F u a d :   Kofe içirsən, ya çay ?

L e y l a :   Kofe olsa, pis olmaz.

Leyla divandan qalxıb kitab rəfini, divardakı fotoları və otaqdakı əşyaları 
nəzərdən keçirir və bununla da sanki Fuadın həyatı haqqında məlumat almağa 
çalışırdı. Bufetin üstündəki bir foto qəribəliyi ilə Leylanın diqqətini cəlb etdi. Fo-
toda ortada 45 yaşlarında qız və 12 yaşlarında oğlan uşaqları, kənarlarda isə 
Fuad və sifətinə hansısa malın üzərindəki etiket yapışdırılmış qadın təsvir edil-
mişdi (bu foto Fuadın qaynanası Valya Petrovnanın evindəki foto ilə eyni idi).

Leyla dodaqucu gülümsündü. Mətbəxdən əlində sini gələn Fuad Leylanın 
fotoya marağını sezdi, ancaq dinmədi. İki fincan kofeni, qəndi, peçenye və qa-
şıqları divanla kreslo arasında olan jurnal masasının üstünə qoydu. Sonra başı ilə 
Leylanın indicə baxdığı fotoya işarə elədi.

F u a d :   İndiyəcən bilmirəm kim qurmuşdu bu oyunu mənimçün. Ya da bir 
təsadüf idi bütün.

*  *  *

Fuadin xatirəsi.
Kimsə pəncərənin qabağında dayanıb aşağı, həyətə baxırdı.
Fuad əlində tort və şampan butulkası həyətdən keçib bloka daxil oldu. 

Pəncərənin qabağında dayanan adam mətbəxə keçib elan elədi : “gəldi, gəldi“...
 Mətbəxdə 23 qadın yeməkləri hazırlamaqla məşğul idi...
Mənzilin qapısı yarıyacan açıq idi. İçərdən fortopianonun səsi gəlirdi. Fuad 

içəri girdi. Böyük otaqda şamlar yanırdı. 2324 yaşında qəşəng, sarışın bir qız ro-
yalın arxasında oturub Şopenin etüdünü ifa edirdi. Ətrafda romantik bir əhval
ruhiyyə hökm sürürdü. Mane olmamaq üçün Fuad salam vermədən qapıya 
söykənib durdu. 

Svetanın başı ifaya qarışdığından Fuada fikir vermədi. Çox böyük ustalıqla 
çalır, barmaqları əsərin ritminə uyğun royalın dilləri üzərində gəzirdi.

Sveta ifasını bitirdikdən sonra araya kiçik bir sükut çökdü.
Fuad əlindəki şampan butulkasını və tortu yerə qoyub əl çalmağa başladı. 

Sveta səsə dönüb yarıqaranlıq otaqda qapının ağzında dayanan adama gülüm-
sündü... 

Qadınlı kişili 89 nəfər cürəbəcür yeməklərlə dolu masanın arxasında otur-
muşdular. Yeyib içir, deyibgülürdülər. Fuad və Sveta yanaşı oturmuşdular. Maq-
nitofondan ətrafa şən musiqi yayılırdı.

Qonaqlar əllərində badələr birbir ayağa qalxaraq tostlar deyir, sonra isə 
badələri birbirinə vuraraq içirdilər...

 Bayaq masanın arxasında oturanlar indi maqnitofondan gələn sakit bir mu-
siqinin sədaları altında rəqs edirdilər. Fuad Sveta ilə rəqs edirdi...
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*  *  *

Küçədə adamlar tək – tük görünürdü. Elə maşınlar da az idi. Yol kənarında 
BTR və əsgərlər dayanmışdı.

Fuad və Sveta binadan küçəyə çıxdılar. Fuad yaxınlıqdakı “Volqanın” qapısı-
nı açıb maşını işə saldı. Sonra keçib o biri qabaq qapını açdı və Svetanı maşına 
oturmağa dəvət elədi.

F u a d :   Buyurun, Sveta xanım. 

S v e t a  (naz ilə): Nə danışırsınız, Fuad müəllim, gecənin bir vaxtı mən cəmi bir 
neçə saat tanış olduğum bir kişinin maşınına oturarammı?.. Xahiş edirəm 
mənə bir taksi tutarsınız.

Fuad çiyinlərini çəkib tabe oldu.
...Yanlarından ötən nadir maşınlar Fuadın səylərinə baxmayaraq dayanma-

dan keçirdilər.
Fuad saata baxdı.

F u a d :   Sveta xanım, komendant saatına 25 dəqiqə qalıb. Belə getsə, deyəsən, 
hərbi komendaturada gecələməli olacağıq.

Uzaqdan böyük surətlə yaxınlaşan bir maşın göründü. Fuadın əl qaldırması-
na baxmayaraq o da yanlarından ötüb keçdi.

Birdən yenidən sərt götürülən maşın təkərlərinin səsi eşidildi. Fuad geri 
dönərkən öz maşınını onun tuşundan qəfil əyləci vurub dayandı. Qapı açıldı və 
sükan arxasında oturan Sveta onu səslədi.

S v e t a :  Fuad müəllim, deyəsən komendant saatına, doğrudan da, az vaxt qalıb. 
Mən düşəndən sonra siz də özünüzü evə çatdıra bilərsiniz. 

Maşın yerindən tərpənib yarı qaranlıq küçədə gözdən itdi.
...Bu tanışlıqdan sonra Fuad və Sveta teztez görüşməyə başladılar. 
...Fuad və Sveta filarmoniyada simfonik konsertdə.
...Fuad və Sveta restoranda.
...Fuad və Sveta sirkdə.
...Kimsəsiz payız çimərliyi.
Fuadın maşını sahildə dayanmışdı. Fuad və Sveta ləpədöyəndə, qayanın 

üstündə oturmuşdular. 
Hava küləkli olduğundan Fuad pencəyini Svetanın çiyninə salaraq onu qu-

caqlamışdı.
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*  *  *

Fuadin evi.
Fuad kresloda, Leyla isə divanda oturmuşdu.

F u a d :   Bəli, sənin eləyə bilmədiyini o elədi... İki aydan sonra məlum oldu ki, o, 
artıq hamilədir. Bunu anama çatdırdılar... Aramızda pərdə olduğundan bi-
bim qabağa düşdü. Onunla aramız da açıq idi... Nə başını ağrıdım, köhnə 
“İnturist”in kiçik zalında qohumqardaş yığışıb bir toy da elədilər. 

Leyla heç bir söz demədən oturub qulaq asırdı.

F u a d :   Nərgiz anadan olandan sonra, deyəsən, ailə haqqında fəlsəfi fikirlərim 
elə bil dəyişdi. Artıq bir insan kimi, qızımın anası kimi Svetaya elə bil 
öyrəşmişdim... Hər şeyi erməni daşnaqları altüst etdi... Anam heç nə demədi. 
Çünki xasiyyətimi bilirdi. Bir də ki, bu onun öz tərbiyyəsi idi. Əmisi müsavat 
ordusunun zabiti olmuşdu. Sürgünə göndərib orda məhv etmişdilər onu... 

Araya sükut çökdü. Sanki Fuad Leylanın yorulubyorulmadığını yoxlamaq 
istəyirdi.

Leyla diqqətlə qulaq asırdı.

F u a d :   Sveta isə deyindi, nə deyindi. Dedi, səndən başqa adam yoxdur orala-
ra getməyə?.. Nə isə, böyük həngamə qopdu. Bəlkə də, başa düşmək olardı 
onu. İkinci uşağa hamilə idi... İki il üç ay vuruşdum. İki dəfə yaralandım. Evə 
qayıtdım... Bu müddətdə aramızda elə bil bir uçurum yaranmışdı. Zahirən 
hər şey əvvəlki kimi görünsə də... Amma nə isə... Sonra çətinliklər başla-
dı. İnflyasiya, işdə maaşların vaxtında verilməməsi... O vaxt elm, kosmosun 
tədqiqatı heç kimə lazım deyildi... Maşını satdım... Arada ingilis dilindən 
azərbaycancaya və əksinə tərcümələrdə gətirirdilər yanıma... Hər halda 
uşaqların pendirçörəyinə, kotletinə çatırdı.

*  *  *

Fuadin xatirəsi.
...Fuad mətbəxdə pencəyini çiyninə salıb, masanın arxasında oturmuşdu. 

Qarşısında lüğətlər, kitablar, vərəqlər vardı. İşləyirdi.
Mənzilin mətbəxlə üzbəüz olan qapısı açarla açıldı. Sveta əlində bazarlıq 

içəri girdi. Paltosunu soyunmadan mətbəxə keçdi. Şən görünürdü. Süni sürətdə 
Fuada yaltaqlandı da. Əlindəkiləri kənara qoyub Fuadın o yan bu yanına keçdi. 
Əlini onun saçlarına çəkdi. Başının ortasından tökülən saça lağ elədi.

S v e t a :  Dazlaşırsan ha, professor.

Sonra keçib sumkasının yanında qoyulmuş rəngli sellofan torbadan kağız 
qovluğu çıxartdı və əda ilə Fuadın yazılarının üstünə atdı. Fuad yorğun gözlərini 
ovuşdurub sual dolu nəzərlərlə Svetaya baxdı.
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S v e t a :  Axır ki, bu gün işin əsas hissəsini görüb qurtardım.

F u a d :   Hansı işin?

S v e t a :  Sənədləri qəbul eləyib, cavab yazıblar. Artıq hamımız üçün qaçqın sta-
tusu almışam. Bir sözlə, xaricə köçürük.

F u a d :   Nə qaçqın, nə status?

S v e t a :  Artıq buraların düzəlməyinə heç bir ümid qalmayıb. Daha da pis olacaq. 
Əgər sən və sənin kimilərə qiymət vermirlərsə, deməli buranın artıq pers-
pektivi yoxdur. Başa düş.

Fuad susurdu.

S v e t a :  Mən anayam, istəyirəm ki, uşaqlarım yaxşı yaşasınlar, gələcəkləri olsun. 
Burada artıq...

Fuad onun sözünü yarımçıq kəsdi.

F u a d :  Yaxşı gələcəyi onlar üçün biz qurmalıyıq...
 
Bu dəfə Sveta onun sözünü kəsdi.

S v e t a :  Yaxşı, sən Allah, qəzet cümlələri ilə danışma... Sovet hökumətini 
bəyənmədiz, yıxdınız. İndi baxın görün...

F u a d :   Sovet hökuməti özüözünü yıxdı. Biz sadəcə kömək elədik...

Sveta mübahisəni kəsib yenə Fuadın qılığına girməyə çalışdı.

S v e t a :  Fuad, qurban olum, bu tərslikdən əl çək. Öyrənmişəm, sənin səviyyədə 
olan alimi villa, maşın, yaxta ilə, bir sözlə, hər şeylə təmin edirlər orada... 
Görmürəm, nə əziyyət çəkirsən, gözlərin çıxır. Nə vaxta qədər belə olacaq?!

Sveta masanın üstündəki kağızları əlinə götürərək Fuaddan istədiyi cava-
bı gözləyirdi.

Fuad başını əlləri arasına alaraq oturmuşdu. Elə başını qaldırmadan da, san-
ki özözünə Almas İldırımın “Əsir Azərbaycan“ şeirindən bir parçanı sakit, pafos-
suz söylədi:

 Xəbər alsam Muğanımdan, Milimdən,
 Nazlı Bakım, o neft qoxan gülümdən,
 Kim demiş ki, düşmüş adın dilimdən...
 Azərbaycan, mənim eşsiz yurdum oy...
 Ölməz eşqim, içimdəki dərdim oy!..

 Könlümə tək Kəbə etdim səni mən,
 Sənsiz neylim qürbət eldə mən,
 Sənsiz neylim, Allahı mən, dini mən...
 Azərbaycan, mənim tacım, taxtım oy!..
 Oyanmazmı kor olası baxtım, oy!..”
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Sveta əvvəlcə bir şey başa düşmədi. Az sonra partladı, nə partladı.

S v e t a :  Qalın, çürüyün bu iy vermiş Bakınızda, çürüyün bu torpaqda...

Başını əlləri arsına alıb oturmuş Fuad barmaqları arasından masanın üstünə 
əyilib ağzı köpüklənəköpüklənə danışan Svetanın üzünü, hədəqəsindən çıxmış 
gözlərini indi lap yaxından görürdü.

Fuad oturduğu yerdən əlini uzadaraq qəflətən Svetaya bir sillə vurdu. Sve-
ta bunu gözləmədiyindən əvvəlcə bir an çaşdı. Sonra ağlayaağlaya ətrafdakı 
əşyaları sındırıb dağıtmağa başladı.

S v e t a :  Sizə nə edirlər, elə düz edirlər... Hələ bu da azdır sizə.

Sveta qarşısına çıxan hər şeyi çevirəçevirə o biri otağa keçdi. Fuad qarşısın-
da, masanın üstündə olan qalın ingilisrus lüğətini götürüb onun arxasınca atdı. 
O biri otaqdan Svetanın səsküyü və uşaqların ağlamaq səsləri eşidildi.

*  *  *

Aeroport. Gözləmə zalında reysə qeydiyyat hələ başlamamışdı. Buna 
baxmayaraq, növbədə xeyli adam dayanmışdı. Sveta yüklərin çoxunu baqaja 
verdiyindən yanında bir neçə nisbətən balaca bağlama və çanta vardı.

Radioda elan səsləndi və qeydiyyatdan keçmək üçün düzülmüş növbə 
hərəkətə gəldi.

Fuad əvvəlcə balaca, 23 yaşlarında olan oğlu ilə vidalaşdı. Heç nə olma-
mış kimi, tələsmədən onun totuq barmaqlarından öpdü. Uşaq isə heç nə başa 
düşməyərək öz aləmində idi. Sonra Fuad 67 yaşında olan qızı ilə vadalaşdı. Sa-
çını sığalladı, bağrına basdı. Nərgiz heç bir reaksiya vermədən heykəl kimi do-
nub qalmışdı. Fuadın zahiri heç nə büruzə verməsə də, üz əzələlərinin gərginliyi 
içindəki tufandan xəbər verirdi.

Növbədə Sveta ilə vidalaşmaq dururdu. Birbirindən aralı dayanan Fuad və 
Sveta bir müddət beləcə durub qaldılar. Svetanın gözləri dolmuşdu. Fuada doğ-
ru bir addım atıb qollarını açdı. Fuad əlini qabağa uzatdı. Bu, sanki bir sədd, bir 
divar idi. Sveta sərtləşdi: üzündəki yazıq, mülayim ifadəni hikkə əvəz etdi.

Qeydiyyatdan keçmək haqqında elan təkrar səsləndi.
Artıq növbə xeyli azalmışdı. Sveta oğlunu qucağına aldı, o biri əli ilə yüklərini 

götürdü. Nərgizi də qabağına salıb, qeydiyyatdan keçməkdən ötrü pasportunu 
və uşaqların sənədlərini biletlərlə birgə dispetçer qıza təqdim etdi.

Fuad iri, uzun zal ilə çıxışa doğru gedirdi. Arxadan baxanda çiyinlərindən, 
addımlarından hiss olunurdu ki, onun daxilində nələr baş verir.

Sveta qucağındakı oğlu ilə artıq nəzarətburaxılış məntəqəsindən və sərhəd
dən keçmişdilər. Növbədə Nərgiz idi... Birdən Nərgiz əlindəki bağlamaları yerə 
atdı və ağlayaağlaya “papa, papa“ qışqıraqışqıra uzun zal boyu Fuadın ardınca 
qaçdı. Fuad artıq göz yaşlarını saxlaya bilmirdi.

Sveta qaraqışqırıq salmışdı.

S v e t a :  Qayıt geri, qayıt... Yaxşı zaraza, gör sənin başına nə oyun açacağam...
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Hadisələrin belə cərəyan etməsini gözləmədiyindən Sveta özündə deyildi. 
Nəzarətburaxılış məntəqəsində sərhədçilər onu güclə saxlayırdılar.

S v e t a  (qışqıra-qışqıra): Sizin tərbiyənizdir. Sizə çəkib... Geri qayıt, Nərgiz...

*  *  *

Fuadin evi.
Fuad və Leyla fikirli halda oturmuşdular. Nəhayət Fuad sükutu pozdu.

F u a d :   Yordum səni deyəsən. Bu günün onsuz da ağır keçib.

Leyla fikrə getdiyindən sanki onu eşitmirdi.
Amma az sonra, gec də olsa, reaksiya verdi.

L e y l a :   Yox, yox, nə danışırsan.

Araya yenə sükut çökdü.
Lapdan Leyla danışmağa başladı.

L e y l a :   İndi, mən də öz həyatımdan, o dağın başına necə gedib düşməyimdən 
danışmalıyam?

Fuad çaşdı.

F u a d :   Mən sənə elə şey demədim, boynuma qoyma.

Fuadın əl telefonu zəng çaldı.
Devid idi. Salamlaşdılar. 

F u a d :   Oturub söhbət edirik. İstəyirsən dur gəl.

D e v i d :    Yox, gecdir artıq . Bir də ki, işləyirəm. Leyla xanıma salam de.

Fuad üzünü Leylaya tərəf çevirdi.

F u a d :   Devid sənə salam deyir.

Leyla razılıq əlaməti olaraq başını tərpətdi.

F u a d :   Yaxşı, səhər tezdən gələcəm. Yatıb yuxuya qalma yenə... 

Fuad söhbəti qurtarıb Leylaya tərəf dönəndə onun ağzı dolu idi. Masanın 
üstündəki peçenye isə xeyli azalmışdı. Bunu görən Fuad sanki yuxudan ayıldı.

F u a d :   Başım xarab olub, vallah!... Gör haçandı oturmuşuq, elə boşboğazlıq 
edirəm. Yəqin ki, möhkəm acmısan. Elə mən də...

Leyla etiraz eləmədi və yalnız məsumməsum gülümsündü.

F u a d :   Düzü, evdə yeməyə bir şey yoxdur elə... Çünki günüm yollarda keçir. İm-
kan olanda da anamgildə yeyirəm... Yaxşı, gedək, restoranda bir şey yeyərik.
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Leyla inkar əlaməti olaraq başını tərpətdi.

F u a d :   Onda bu dəqiqə aşağı düşüb marketdən bir şey alaram.

L e y l a :   Lazım deyil...

Leyla kreslodan qalxıb dəhlizə keçdi. İri yol çantasını götürüb mətbəxə 
apardı.

Leyla çantadan qara çörək, tomat, göy noxud, mayonez, şprot,
qara zeytun bankalarını, holland pendirini çıxarıb masanın üstünə düzdü.
Sonra yenə çantasında nəsə axtarıb tapmağa çalışdı. Özözünə deyindi.

L e y l a :   Hara qoymuşam bunu e...

Leyla axtaraaxtara çantada olan bəzi yeməli olmayan şeyləri də çıxartdı. 
Selofan torbada müxtəlif kremləri, iplə bağlanmış 34 kitabı masanın üstünə 
qoydu. Kitabın üzərində iri hərflərlə müəllifin və kitabın adı yazılmışdı.

LEYLA
“ƏGƏR QİSMƏTİM OLARSA...”

ŞEİRLƏR

Bu Fuadın gözündən yayınmadı. Amma dinmədi. Bunu sezən Leyla bir növ 
açıqlama verməyi özünə borc bildi. Qırıqqırıq danışdı.

L e y l a :   Siqnal nüsxələridir. Bilirsən, bu yaşımda başım xarab olub deyəsən.

Sonra Leyla bir qədər susub fikrini topladı.

L e y l a :   İndi hamı mahnı oxuyur, hamı yazır. Mən də balaca bir şeirlər kita-
bı buraxdırmışam. Öz hesabıma. Tirajı da elə çox deyil. Yəqin ki, bir növ 
təskinlikdir mənim üçün bu... 

Leyla sözün ardını deməyib susdu.

F u a d :   Hörmətli müəllif, bəlkə, bu nüsxələrdən birini avtoqrafınızla oxucuya 
verəsiniz.

Çantanın altını üstünə çevirən Leyla nəhayət ki, axtardığını tapdı və hisə ve-
rilmiş kolbasanı masanın üstünə qoydu.

L e y l a :   8ci sinifdən yazdığım gündəlikdir, şeir formasında. Gündəlik də elə 
şeydir ki, onu başqaları oxumamalıdır.

F u a d :   Bəs, bu kitabı başqaları oxumayacaq?

L e y l a :   Başqaları məni tanımırlar. Və bilməyəcəklər ki, bu mənim gündəliyimdir. 
Onlar üçün bu adi şeir kitabıdır...

Çörək və kolbasa doğrandı, bankalar birbir açıldı. Hamısı səliqə ilə qabla-
ra düzüldü.

Hər ikisinin başı yeməyə qarışmışdı. Heç kim danışmırdı. Sükutu Fuad pozdu.
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F u a d :   Yeməkdən sonra dincələrsən. Mən qonşuluqda, dostumgildə yatacam. 
Subay oğlandır. Onsuz da səhər tezdən işə getməliyəm.

Leyla günahkar görkəm aldı.

L e y l a :   Sən Allah bağışla məni. Yaman əziyyət verdim sənə bu gün.

F u a d :   Əşşi, nə əziyyət...

L e y l a :   Bazar dükanda bir az ləngidim. Avtobusa gecikdim. Nə qədər ma-
şın saxladım ki, məni kəndə aparsınlar, hərəsi bir bəhanə gətirib məni yolda 
qoydular. Ona görə də məcbur olub sənə zəng vurdum.

F u a d :   Lap əcəb eləmisən.

L e y l a :   Hə, yaxşı yadıma düşdü. Buranın telefonu neçədir? Səhər taksi sifariş 
vermək istərdim. Təsərrüfatım qalıb orda axı...

F u a d :   Taksiyə ehtiyac olmayacaq. Şövqiyə zəng edərəm, hara desən aparar 
səni. Öz uşağımızdır.

...Yeməyi qurtarmışdılar. Masanın üstündəki qablar artıq yığılmışdı. Masanın 
üstündə təkcə iki stəkan çay və bir ovuc konfet vardı.

Araya yenə sükut çökmüşdü.
Leyla siqaretin tüstüsünü acgözlüklə içinə çəkirdi. Əlini siqaret qutusuna 

uzatdı.

L e y l a :   İndi bu mənim yeganə dostumdur.

Çay isti olduğundan Leyla 12 qurtum içib stəkanı yerə qoydu. Sonra, sanki 
özözünə danışmağa başladı.

L e y l a :   Son görüşümüzdən az sonra uzaq qohumumuza ərə getdim. Diş həkimi 
idi. Sakit, başıaşağı adamdı. Yaxşı sənətkardı. Xəstələrinin arasında depu-
tat da vardı, bəstəkar da, biznesmen də... İçən deyildi... Arada məhəbbət 
və maddi problem olmadığından ailədə elə bir sözsöhbət də yaranmırdı. 
Münasibətlərdə hörmət və anlaşılma vardı... Üç otaqlı mənzilimiz, bağımız, 
maşınımız.

Leyla bir an susdu. Siqaretin kötüyündən təzə siqaret yandırdı.

L e y l a :   Teztez teatrlara, konsertlərə gedirdik. Əlbəttə ki, arada brilliantlarını 
taxıb toya da, qonaqlıqlara da...

Fuad Leylanın tənəsini başa düşüb gülümsündü.

L e y l a :   Belə həyat tərzi ilə elə zənn edirdim ki, heç olmasa 200 il yaşayarıq... 
Hə, bir də onu deyim, sənin arzun da ürəyində qaldı...

Fuad təəccübləndi.

L e y l a :   Ərimin corablarını yumaq mənə nəsib olmadı. Evdə bütün işləri əsasən 
qulluqçu görürdü.
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Zahirən sakit görünsə də, daxilən Leyla gərgin idi.

L e y l a :   Heç nə başımıza gələcəklərdən xəbər vermirdi... Həmin günü bağa get-
mişdik...

*  *  *

Leylanın xatirəsi.
Payız. Abşeron bağları. Qumun üstünə sərilən qırmızısarı yarpaqlı meynələr, 

hasarın dibində əkilmiş əncir, heyva, nar ağacları.
Ordaburda, budaqlarda hələ də meyvələr qalmaqdaydı. Qonşunun 

həyətindəki yel dəyirmanı astaasta fırlanırdı.

L e y l a n ı n  s ə s i :   Günəşli bir payız günü idi – necə deyərlər əsl son bahar. 
Olanqalan meyvələri – üzümü, ənciri, heyvanı, narı Kamil, qızım və mən qu-
tulara yığıb qablaşdırır, maşının üstündəki yük yerinə yığıb iplə bağlayırdıq... 
Sonra hər üçümüz açıq havada oturub nahar etdik. Nahardan sonra dedim 
ki, elə çıxaq ki, yollarda tıxaca düşməyək. Ya da ki, bağda qalıb səhər qayıda-
rıq şəhərə. Kamil razı olmadı. Dedi, gec çıxsaq, yollar boş olar.

(Leyla danışdıqca həmin payız gününün səhnələri canlanırdı).

*  *  *

L e y l a n ı n  s ə s i :  Hava artıq qaralmışdı. Hamı bağdan qayıdırdı. Və hamı da 
yəqin ki, bizim kimi fikirləşirdi ki, gec çıxsalar, yollar boş olar... Qızım qa-
baqda, atasının yanında oturmuşdu. Kamil bərk sürən deyildi. Öz yolumuz-
la gedirdik. Aeroportu keçəndən sonra xarici markalı bir maşın bizimlə, necə 
deyərlər “oynamağa” başladı. Gah sağdan, gah da soldan bizim maşını ötür, 
sonra da qabağa keçib düz qarşımızda, necə deyərlər, “quyruq bulayırdı“. 
Maşınlarına 89 nəfər gənc oğlan və qız doluşmuşdular. Gözləri axır, başları 
çiyinləri üstündə dayanmırdı. Sərxoş idilər. Bəlkə də çəkmişdilər, dəqiq deyə 
bilmərəm. Ancaq hey hırıldayır, oyun çıxarırdılar. Kamil sakit təbiətli adam 
olsa da, lazım olsaydı, onların hamısının cavabını təkbaşına verə bilərdi. İd-
man ustasıydı. Kamil maşını yolun kənarına verib saxladı. Sonra maqnitofo-
nu yandırdı və əlinə keçən ilk kasseti qoydu. Şən oyun havası idi. Bir müddət 
beləcə oturub qaldıq. Deyəsən, itib yox olmuşdular. Kamil maşının moto-
runu işə saldı və biz yolumuza davam etdik. Az sonra həmin maşın hara-
dansa qaranlıqdan doğub peyda oldu. Kamil sürəti artırıb onlardan aralan-
mağa çalışdı. Lakin onlar bizə yol vermirdilər. Maşınlar çox böyük sürətlə 
bir müddət paralel gedirdi. Yaxınlaşan maşının işıqları getdikcə böyüyür-
dü. Kamil sürəti azaldıb, onların maşınının arxasına keçmək istədi. Onlar da 
sürəti azaltdılar. Onda Kamil sürəti artırıb, onları ötmək istədi. Yenə imkan 
vermədilər. Kamil maqnitofonu söndürməyi unutmuşdu. Oyun havasının 
sədaları sərxoş gəncləri bir az da şənləndirirdi. Üzbəüz gələn maşının işıqla-
rı hər yanı ağappaq elədi. Son anda gördüklərim maşınımızın üstündəki yük 
yerindən qutularda olan meyvələrin göydə uçmağı oldu. Ağ maşının kapotu 
üstünə düşüb parçalanan narlar onu qan rənginə bulayırdı.
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*  *  *

Hər tərəf ağappaq idi. Sanki dumana bürünmüşdü.
Leyla çarpayıda başı, qolu sarıqlı uzanmışdı. İki nəfər ağ xalatda onun yanın-

da dayanmışdılar.

L e y l a n ı n  s ə s i :  Gözümü açanda başımın üstündə Kamilin ən yaxın dostu 
Muradı və onun arvadı Gülşəni gördüm. Ailəliklə dost idik. Gözümün içinə 
baxmaqdan çəkinirdilər. Mən də onlara sual verməkdən qorxurdum... Hər 
şeyi anladım... Sonradan öyrəndim ki, yas mərasimini də müsəlman adəti ilə 
onlar yola veriblər.

*  *  *

Fuadin evi.
Leyla və Fuad mətbəxdə.
Leyla yuyub quruladığı son qabı yerinə qoydu. Sonra şkafa söykənərək 

sözünə davam etdi.

L e y l a :   Xəstəxanadan çıxanda Muradgil öz evlərinə apardılar məni. Gülşən evi
mizə gedib palpaltarlarımdan gətirdi. Üç həftə məni güclə evlərində saxla-
dılar. Özləri də, uşaqları da başıma fırlanırdılar. Mən isə özümə yer tapa bil
mirdim. Bir də ki, ömrü boyu onlarda qalan deyildim ki... Bacımgilə gəldim... 
Bura məniçün lap katorqa idi. İki balaca otaqda bütün günü dörd, birbi
rindən kiçik uşaqların səsküyü və ərarvadın davası məni lap təngə gətir miş
di. Fotoqraf əri əlinə düşəni içkiyə verdiyindən çox pis yaşayırdılar. Ailə indi, 
demək olar ki, mənim bacıma verdiyim pulun hesabına dolanırdı. Nə isə...

Bir qədər araya sükut çökdü. Leyla siqaret yandırdı.

L e y l a :   Kamilin diş kabinetini və bağı satmaqda Murad mənə kömək elədi. 
Borclarımı ödədim. Evi də satmaq istədim. Çünki daha orda yaşaya 
bilməyəcəkdim. Murad qoymadı. Dedi, hər şeyi satdın, pulları da xərcləyib 
qurtardın. Bəs sonra neyləyəcəksən? Dedi, darıxma, imkan ver, evi kirayə 
verək. Mən artıq 2ci qrup əlil idim axı. Davadərmana da xeyli pul gedirdi. 
İşləməkdən isə hələ söz belə gedə bilməzdi.

*  *  *

Xatirə. Leylanin bacisinin evi.

L e y l a n ı n  s ə s i :  Bir gün bacıma bazarlıq üçün pul verəndə çox dilağız edədi. 
Mən də dedim ki, sizdən başqa kimim var. Hər nəyim varsa, hamısı sizindir. 
Sabahısı bacım əlində kağızqələm gəlib durdu qabağımda. Qırıqqırıq da-
nışmağa başladı.

L e y l a n ı n  b a c ı s ı :  Deyirəm, ay Leyla, dünyanın işini bilmək olmaz... Birdən, 
Allah eləməmiş sənə bir şey... Yaz ki... Nə isə bu vərəsəlik kağızıdır. Yaz ki, 
nəyim varsa, hamısını bacıma vəsiyyət edirəm...
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L e y l a n ı n  s ə s i :  O vaxt mən çox tutuldum. Bacım da bunu hiss etdi. Bəhanə 
edib sözü dəyişdirdi. Sonradan qərara gəldim ki, artıq buralarda qala 
bilmərəm... Allah dadıma çatdı. Bacım səhər bazara getmişdi. Uşaqlarla 
evdə tək idim. Bu vaxt qapı döyüldü. Gələn Bəyim xala idi. Həftədə 3 dəfə 
dağ kəndindən kürəkəninin köhnə “Moskviç”i ilə müştərilərinə süd, qatıq, 
qaymaq, lavaş gətirirdi. Yaşı altımışı ötsə də, qıvraq idi. Hər dəfə gələndə 
də söhbətləşirdik. Ətrafda baş verənlərlə heç cürə barışa bilmirdi. Elə hey 
zəmanədən şikayət edirdi. Bu dəfə ki, mövzu isə az əvvəl rəhmətə gedən 
xalasının baxımsız qalan eveşiyi, bağbaxçası idi. Övladlardan bəziləri Ru
siyada, bəziləri Bakıdaydı. Ata yurdu satışa çıxarılmışdı... Ürəyimdə fikir
ləşdim ki, yəqin bu, mənə verilən bir şansdır. Bəyim xalaya dedim ki, qoy 
bacım bazardan gəlsin, o da malını satsın, sonra onunla birgə kəndə qo-
naq gedəcəyəm. (Leyla danışdıqca onun bacısıgildə yaşadığı anlar, Bəyim xala ilə gö-
rüşü canlanırdı). 

*  *  *

Fuadin evi.

L e y l a :   Evi – eşiyi, bağı – baxçanı görüb bəyəndim. Bakıdan çox da uzaq olma-
yan dağ kəndi idi. Baş götürüb köçdüm ora. Dağların qoynunda öz dərdimə 
qovuşmağa.

Leyla bir qədər susdu. Masanın üstündəki soyuq çaydan bir qurtum içdi.

L e y l a :   Amma şəhərdə böyüyən adam üçün dağ kəndində yaşamaq asan de-
yil. Burda kranı açırsan su gəlir, qaz yanır, işıq da ki, bir saat sönəndə hayküy 
salırıq. Orada isə suyu həyətin o başındakı quyudan çəkib gətirirsən. Qaz 
hələ çəkilməyib, işıq da ki, böyük fasilələrlə verilir... Gördüyün o şəraiti yarat-
maq üçün şəhərdən gələn ustalar düz iki ay gecəgündüz işləyiblər. Sonra 
da şəhərdəki avadanlığımı daşıdım bura. Murad evimi bir şirkətə verdi. Ayda 
bir dəfə gəlib bankdan kirayə pulumu alıram.

Leyla bir qədər susdu.

L e y l a :   Kənddəki evi alanda pulu natariusda, Bəyim xalanın yanında böyük 
qardaşa verdim. Sonradan rəhmətliyin övladlarının pul bölgüsündə araların-
da söz düşüb deyəsən. Kürəkən payının azlığından narazı qalıb. Odur ki, hər 
dəfə kəndə toyazada gələndə içib gəlir qapıya, artıqəskik danışır. O vaxtı 
da siz gələndə mən elə bildim ki...

Leyla sözünü deyib qurtara bilmədi...

*  *  *

...Qapının zəngi bir neçə dəfə əsəbi halda çalındı. Fuad saata baxdı. Artıq 
gec idi. Durub qapını açdı. Qapı ağzında dayanan kök, ortaboylu, keçəl, 3035 
yaşlarında kişi tənginəfəs tez – tez danışmağa başladı.
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Q o n ş u  k i ş i :  Salam, ay doktor. Mən sizin təzə qonşunuzam... Siz Allah, kömək 
edin, uşaq qızdırma içində yanır. Təcili yardıma zəng eləmişəm, düz 1 saat-
dır ki, gəlib çıxmırlar... Nə hörmət lazımdır eləyəcəyəm, doktor...

F u a d :   Bağışlayın qonşu, mən sizi başa düşə bilmirəm. Mən həkim deyiləm...

Q o n ş u  k i ş i :  Necə yəni... Bütün qonşular sizi doktor deyə çağırırlar axı...

F u a d :   Bilirsiz, necə deyim sizə, mən astronomam. Göylər, ulduzlar elminin 
doktoruyam. Elmlər doktoru...

Qonşu gözlərini döyüb elə bil bir şey başa düşmürdü.

Q o n ş u  k i ş i :  Ay qonşu, uşaq orda əldən gedir, sən də burda başlamısan ki, 
göylər belə gəldi, ulduzlar elə getdi. Bəs indi neyləyək?

Fuad nə fikirləşdisə, qonşu kişini qapı ağzında qoyub otağa keçdi. Kitab 
rəflərində xeyli axtarışdan sonra bir qalın kitabı götürüb geri qayıtdı.

F u a d  (Leylaya): İndi gəlirəm.

Fuad arxasınca qapını örtüb otaqdan çıxdı.

*  *  *

...Təxminən bir yaşı olan körpənin ağlamaq səsi otağı başına götürmüşdü. 
Onu qucağına almış ana özünü itirmişdi. Bilmirdi uşağı necə sakitləşdirsin.

Fuad içəri keçib salamlaşdı. Sonra diqqətlə uşağa baxdı. Əlindəki qalın “Do-
maşniy doktor“ kitabını vərəqləyəvərəqləyə sorğusuala başladı.

F u a d :   Yaxşı, görək, bu balaca niyə belə ağlayır. Qızdırması var?

A n a :  38.9

F u a d :   İmalə eləmisiz?

A t a :  Hə, hə.

F u a d :   Qulaqlarına dərman tökmüsüz?

A t a  v ə  a n a :  Bəli, bəli.

Fuad kitabı vərəqləməkdə davam edirdi. Sonra uşağın üzünə, bədəninin 
açıq yerlərinə baxdı.

F u a d :   Hə, bədənində səpgisi də yoxdur. Görəsən, nə narahat edir bu körpəni?

Uşaq ağzını açıb ağlamaqda davam edirdi. Birdən Fuad əyilib uşağın ağzına 
baxdı və deyəsən, gəldiyi nəticədən sevindi də. Uşağın damağı şişmişdi.

F u a d :   Xanım, deyəsən, hədik bişirməli olacaqsız. Dişləri çıxır, bir baxın... Necə 
olsa, iki uşağın böyüməsində iştirak edən bir ata kimi bunu sizə bəyan 
edirəm. Amma arxayınlıq üçün həkimlərlə də məsləhətləşin.
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Fuad əlindəki qalın kitabı örtüb qapıdan çıxmaq istəyərkən nəsə yadına dü-
şüb bir an dayandı.

F u a d :   Hə, uşağı sakitləşdirmək üçün bir baş soğan soyub verin ona.

*  *  *

Fuad mənzilinə qayıdanda Leyla mətbəxdə başını masanın üstünə qoyub 
yatmışdı.

Fuad əvvəlcə bilmədi nə etsin. Leylanı oyadıb narahat etmək istəmirdi. Bir 
müddət dayanıb Leylanı süzdü. Sonra astaca bir neçə dəfə onu səslədi.

F u a d :   Leyla, Leyla...

Leyla dodaqaltı qımıldansa da, ayılmadı.
Fuad naəlac qalıb Leylanı qucağına götürdü və aparıb otaqdakı divana uzat-

dı. Üstünə damadama ədyal örtdü...
Sonra masanın üstündə kağıza nəsə yazdı və Leylanın cib telefonunun altı-

na qoydu. Otaqdan çıxdı.

*  *  *

Şəhərin gecə küçələrində maşın az idi. Fuad “JEEP” kiçik bir bağın yanında 
saxladı. Düşmədi. Gedəcəyi yer yox idi. Sükana söykənərək fikrə getdi.

...Ətrafda xeyli boş taksi dayanmışdı. Müştəri olmadığından kimsə mürgüləyir, 
kimsə həmkarı ilə nərd oynayır, kimsə mağazanın vitrinində qoyulmuş iri ekran-
lı televizora baxırdı.

Maşınların birinin radiosundan həzin bir mahnı eşidilirdi.
...Bağda, skamyada cavan oğlan və qız qucaqlaşıb oturmuşdular.
...Qoca kişi bir əlində fənər, o biri əlində uzun çubuq zibil qutularında axta-

rışda idi.
...Sükutu toydan qayıdan maşınların siqnal səsləri pozdu.

*  *  *

Ağ “Jiquli “ laləli zəmilərin, yaşıl yamacların arası ilə keçən yolla irəliləyirdi.
Maşının arxa tərəfində oturan Leyla təbiətin bu gözəlliyini seyr edirdi. Sürü-

cü də onun bu vəziyyətini görüb sükutu pozmurdu. Təkcə köhnə motorun uğul-
tusu eşidildi.

...Maşın artıq torpaq yol ilə gedirdi. İrəlidə, yolun kənarında sökülüb dağıdıl-
mış avtobusun karkası göründü. Az sonra yol haçalandı.

L e y l a :   Şövqü qardaş, zəhmət olmasa maşını saxlayın, mən artıq gəlib çatdım.

Maşın dayandı. Leyla qapını açdı və iri idman çantasını götürüb maşından 
düşdü.

L e y l a :   Sizə nə qədər borcluyam? 
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Şövqü də maşından düşdü və təəccüblə ətrafa baxdı.

Ş ö v q ü :  Bağışlayın, bacı, birincisi, mən buralarda yaşayış məntəqəsizad 
görmürəm. İkincisi də ki, komandir əmr verib ki, sizi evə çatdırım. Əmr 
müzakirə olunmur... Bax, bu maşın onundu, benzinin pulunu ödəyib. Mənə 
də təkcə qalıb sükanı fırlatmaq.

Leyla heç nə başa düşməyib təəccübləndi.

L e y l a :   Qardaş, nə komandir, nə maşın... Mən heç nə başa düşə bilmirəm.

Ş ö v q ü :   Bacı, burada başa düşməməli nə var ki... Fuad müəllim davada bi-
zim top batareyasının komandiri idi. Binoklların linzalarından bir snayper 
top düzəltmişdi ki... Düşməni gözündən vururdu.

L e y l a :   O, bunları mənə danışmayıb.

Ş ö v q ü :   Bizim komandir belə şeyləri danışmağı sevmir.

Şövqü əlini maşının kapotunun üstünə qoyub onu döyəclədi.

Ş ö v q ü :   Bu maşın deyil, əsl tankdır. Bununla biz mərmi də daşımışıq, yaralıları 
da daşımışıq, hücuma da keçmişik. Bu maşın güllələrdən, qəlpələrdən deşik
deşik idi. Fuad müəllim sonra özü düzəltdirdi.

Şövqü çox danışdığını hiss edib üzr istədi.

Ş ö v q ü :   Siz Allah, bağışlayın, danışıb başqulağınızı apardım deyəsən. Yaxşı, 
hanı bəs sizin kənd?

Leyla əlini uzadıb 3 – 4 km məsafədə, dağın döşündə yerləşən kəndi göstərdi.

Ş ö v q ü :   Yaxşı, oturun maşına gedək.

Leyla iri çantasını çiyninə atdı.

L e y l a :   Yox, bir az ayaqla getmək istərdim. Vallah, ötən gün o qədər çətin olub 
mənimçün ki...

Ş ö v q ü :   Bacı, axı mən komandirə söz vermişəm ki, sizi evinizə...

Leyla amiranə səslə onun sözünü kəsdi.

L e y l a :   Yoldaş döyüşçü, komandirinizə deyərsiz ki, əmanəti lazımı məntəqəyə 
çatdırdım. Bax, kəndin kənarındakı birinci ev mənimdir. Çatan kimi əl 
eləyəcəyəm. Gözdən itisən?

Ş ö v q ü :   Bəs necə, topçu deyilik bəyəm...

Leyla azca axsayaaxsaya gülçiçəklə əhatə olunmuş torpaq yol ilə kəndə 
doğru gedirdi. Arada tarlaya girərək çobanyastığı, lalə və başqa güllərdən top-
layırdı.

Şövqü maşını sürüb getməmişdi, Leylanın arxasınca baxırdı...
Leyla isə güllərin arsında gah gözdən itir, gah da yenidən peyda olurdu....
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Leyla kiçik dağ çayını keçmək üçün ayaqqablarını çıxarıb əlinə aldı. Çiynində 
çanta, bir əlində iri gül dəstəsi, o biri əlində isə ayaqqabları çaya girdi. Bir qədər 
getdikdən sonra ayağı sürüşdü və o, müvanizətini saxlaya bilməyib suya yıxıldı. 
Üstbaşı islandı. Çanta və ayaqqablarını xilas etsə də, gül dəstəsi çayın səthinə 
səpələndi.

Leyla sahilə çıxdı. Çayın qabağına qatıb apardığı güllərə baxabaxa daxildən 
gələn bir səslə şeir söylədi.

...Şövqü maşının kapotunun üstünə çıxaraq əlində binokl kəndə tərəf baxırdı.

*  *  *

...Mavi səmada ağ göyərçinlər uçurdular. İkimərtəbəli köhnə binanın damın-
da 40 45 yaşlarında olan kişi əlindəki uzun çubuğu yellədərək sanki onlara diri-
jorluq edir, arada fit də çalırdı. Aşağıda, tində iri bir çadır qurulmuşdu. Qonşuda 
toy idi. İsti olduğundan çadırın üst hissəsinin sellofan örtüyü bükülərək kənara 
yığılmışdı.

Səsgücləndiricilərin köməyi ilə musiqi sədaları aləmi başına götürmüşdü. 
Çadırda və ətrafda böyüklükiçikli xeyli adam vardı.

Göyərçin uçurandan bir qədər aralıda, başqa bir damda əməllibaşlı ziyafət 
qurulmuşdu. Fuad, Devid və Davud palaz salınmış qır damın üstündə süfrə açıb 
oturmuşdular. Süfrədə çörək, pendir, göyərti, pivə butılkaları, quru balıq, no-
xud vardı. Sərxoş olmasalar da, kefləri kök idi. Deyibgülür, sağlıqlar deyərək 
badələri birbirinə vurur, zarafat edirdilər. (toyun musiqisi onların söhbətlərini tam 
eşidilməz edirdi).

12 – 13 yaşlarında olan oğlan nərdivanla dama qalxaraq qutabla dolu qabı 
Davuda verdi.

Ətrafdakı səsküyü nəzərə alaraq Fuad fit çalıb quş uçuran kişini əlinin işarəsi 
ilə süfrəyə dəvət elədi...

İndi Fuad, Davud, Devidə və quş uçuran kişi birgə oturub yeyibiçirdilər.
Arada Fuadın gözü qonşu uşaqlarının yaxınlıqda, ikinci mərtəbəyə uzanıb 

qalxan meynə talvarından qora oğurlamalarına sataşdı. Qışqırıb, hayküy saldı, 
əli ilə onları hədələdi. Uşaqlar qaçıb getdilər. Hamı gülüşdü...

Toranlıq düşmüşdü. Şəhərin və körfəzdə dayanan gəmilərin işıqları dənizin 
sularında sayrışırdı.

İndi damda oturanları yaxınlıqdakı dirəkdən asılmış fənər işıqlandırırdı. 
Tində, çadırda keçən toy gur işıqlar altında davam edirdi.

Göy guruldadı, ildırım çaxdı.
Yağış yağmağa başladı. Əsil leysan yağışı idi. Aləm birbirinə qarışdı. Dam-

dakılar əllərinə keçəni götürərək nərdivanla aşağı düşməyə başladılar.

*  *  *

Əla əhvalruhiyyədə olan Fuad və Devid otaqda iri dəsmal ilə əlüzlərini, 
saçlarını qurudur, arada zarafat edib gülüşürdülər.

Rübabə xanım mətbəxdə iş görəgörə iki yekə kişinin uşaq kimi dəcəllik 
etməsinə baxıb gülümsəyirdi. Sonra otağa keçdi və deyinməyə başladı.
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Rübabə xanım:  Ay bala, bu nə vidfasondur, uşaqlığın yadına düşüb. Sənin 
yaşıdlarının nəvələri məktəbə gedirlər. Sənsə pişiklər kimi damlara dırma-
şırsan...

Fuad onun sözünü kəsdi.

F u a d :   Rübabə xanım, yenə başlama də... Ayda bir dəfə uşaqlarla belə oturu-
ruq. Bunu da mənə çox görürsən.

Rübabə xanım:  Bura bax, üstümə çımxırıb eləmə. Lap xarab olmusan axır 
vaxtlar. Heç nə vecinə deyil... Bax, hamı artıq vişnə mürəbbəsi bişirib qurta-
rıb. Mənimçün isə hələ heç pesok belə alınmayıb.

Fuad yaxınlaşıb anasını qucaqladı və zarafat elədi.

F u a d :   Ay mama, axır vaxtlar yaman deyingən olmusan e. Qocalmağa başla-
yırsan deyəsən...

Rübabə xanım oğlunun yaş, vız dayanan saçlarını iyləyib bağrına basdı. 
Dərindən bir ah çəkdi və sanki özözünə astaca bu sözləri dedi.

Rübabə xanım:  Eh, oğlum, bizimki də belə gətirdi.

Araya çökən sükutu Fuad pozdu və söhbəti əvvəlki mövzuya qaytardı.

F u a d :   Tezdən bazara gedib neçə yeşik vişnə istəsən, alaram səninçün.

Rübabə xanım:  Mürəbbə üçün olan meyvələrin hamısı gərək bir ağacdan yı-
ğılsın.

Fuad təəccübləndi.

Rübabə xanım:  Bəs necə, bu səninçün ulduzlara baxmaq deyil.

Gülüşdülər.

*  *  *

Yağış üstü yarı – şəffaf sellofanla örtülən və içəridən işıq saçan çadırı 
döyəkləyirdi. Toy davam edirdi.

Yağış damın üstündə qalmış qabqacağı döyəcləyirdi...
Körfəzdə olan adada qoyulmuş mayakın işığı öz ritmi ilə yanıb sönürdü.

*  *  *

Fuad və Leylanın son görüşündən sonra hər birinin gündəlik həyatından 
ayrı – ayrı səhnələr:

...Fuad maşının sükanı arxasında.

...Leyla kənd qadınları ilə təndirdə çörək bişirirlər.

...Fuad rəsədxanada teleskopun arxasında müşahidə aparan yerdə.

...Leyla masa arxasında oturaraq şam işığında nəsə yazır...
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...Fuad kompüterin arxasında oturub işləyir.

...Leyla əlində bel həyətdə əkdiyi tərəvəzi suvarır.

*  *  *

Rəsmi xronika.
25 may 2005-ci il. Bakı.

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev, Türkiyə Cümhuriyyətinin 
prezidenti Əhməd Nejdət Sezər, Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvili, 
ABŞın və BPnin rəsmi nümayəndələri Səngəçal terminalının açılışında 
BakıTiflisCeyhan Əsas İxrac Neft Boru kəmərinin Azərbaycan hissəsinin 
tikintisinin başa çatmasını bəyan edirlər.

Tədbirdə rəsmi nümayəndələrlə yanaşı tikintidə çalışan mühəndislər, 
texniklər və fəhlələr də iştirak edirdilər. Fuad da onların arasında idi.

*  *  *

Böyük bir kabinet.
Cavid müəllim də, Fuad da susub oturmuşdular. Deyəsən bir qədər əvvəl 

aralarında gərgin söhbət olmuşdu.

Cavid müəl l im:  Bu tikinti də qurtardı. Bəs indi neyləyəcəksən?

F u a d :   Bir azdan başqa bir layihə başlamalıdır. BakıƏrzurum qaz kəməri...

Cavid müəl l im:  Yaxşı, bu tikinti də 12 ilə qurtardı, bəs sonra... Bilirsən, xari-
ci dillər institutunu hər il nə qədər tərcüməşi bitirir. Qorxmursan ki, bir gün 
işsiz qala bilərsən?

F u a d :   Bizdən fərqli olaraq xaricilər yaxşı mütəxəssislərin qədrini bilirlər. Bir də 
ki, gör neçə ildir başıma dolandırıram. İndi də Allah kərimdir.

Cavid müəl l im:   Gəl sözümü yerə salma. Bir işdi də oldu. Yazıq indi düz altı 
aydır ki, yataqdan qalxmır. Paraliç vurub onu. İndi xəstə adamla prinsip 
aparacaqsan. Onda elə sən deyən təqsir də olmayıb. Sizin laboratoriyanın 
işçilərini o ixtisara salmamışdı ki. Ona da yuxarıdan demişdilər də. O vaxt elə 
idi ki, elmə hökümətin nə əli çatırdı, nə də pulu. Özün məndən yaxşı bilirsən 
ki. İndi Azərbaycan yavaşyavaş ayağa qalxır. Akademiyaya, elə bizim insti-
tuta da kifayət qədər maliyyə ayırıblar. Maaşlar da artacaq. Baş teleskopun 
təmirinə başlanmalıdır bu yaxınlarda.

Fuad susub oturmuşdu. Bir kəlmə də dinib danışmırdı.
Birdən Cavid müəllim özündən çıxdı, nə çıxdı. Əlini masanın üstünə vurub 

bərkdən danışmağa başladı.

Cavid müəl l im:   Buna bax e, bu qucağımda böyüyən köp...

Cavid müəllim sözünün axırını gətirməyib uddu. Fuadı gülmək tutmuşdu. 
Cavid müəllim az sonra özünü ələ alıb sözünə davam etdi.
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Cavid müəl l im:  Necə də rəhmətlik atan kimi tərssən... Gələn həftədən gəl 
insti tutu qəbul elə. Yoxsa... elə eləmə ki, observatoriyanın yolunu sənin 
üzünə həs rət qoyum. İndiyəcən göz yummuşam, amma bundan sonra belə 
olmayacaq...

*  *  *

Fuad heç bir yerə tələsmədən şəhərin mərkəzi küçələrini dolaşırdı...
Tində, bütün şüşələrinə lotoreya oyununun reklam afişaları yapışdırılmış 

köhnə “Zaparojets” avtomobili dayanmışdı. Kapotunun üstündə zəng eləmək 
üçün 34 mobil telefon da qoyulmuşdu.

Müştərinin yaxınlaşdığını görüb yaşlı satıcı kişi əlində tutduğu 3 lotoreya bi-
letini yuxarı qaldırdı.

S a t ı c ı :  Qardaş bax bu 3 biletdən biri mütləq maşın udacaq. Götür, peşiman ol-
mazsan. Havayıdır, cəmi üç manata təptəzə “Mersedes”in sahibi olacaqsan.

Fuad özünü sadəlovh göstərməyə çalışdı.

F u a d :   A, nə yaxşı. Əgər bu biletlər “Mersedes” udacaqsa, onda mənə niyə 
verirsən, elə özün götür də…

Satıcı çaşdı, bilmədi nə desin.
Fuad maşının kapotunun üstündəki mobil telefonlardan birini götürdü. Son-

ra öz telefonundakı nömrəyə baxıb, bu telefonla kiməsə zəng elədi. Telefon-
da qadın səsi eşidildi. Fuad danışmadı. Bir qədər qulaq asdıqdan sonra telefonu 
söndürdü və onu “Zaparojets”in kapotunun üstünə qoydu. Satıcıya xırda pul ve-
rib ordan uzaqlaşdı.

*  *  *

... Fuad dənizkənarı parkdakı kafedə oturmuşdu. Neçə illər əvvəl onun Ley-
layla son görüşü məhz burada olmuşdu. Yaxınlıqdakı iri karusel yenə də fırlanır-
dı. Karuselin yanında qoyulmuş səsgücləndiricilərdən gələn şən musiqi aləmi ba-
şına götürmüşdü.

Ofisiant yaxınlaşdı. Köhnə tanışlar kimi görüşdülər.

O f i s i a n t :  Salam, nə var, nə yox?

F u a d :   Sağ ol, kefin yaxşı olsun.

O f i s i a n t :  Həmişəki kimi?

Fuad razılıq əlaməti olaraq başını tərpətdi.
Bir qədər aralıda, qonşu masanın arxasında gənc oğlan və qız oturmuşdu. 

Hər ikisi masanın ortasında qoyulmuş yeganə qabdan, hərəsi öz qaşığı ilə don-
durma yeyirdilər. Arada gah söhbət edir, gah gülür, gah da bir müddət susaraq 
birbirinin gözlərinin içinə baxırdılar. Ofisiant sinidə dondurma və kolbaya oxşar 
şüşə qabda konyak gətirib Fuadın qarşısında qoydu. 
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Sürətlə fırlanan karuseldə qışqırıq, gülüş səsləri şən musiqiyə qarışaraq 
ətrafa yayılırdı...

Şüşədəki konyak azalmışdı. Arada dondurma yeyən Fuad cib telefonunu gö-
türüb zəng etdi.

F u a d :   Salam mama, necəsən?

Rübabə xanımın səsi :    Sağ ol, oğlum. Nə vaxt qayıtmısan?

F u a d :   Dünən gecə. Evdə salamatlıqdır?

Rübabə xanım:   Şükür Allaha...

F u a d :   Mama, yaman acımışam, yeməyə nəyin var?

Rübabə xanım:  Nə istəsən bişirərəm, amma bir az gec olacaq...

F u a d :   Çox özünü yorma. Elə pomidoryumurta qayğanağı da olsa pis deyil.

Rübabə xanım ağacın altında qoyulmuş masanın arxasında oturmuşdu.
Telefonla qıırıqqırıq danışırdı.

Rübabə xanım:  Bilirsən, necə deyim... Biz bir qədər uzaqdayıq, şəhərdə deyi-
lik... Dünən Şövqi bizi rayona apardı, meyvə almağa. Yaxşı albalı, çiyələk tap-
mışıq... Artıq mürəbbəsini də bişirmişik.

F u a d :   Ay mama, qəribə adamsan e... Sənin tanımadığın adamın evində nə 
işin var.

Rübabə xanım:  Fuad, bir sözlə, Leylagildəyik.

Fuad çaşıb qalmışdı. Bilmirdi daha nə desin. Bir qədər susdu.

F u a d :   Hə, Rübabə xanım, heç sənə sözüm yoxdur. Sən gərək kəşfiyyatçı olay-
dın.

Rübabə xanım birinci zərbəni dəf edəndən sonra elə bil bir az özünə gəlmişdi.

Rübabə xanım:  Yaxşı, boşboş danışma, dur gəl dalımızca, yükümüz çoxdur.

F u a d :   Mama, kim sizi ora aparıb çıxarıbsa, qoy o da gətirsin də...

Rübabə xanım:  Şövqi bizi burda qoyub Borçalıya toya getdi. Biriki günə çətin 
qayıda.

F u a d :   İndi bizdə maşın yoxdur. Devidi də tapa bilmirəm.

Rübabə xanım telefonun dəstəyini əliylə tutaraq astaca danışdı.

Rübabə xanım:  Dur gəl, Leylanın ad günüdür bu gün... Onun da kimi var axı... 

Fuad hələ də dənizkənarı parkda kafedə oturmuşdu. Sürətlə fırlanan 
karuseldən gülüş və şən musiqi səsləri ətrafı bürümüşdü...

L AY İ H Ə  /  Nicat Feyzullayev.  “...ƏGƏR QİSMƏTİM OLARSA...” (ədəbi ssenari)
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Alaqaranlıq idi. Dağ yolu ilə işıqlarını yandıraraq bir maşın irəliləyirdi. “Niva” 
gəlib həyətin darvazasının qarşısında dayanan “JEEP”in yanında durdu. Fuad 
“JEEP”i görüb başını tərpətdi. Sonra sürücünün pulunu verib yola saldı. Maşın fır-
lanıb geri qayıtdı.

*  *  *

Leylanin həyəti.
Rübabə xanım, bibi, Nərgiz, Devid və Leyla ağacın altında qoyumuş masanın 

arxasında oturmuşdular. Masanın üstündə qabda qoyulmuş meyvə və artıq içil-
miş çay stəkanları vardı. Nəhayət Fuad yeməyini qurtardı. Leyla ayağa qalxdı ki, 
qabları yığışdırsın. Bu vaxt Rübabə xanım gözqaşla Fuada işarə elədi.

F u a d :   Leyla xanım, Allah artıq eləsin, əlinizqolunuz var olsun. Mən hələ 
həyatımda belə ləzzətli parçabozbaş yeməmişdim.

Leyla gülümsündü.

L e y l a :   Elə mən də. Rübabə xanım bişirib.

Fuad vəziyyətdən çıxmağa çalışdı.

F u a d :   Sag olun, Rübabə xanım, inkişaf edirsiniz.

Leyla masanın üstündəki qab qacağı, çay stəkanlarını məcməyiyə yığanda 
Nərgiz də ona kömək edirdi.

...Sakit buludsuz yay axşamı idi. Ağacın budağından asılmış elektrik lampası 
həyəti işıqlandırırdı. Lampanın ətrafında xeyli pərvanə fırlanırdı.

Leyla yaxınlaşıb əlindəki armudu stəkandakı çayı masanın üstünə qoydu. 
Sonra o biri əlindəki rəngli sellofan paketdən bir kitab çıxarıb Fuada uzatdı.

L e y l a :   Təbrik edirəm Fuad, böyük oğlan olasan. Bu da sənin ad gününə 
hədiyyə.

Fuad zəndlə Leylaya baxdı və gülümsədi. Kitabı götürdü. Nəfis tərtib olun-
muş üz qabığında müəllifin və kitabın adı yazılmışdı.

LEYLA
“ƏGƏR QİSMƏTİM OLARSA”

ŞEİRLƏR

Fuad kitabı açıb birinci səhifəsinə baxdı və təəccüblə iradını bildirdi.

F u a d :   Bəs müəllifin səbəbkara avtoqraf yazıb öz arzu və istəyini bildirməsi 
hanı? Bax, məsələn belə: “Gələcəyinə böyük ümid bəslədiyim oxucuma 
işlərində müvəffəqiyyət və can sağlığı arzusu ilə müəllifdən”. Sonra da altın-
da yağlı və əcaib bir imza atırsan.

L e y l a :   Oxucuma aid nə varsa, hamısı kitabın içində yazılıb.

Fuad bicbic gülümsündü.
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F u a d :   Bilirsən, əslində, nə bu gün, nə də bu il mənim ad günüm olmamalıdır. 

Leyla təəccübləndi.

F u a d :   Mənim ad günüm dörd ildən bir olur. Fevralın 29da anadan olmuşam 
axı. Xasiyyətimdən hiss olunmur məgər?

...Fuad əlindəki kitabı ortadan açdı və oradakı şeiri ürəyində oxumağa baş-
ladı. Yalnız dodaqları tərpənirdi. Az sonra kitabı örtdü.

F u a d :   Yox, bu nəsə bir qədər qəliz oldu. Ayaqüstü oxumaq olmur. Evdə yaxşı
yaxşı oxuyaram. İncimirsən ki?

Leyla razılıq əlaməti olaraq başını tərpətdi və gülümsündü. Fuad oturduğu 
stulun kənarından asılmış idman çantasını açıb kitabı ora qoydu. Sonra çanta-
dan konfet qutusuna bənzər, üstü lentlə bağlanmış qırmızı bir qutu çıxartdı. Len-
ti açdı. Və qutunun içindən ali məktəb diplomuna bənzər göy bir sənəd çıxartdı.

Leylanı gülmək tutdu.

L e y l a :   Axı mənim bu gün ad günüm deyil.

Fuad bu işlərin arxasında anasının durduğuna əmin idi. Evə tərəf baxdı. Heç 
kim gözə dəymirdi. Onların tək qalması üçün şərait yaratmışdılar.

F u a d :   Yaxşı, onda qoy bu sənin indiyə qədər və bundan sonra olacaq bütün 
ad günlərinin hədiyyəsi olsun.

Fuad nədənsə hədiyyəni təqdim etməyə tələsmirdi. Başını qaldırıb yuxarı 
baxdı. Ağacların sıx budaqları səmanı görünməz edirdi.

Fuad ağacların altından çıxıb açıqlığa tərəf getdi və həyətin iri çubuqlardan 
hörülmüş çəpərin qarşısında dayandı. Göy üzü buludsuz idi. Hava təmiz və şəffaf 
olduğundan ulduzlar adi gözlə yox, sanki teleskopun köməyi ilə görünən kimiydi...

İndi onlar yanaşı dayanaraq ulduzların füsünkar gözəlliyinə tamaşa edirdilər.
Fuad əlini uzadıb göy qübbəsinin sağ tərəfində Leylaya nə isə göstərməyə 

çalışırdı. Leyla isə çoxsaylı ulduzların arasında Fuadın göstərdiyi ulduzu heç cür 
seçə bilmirdi. Onda Fuad əlindəki sənədi açdı. Orada olan ulduz xəritəsində 
dairəyə alınaraq nişanlanmış bir ulduzu Leylaya göstərdi. Bundan sonra Leyla 
bayaqdan Fuadın ona göstərmək istədiyi ulduzu nəhayət ki, tapa bildi.

Leylayla son görüşündən sonra illər keçdikcə Fuad əziz bir adamını itirdiyi-
ni dərk etməyə başlayır. Və yuxusuz gecələrinin birində kəşf etdiyi ulduza Leyla-
nın adını verir. 

Sonradan bunu sənədləşdirərək əlaqədar beynəlxalq təşkilatlardan müvafiq 
şəhadətnamə alır. Beləliklə də, səma kataloqunda öz nömrəsi olan “Leyla” adlı ul-
duzu qeydə alınır. Fuad rəsmi görkəm alaraq əlindəki sənədi Leylaya təqdim edir. 
Leyla sənədi açıb tanış olarkən biz də sənədi oxuya bilirik.

...Yuxarıdan baxdıqda Leyla və Fuad hər tərəfdən ulduzlarla əhatə olunmuş 
həyətdə yanaşı dayanmışdılar. Bu təsvirin üzərində də filmin adı yazılır:

“ƏGƏR QİSMƏTİM OLARSA...” 

L AY İ H Ə  /  Nicat Feyzullayev.  “...ƏGƏR QİSMƏTİM OLARSA...” (ədəbi ssenari)
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