
 
             

 
       

 
 

 
 

 
 
 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                
 
 

 
 
                               EPİK  STİLDƏ  TELEVİZİYA  TAMAŞASI  

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
           TAMAŞANIN  İŞTİRAKÇILARI: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  ÇIMNAZ -       18 yaşlarında qəşəng bir qız. 
  YALÇIN -        20 yaşlarında dalğın, uzun saçlı oğlan.  

  GÜLLÜ xala - Yalçının anası, mehriban bir qadın. 
  NƏCƏF kişi -  Teatrın gözətçisi, xeyirxah qoca. 
  YUSİF         -   Teatrın sürücüsü, Yalçının dostu. 

  TELEVİZİYA TAMAŞASININ APARICI REJİSSORU – 
    cinsi şalvarda, eynəkli bir qız, danışmır. 
  SİNTEZATOR ÇALAN OĞLAN. 

  VOKALİZLƏRİ İFA EDƏN IKI QIZ. 
  APARICI MƏTNİ SÖYLƏYƏN İKİ QIZ. 
  AD GÜNÜNDƏKİ QONAQLAR – müasir oğlalar, qızlar. 

 
 

 
 
        

 
 
 

                                            
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                                            BİRİNCİ  FRAQMENT 

 
 
 
Pavilyon... 
Bir tərəfdə Yalçıngilin  mənzili: divan, telefon, stol, bir neçə stul. 
Güllü xalanın kreslosu, pəncərə, paltarasan, bir neçə tablo şəkil. Divanın 
üzərinə iplə oyuncaq balıq asılıb. 
Digər tərəfdə Nəcəf kişinin gözətçi budkası: stol, stul, banketka, 
paltarasan, telefon, elektrik plitəsi, divarda tamaşalardan çəkilmiş 
köhnə, rəngli şəkillər. 
      
Səhnə fəhlələrinin otağı: qapısı nömrəli şkaflar, sınıq-salxaq, nimdaş 
divan, qırıq, boylama güzgü, saralmış afişalar, balet və opera 
artistlərinin portretləri. Yuxarıdan “SƏHNƏ FƏHLƏLƏRİ OTAĞI” sözləri 
asılıb. 
 
Çimnazgilin evi: “İsveç stolu” qaydasında ad günü məclisinə hazırlanıb, 
maqnitafon, iri səs kolonkaları, disklər. 
 
Və nəhayət Aparıcı rejissorun guşəsi: burda – televizor, proyeksiya 
aparatı, kiçik ekran, maqnitafon, stol, üstündə müxtəlif kağızlar, 
eskizlər, telefon. 
Sintezator da burdadır. 
Televiziya kameralar. 
Pavilyonon bir kənarında telefon budkası. 
      
Aparıcı rejissorun maqnitafonundan asta musiqi süzülür. Bütün məkanlar bu 

musiqinin müşaiətilə təqdim olunur. 
Aparıcı rejissorun özünü görürük, stolüstü lampanın işığında nə iləsə 
məşguldur. Saata baxır, musiqinin səsini artırır, tamaşanın titrlərini bir-
bir ekrana tutur. Sonra proyektoru işə salır, ekranda tamamilə boş bir 
tamaşa zalı. Kameralardan biri ekrana yönəlir. Sonra ekrandakı təsviri 
televizorda görürük, televizorun ekranı böyüyür, böyüyür, tamaşaçıya təmiz 
təsvir təqdim olunur. 
Tamaşaçı zalından səhnəyə baxış. Yarımqaranlıq səhnədə Yalçın dizlərini 
qucaqlayıb oturub, boş zala baxır. Gözləri yol çəkir. Iri plandakı gözləri 
Çimnazın gözlərinə çevrilir. 
Çimnaz pıçıldayır:  “Niyə belə baxırsan?”  
Yalçın dinmir. 
Çimnaz: “Elə bil həmişəlik ayrılırıq...” 
Yalçın yalnız özü eşidirmiş kimi: “Bəlkə də...” 
Çimnaz: “Başqa şəhərə gedəndə nə olar ki... Biz ki bir-birimizə inanırıq.” 
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Yalçın: “Əlvida...” 
Çimnaz: “Əlvida yox, görüşənə qədər. Səhər yeddinin yarısında bilet 
kassalarının qabağında gözləyəcəyəm səni. Tək gələcəyəm. İstəyirəm, məni 
sən ötürəsən, sən... Gecikmə ha...” 
 
Yalçını Nəcəf kişi xəyaldan ayırır. Onun başı üstə dayanıb deyir ki, burda 
nə edirsən indi, gör saat neçədir, dur, dur, zəng etmişdilər, gözləyirlər 
səni evdə.  
Nəcəf kişi gedir. 
Yalçın tənbəl-tənbəl qalxıb səhnə fəhlələri otağına yollanır, paltarını 
dəyişir, güzgüdə saçlarını darayır, gödəkçəsini əyninə keçirdib çıxır. 
 
 

             

 
                                               IKINCI FRAQMENT 
 
 
Aparıcı rejissor çənəsini əlinə söykəyərək oturub baxır. 
Yalçın Nəcəf kişinin budkasına yaxınlaşır. Nəcəf kişi elektrik pilətəsində 
nəsə bişirməkdədir.  
 

 
YALÇIN -  Nəcəf dayı, siqaretindən bir dənə olar? 

 
NƏCƏF KIŞI -  “Avrora”dı, ay oğul. 

 

YALÇIN -  Nə olar ki? (Siqareti götürüb pilətənin oduna yandırır,  bir 
qullab alınca öskürür, banketkada oturur.)  

 

NƏCƏF KIŞI - Dilixorsan, nöşün  belə? 

 

YALÇIN - Heç... 
 

NƏCƏF KIŞI - Dur get evə, anan zəng iləmişdi, diyir, neyniyir o dələduz bu 

 vaxtacan orda?  

 
YALÇIN -  Nə isə bu gün heç evə getməyim gəlmir. 
 

NƏCƏF KIŞI -   Hə, ona görəm də səhnədə oturuf qalmışdın, tək-tənha?   

 

YALÇIN -    (Gülümsəyir, süni bir dəbdəbə ilə.)  Teatr mənim 
 evimdir. İstərəm gedərəm, istərəm – qalaram.      
 

NƏCƏF KIŞI -  Bu gün sən neynəmisən? Sizin o səhnə maşinistidi, nədi, 

 Hüseynqulunu diyirəm ee,  gəlib hirsini töküb mənim üstümə. Zalda, diyir, 

 oturub ministerstvanın adamları, prosmotr gedir, bu da, diyir, naşı adamlar 
 təkin on ikinci ştanketin əvəzinə on üçü verib aşağı, özü də düz səhnəyə 
 kimi. Pomrej qışqırıb, adə, on ikini ver, bu da götürüb verib on dördü. Orda 

 da var bir maymun şikili. Geroy ölür, gözü qabağında sevgilisi canlanır. Bu  
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 vaxtı yuxarıdan düşür bir maymun. Di gəl buna döz də. Zaldakılarda qarın 
 qalmayıb gülməkdən. Mənimsə dişim bağırsağımı kəsif. Qovaceydim, diyir, 
 onu işdən, genə sənə xətir ilədim. 

 

YALÇIN - (Susur, susur, birdən yerindən qalxır.) Gecən xeyrə qalsın. 

 

YUSİF  -  (Əlində kağız bükülüdə nəsə daxil olur.)  Adə, sən də 
 burdasanmış ki. Bəs hara belə? 

 

YALÇIN -   Evə. 
 

YUSİF  -  Dayan, otur bizimlə.  Yaxşı kopiçonnı balığımız var. 
 
Yalçın nəsə tərəddüd edir. 
 

NƏCƏF KIŞI -  Hə, birdən nə oldu  səə, duruf qaçırsan? 

 
Yalçın qayıdıb yerində oturur. 
Yusiflə Nəcəf kişi süfrə hazırlayır. 
Yalçının gözləri yol çəkir. 

 

 
YUSIF -   Eşitdim sənin o Çimnazın instituta girib. Özü də harda? Moskvada. 
 Sən isə bu il də qaldın. 
 

NƏCƏF KIŞI -   Hə, belə deynən, qara qızın dərdi varmış. Daa nöşün dilixor 

 olursan ki, sevinmək lazımdı. Çimnaza halaldı. Amba, öz aramızdı, yaman 

 yaraşırsız ha, bir-birüvüzə. 

 
YUSIF - Yaraşırdılar... İndi Moskvada Allah bilir hansı dayının oğluna bənd 
 olacaq. Day-dayı yaxşı şeydi. Elə birinci dəfədən götürdülər onu. Bəs sən nə 
 üçün girə bilmirsən bu üç ildə? Çünki sənin heş kimin yoxdur.  

 
YALÇIN -  Çimnaz istedadlı qızdır. 
 

YUSİF  -      Ay canım, nə istedad bazarı açmısan? Bəyəm sənin talantın 
 onunkundan azdır? 
 

YALÇIN -   Belə görünür... 
 

YUSİF  -  Hm, buna bax e... Nəcəf dayı, mən ölüm, qulaq as. Bu hələ 
 məktəbdə oxuyarkən tez-tez televiziyaynan şeer deyirdi, tanınmış 
 artistlərnən bir  yerdə çıxış edirdi. Onda bəs sənin Çimnazın nə edirdi hələ, 

 hə, talantsız oğlan? Yapışmışdı sənin ətəyindən ki, ona da köməy edəsən.  
 Nəcəf dayı, inan Allaha, bir dəfə lap elə kinostudiyadan da gəlmişdilər, bunu 
 hansısa kinoya çəkmək istəyirdilər. Amma sonra gördülər ki, adamı yoxdu 

 bu yazığın. Bunun yerinə bir uzun burunu çəkdilər. Hə, nə isə, belə-belə iş- 
 lər... 
 Nəcəf  dayı, bu Yalçın ki var ha, mənim kiçik qardaşımdır, çünki uşaxlıxdan  
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 tanıyırıx bir-brimizi, sonra bir məktəbdə oxumuşuq, sonra... o qədər yaxşı- 
 pis günlərimiz olub ki. Nə isə... Bir böyük qərdeş kimi , istəyirəm ki, fərsiz  
 olmayasan, xam xəyallara qapılmayasan, nə qədər gec deyil, həyatda öz 

 yerini tapasan. Ədə, öyrən də qərdeşindən. Məktəbi haçan qurtarmışam? 

 
YALÇIN -  (Könülsüz.) Üç il əvvəl. 
 

YUSİF  -  Ay atana Allah rəhmət eləsin. Üç il əvvəl, düzdü. Ədə üç il nədi ki,  
 amma  gör bu müddətdə mən həyatda nələr eyləmişəm? Bax, əsgər 

 getmişəm, sənət qazanmışam, məhəbbətimi tapıb gətirmişəm, indi də 
 xudmani yaşayıram özümçün, görürsən? 
 

YALÇIN –  (Sınayıcı bir tərzdə.) Daha həyatda bir böyük arzun-zadın 
 yoxdu?  
 

YUSİF  -  Nəyin dərdini çəkməliyəm?  Bu gün-sabah ata da olacam... 
 

YALÇIN -  Sənə yazığım gəlir. 
 

YUSİF  -  Ə, mənim nəyimə yazığın gələsidir? Şofer babayam, gündə də 
 üçdən-beşdən varımdı. Axşam maşını qaraja qoyandan sonra da otururam 
 belə özümçün bala-bala. Sənin hansı artistindən pis dolanıram? 

 (Acgözlüklə stəkanı  başına  çəkir.) 
 

YALÇIN - (İçir, bir müddət susur.)  Mən teatrı sevirəm, Yusif... Adam 
 qabağına çıxan ilk çətinlikdən qorxub qaçmalı deyil, arzularından əl çəkməli 
 deyil. 
 

YUSİF  -   Adam ayağını yorğanına görə uzatmalıdır, elə deyimi, Nəcəf dayı? 
 Mən bilirəm ki, nə pulum var, nə də adamım. Ona görə də dərin suya 
 girmirəm, xıdır Nəbini də çağırmıram. Yoxsa sənin kimi... Yaxşı, ömrün boyu 
 batıb qalacaqsan bu tozlu pərdə-pürdə  arasında? 

 

NƏCƏF KIŞI -   Hə, belə-belə işlər... Bura bax, nə üçün gələcək qaynatanın 

 sənə bir  köməyi dəymir? 
 

YALÇIN -   Mən getdim... (Çıxır.) 
 
 
     
 
                    ÜÇÜNCÜ  FRAQMENT 
 
 

 
Aparıcı rejissor sintezator çalan oğlana işarə edir. Musiqiçi oğlan tanış 
məhəbbət mahnıları əsasında fantaziya çalır, vokalist qızlar eyni 
melodiyanı vokalizə edirlər. 
Digər iki qız isə musiqinin və vokalizin müşaiətilə apaıcı mətni 
söyləyirlər. Bir az reçitativ səpgidə, bir az şeer deyirmiş kimi, mahnı  
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oxuyurmuş kimi. 
 

BİRİNCİ QIZ -   Reklam işıqlarıyla bəzənmiş küçəylə getdi.Yenə gözləri 
 önündə Çimnazın gülümsər gözləri, bu gün keçib getdikləri kölgəli xiyaban... 
 Xiyabanın sinəsinə düşmüş yarpaqların kölgəsi qara bir toru xatırladır. Onlar 
 elə bil tora düşüblər. Onlar harda, necə bu torun altından xilas olacaqlar, 

 bilmirlər. Sanki ümidləri tükənib, sanki ayların, illərin yorğunudurlar... 
 

İKİNCİ QIZ -   Küçənin nəhayətində itən trolleybus, uzaqlaşan maşınların 
 qırmızı işıqları, bir-bir işıqları sönən pəncərələr, tələsik addımlarla yeriyən 

 cütlüklər, harasa tələsən yaşıl işıqlı taksilər, yavaş-yavaş qaralan küçə 
 lampaları... hər şey, hər şey onda qəribə bir əhval oyadırdı. 
 

BIRINCI QIZ -   Sabah Çimnaz uçub gedirdi. Bu gün son gün idi...  
 

İKİNCİ QIZ -    Gün damla-damla əriyib qurtarırdı... Bir daha Çimnazın 
 gözlərinin işığına boyanmış, nəfəsi qatışmış günlər olacaqdımı? Bu barədə 
 düşünürdü. Düşünürdü və hiss edirdi ki, olacaqdı, əlbəttə olacaqdı, amma 

 bilə bilmirdi ki,  həmin o günlər də bu gün qədər sevimli, mehriban 
 görünəcəkdimi? Inanmırdı, inana bilmirdi. 
 

BİRİNCİ QIZ -   Gəlib yenə çoxmərtəbəli binanın qarşısında dayandı. 
 Dördüncü mərtəbədəki qoşa pəncərələr işıqlı idi hələ. Bu işıqlı pəncərələrə 
 baxdı, baxdı, sonra çıxıb getdi, bir azdan geri boylanıb bir də baxdı. İşıqlar 
 sönmüşdü daha... 

 
 
     

 
                                    DÖRDÜNCÜ  FRAQMENT 
  

 
Güllu xala öz yumşaq kreslosunda yuxuya gedib, televizorda isə tarzən 
“ANA”nı çalır. Güllü xala onu eşitmir, lakin qapının zəngi səslənən kimi 
mürgüsündən ayılır, qalxıb qapıya gedir, Yalçınla qayıdır. 
Aparıcı rejissor onların üstə projektor yönəldir.  

 
GÜLLÜ XALA -   Ay dələduz, hardasan bu vaxtacan? 
 

YALÇİN -   (Heç nə olmayıbmış kimi.) İşdə. 
 

GÜLLÜ XALA –  İndiyə iş qalar? 
 

YALÇIN -   Məşq edirdilər, bizi də saxladılar axıracan, lap yorulmuşam. 
 
Güllü xala stola yemək düzür. Yalçın bir parça çörək götürüb özünü divana 
yıxır. 
 

YALÇIN -  Ay ana, neçə dəfə demişəm ki, məni gözləmə, çörəyini vaxtında ye. 
 (Divanın üstə sallanmış oyuncaq balığını uçurur.)  Mənim   

imkanım yoxdur, sən ki tez gəlirsən işdən. 
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GÜLLÜ XALA -   Niyə imkanın yoxdur? Niyə mən deyənə qulaq asmadın? 
 Oturub evdə  kitabıvı oxuyeydin də... Dur di, gəl çörəyini ye. 
 

YALÇIN -   (Könülsüz qalxır.) Heç  denən iştahın varmı? 
 

GÜLLÜ XALA -   Gecənin bu vaxtına iştah qalarmı?.. Sentyabr da gəldi, xalxın 
 uşağı səhərlər instut qapısı açacax, sən isə... yatacaxsan ha... günortaya 
 qədər. Sonra da dur get işinə,  gecə yarısına qədər eşələn tozlu pərdə-
 pürdə arasında... Bilmirəm, nə görmüsən orda? Adam da bu qədər inad 

 olarmı? Ay balam, indi ki deyirlər, sənnən artist olmaz, onda bir başqa 
 sənətin dalınca get də... İndi ki, belə şəkillər çəkə bilirsən, rəssam ol də. 
 İdmana getdin, qızıl medal alıb atdın bir küncə, eh səni...  

 
Yalçın anasına baxaraq xəfifcə gülümsəyir. 
 
 Nəyə gülürsən, hə? Deyəsən dediklərim ürəyinə yatmır. Üzünü görə 
 bilmirəm, səhərlər mən gedəndə yuxuda olursan, qayıdanda da orda. Tək-

 tənha qalmışam bu boyda evdə. Adam bəs anasını düşünməz? 
 (Dodaqlarındakı inciklik yavaş-yavaş təbəssümə keçir.) İslamı 

 tanıyırdın? Toy edir. Bizi də çağırıb. Onun da anası mənim kimi tək idi... 
 

YALÇIN -   Deyəsən yavaş-yavaş sarı simə keçirsən, ha... (Gülümsəyir.)  
  Amma əl  saxla, gecə yarıdır, yatmaq lazımdır. Səhər tezdən durmalıyam... 
 
 

     
BEŞİNCİ FRAQMENT 
 

 
Yenə sintezator səslənir, iri planda musiqiçi oğlanın ağ-qara dillər üstə 
gəzən əlləri. 
Digər bir televiziya kamerası Yalçın uzanmış divana sarı yönəlir. 
Aparıcı rejissor əlində bir neçə vərəq operatorla yanaşı gedir. 
Yalçın yata bilmir, gah bu böyrü üstə çevrilir, gah digər böyrü üstə. Gah 
dikəlir, oturur, gah gözlərini bir nöqtəyə dikib fikrə dalır. 

 
BİRİNCİ QIZIN SƏSİ -    Xatirələri gecə açılan çiçəklər kimi bir-bir  

 canlanır... 
 

İKİNCİ QIZIN SƏSİ -   Çimnazla  karuseldə fırlanır, dənizdə çimirlər... 

 

BİRİNCİ QIZIN SƏSİ -   “Qağayı” pyesindən Nina ilə Treplyovun son 

 görüşünü oynayırlar... 

 
Artıq qızların özünü görürük. 
 

İKİNCİ QIZ -   Çimnazla teatrda, foyedə gəzişirlər, üçüncü zəng çalınır... Zala 
 keçirlər, çox maraqlı bir tamaşa başlayır. 
 

BİRİNCİ QIZ -    Bu zəng saat zəngi idi, lakin Yalçın ayılmadı. 
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İKİNCİ QIZ -   Haçandan-haçana anası oyatdı onu. 
 

BİRİNCİ QIZ -   Sonra yuxulu küçələrlə bir taksi şütüdü. 
 
 
Aparıcı rejissor proyektoru işə salır, ekranda sürətlə gedən taksi, sonra 
təyyarədən ayrılan trap, sonra təyyarə hərəkətə gəlir, asfalt dairəni 
dolanıb irəli qaçır, göyə yüksəlir. 
Yalçın mühəccəriyə söykənib mütəəssir baxışlarla baxır, baxır, külək 
saçlarını uçurur. 
 
 
     
 
                                           ALTINCI  FRAQMENT 

 
 
Aparıcı rejissor maqnitafonu işə salır. 
Həzin musiqi. 
Yalçın yenə anası ilə nəsə danışır. 
Nəcəf kişinin yanında oturub  “Avrora” çəkir. 
Yusiflə mübahisə edir. 
Yalçın məktub oxuyur: 
 

“Salam, Yalçın. Gəlib çatdım. Artıq dərsə gedirəm. Işlərim öz qaydasındadır. 

Amma çox darıxıram. Bilirəm, sənin üçün də çətindir. Amma bilsən sənə 
necə həsəd edirəm, heç olmasa, öz doğma şəhərindəsən, dostlarınla, 
yoldaşlarınlasan... Yalçın, o günü sən niyə gəlmədin? Mən tək gəlmişdim, 

gözlədim səni, gözlədim, uçuş vaxtına bir az qalmış taksi ilə bir təhər özümü 
təyyarəyə yetirə bildim. Aeroporta  çatanda mənə elə gəldi ki, yəqin sən 
məni burda gözləyirsən.  Lakin sən orda da yox idin...  

Xətrimə dəydin, Yalçın. Mən səni belə bilməzdim.  Axır vaxtlar sənə elə bil 
nəsə olub. Son günü  xatırlayırsanmı?  Lap qaradinməz idin. Niyə axı, niyə? 
Nə olub axı sənə?  

Mənə məktub yaz. Hər gün yaz, bir cümlə də olsa yaz. 
Öpürəm. Çimnaz.” 

 
Gah Çimnazın səsi eşidilir, gah özü görünür. Gah da Yalçının özünü görürük. 
Sətirlər ötüşdükcə haldan-hala düşür, gözləri yol çəkir.  
Sonra Yalçın məktub yazır. Saçını dartışdıra-dartışdıra, hər kəlmə üzərində 
dərindən düşünə-düşünə, yazdıqlarını poza-poza... 
 

“O səhər mən yerimdən qalxa bilmədim. Bütün gecəni cürbəcür fikirlər məni 
narahat edirdi. Yalnız səhərə yaxın yuxuya getmişdim. Inana bilmirdim ki, 
Çimnaz,  hər şey əvvəllərdə olduğu kimi davam edir, davam edəcək də; sən 

məni həmişə sevəcəksən... 
Nə olsun ki, məktəb yaşlarından  bir-birimizə meyl salmışıq. O zaman ikimiz 
də uşaq idik, həyat nədir, necə olan şeydir – nə bilirdik. Indisə... hiss edirəm, 

mənə görə əzab çəkirsən. Etiraf edə bilmirsən ki, artıq biz ayrı-ayrı 
adamlarıq, bir-birimizi necə sevə bilərik?...  
Çimnaz, məhəbbət oyunu oynamaq sənin üçün çətindir, mənim üçünsə  lap 

dəhşətdir... 
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Sevə bilmirəm, şübhələr mənə əzab verir... Yadındamı, bir zaman 
oxuyardıq: “Sevmək istəsəm də, sevəməm artıq...” 
 

Yazdıqlarını bir də gözdən keçirtdi, sonra cırıb parça-parça etdi, 
yandırdı.  
Alov dilimləri kadrı doldurur. 
 
 
    

YEDDİNCİ  FRAQMENT 

 
 

Sintezatorda yenə tanış məhəbbət melodiyaları, yenə vokalist qızlar 
vokalizə edirlər.  
Fonda tökülən yarpaqlar, sonra sakit-sakit ələnən qar. 
 

BİRİNCİ QIZ -   Yalçın payız rəngli xiyabanla gedir. Sarı yarpaqlar ələnir. 
Eynəkli qadın ona məktub uzadır. 

 

İKİNCİ QIZ -   Yalçın skamyada oturub. Sarı qovaq yarpaqları üstünə tökülür. 
 Ona məktub uzanır. Sonra məktublar sarı yarpaqlar kimi yağır. Onları 
 havada tutmağa çalışır. Məktublar sarı yarpaqlar kimi yağır, yağır... 

 

İKİNCİ QIZ -   Sonra qar yağır. 
 

BİRİNCİ QIZ -   Yenə reklam işıqlarıyla bəzədilmiş küçə ilə gedir. Qar yağır. 
 Yaşıl  işıqlı taksilər harasa şütüyür. 

 

İKİNCİ QIZ -   Heç kim taksiyə minmir, heç kim trolleybusa minmir. İlk qar 
 yağır. Adamlar sevincdən bilmir nə etsinlər. 
 

BİRİNCİ QIZ -   Yalnız Yalçın sevinmir, Yalnız Yalçın fikirlidir. 
 

İKİNCİ QIZ -   Güllü xalanın televizorunda hava haqqında məlumat verirdilər. 
 Hər yanda soyuq idi, qar idi. Güllü xala jaket toxuyurdu.  
 
Sintezatorun, vokalist qızların melodiyası davam edir. 
Yalçın üstündəki qarı çırpa-çırpa evə keçir. 
 

YALÇIN -  Ay ana, qar yağır! 
 

GÜLLÜ XALA -   Xeyir xəbər olasan. İndi gör mən sənə nə xəbər deyəcəyəm. 
 (Ona bir teleqram verir.)  

 
YALÇIN -   (Oxuyur.) Aeroportda qarşıla. O610 reysilə uçan təyyarə ilə gəlirəm. 
 Çimnaz. 
 
Yalçın özünü itirir. 

Aparıcı rejissor təbəssümlə baxır. 
Ana və oğul ctol arxasında oturub çay içir. 
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GÜLLÜ XALA -   Ay səni... Demək məndən xəlvəti işlərin varmış... Harda yaşayır 
 bu Çimnaz? 
 

YALÇIN -  Uzaqda, ay ana, çox uzaqda, lap şimal qütbindıə. 
 

GÜLLÜ XALA –  Bizə gələcək? 
 

YALÇIN -  Yox, ay ana. Qohumları var burda, onlara gəlir. 
 

GÜLLÜ XALA –  (Gülümsəyir.) Bəs teleqramı sənə niyə vurub? 
 

YALÇIN -  (Ərkyanə.) Gərək hər şeyi biləsən? 
 
 
     

 
 
SƏKKİZİNCİ FRAQMENT 

 
 
 
Aparıcı rejissor proyektoru işə salır, ekranda enməkdə olan bir təyyarə, 
təyyarəyə yaxınlaşan trap, trapla enən sərnişinlər. 
Yalçın mühəccəriyə söykənib baxır. 
 

ÇİMNAZ -   Yalçın! (Qışqırıb qaçır.) 
 
Yalçın onunla üz-üzə dayanır, gülümsəmək istəyir, gülümsəyə bilmir. 
Stol arxasında oturub kofe içirlər. 
 

 Niyə dinmirsən? Bəlkə gəlişimə sevinmirsən? Mən isə sevincdən dəli 

 kimiyəm.  Ah Yalçın, Yalçın... inana bilmirəm ki, məni qarşılayan sənsən. 
 Düz dörd ay bu arzu ilə yaşamışam ki, məni sən qarşılayasan. Hələ evdə 
 heç kimin xəbəri yoxdur. Gedib birdən evə girəndə gör nə qiyamət olacaq... 

 
Çimnaz elə hey danışır, danışır.  
Yalçın xəfifcə gülümsəyərək baxır, baxır. 
 

YALÇININ DAXİLİ SƏSİ -   “Həmişəki Çimnazdır, coşqun, şən... Aman 

 Allah, doğrudanmı bu gülüşlər o uşaqlıqdakı gülüşlərdir, təmiz, niyyətsiz, 

 məqsədsiz... Doğrudasnmı, bu gülüşlərin arxasında bir yalan, saxtakarlıq 
 yoxdur?..” 
 
Qara asfalt yolla bir taksi şütüyür. Yalçınla Çimnaz arxada oturublar. 
Çimnaz başını onun çiyninə qoyub. 
Yalçın maşının tərləmiş pəncərə şüşəsinə barmağı ilə Çimnazın şəklini 
çəkir. Çimnaz şəklə baxıb gülümsəyir. 

Dönüb öz pəncərəsində Yalçının şəklini çəkmək istəyir, uzun dırnağı mane 
lur, barmağını büküb çəkir. 
Yalçının çəkdiyi qız şəklinin gözləri dolub, sonra bu iki damla su göz yaşı 
kimi yanaqlar boyunca iz açır. Yalçın tez şəkli silir. 
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Çimnaz bunu görür, sonra dönüb özü çəkdiyi şəklə baxır. Yalçın hələ 
“ağlamır”. 
Taksidən düşürlər. 
Bu vaxt artıq “Yalçın da ağlayır”, lakin taksi burlub gedir. 
Yalçın gülümsəyir, Çimnaz başını bulayır. 
Ekranda son kadrlar.  
Aparıcı rejissor proyektoru söndürür. 
 
 

 
 

   DOQQUZUNCU  FRAQMENT 
 
 
Yalçın divanda uzanıb tavandan asılmış oyuncaq balığını uçurur, televizorda 
xokkeyə baxır. Telefon səslənir, səslənir, o isə dəstəyi götürmür. 
 

GÜLLÜ XALA –  (Daxil olur.) Bıy, sən evdəsənmiş ki. İşə niyə getməmisən 
 bəs? 
 

YALÇIN -  (Soyuqqanlıqla.) İcazə almışam. 
 

GÜLLÜ XALA –  (Təəccüblə.) Xeyir ola? 
 

YALÇIN -   Xeyirdir.. 
 

GÜLLÜ XALA –  (Stolun üstündəki kiçik hədiyyə royalı götürərək.) 
 Bu nədir belə?  (Alt tərəfdən yazılmış sözləri oxuyur.) “Çimnaza, 
 ad günü münasibətilə”. Hə,  belə denən... (Gəlib oğlunun yanından 
 oturur.)  Kimdir axı bu Çimnaz?  Olmaya o teleqramı vuran qızdır? 

 

YALÇIN -   Bir qızdır da... 
 

GÜLLÜ XALA –  (Gülümsəyir.)  Necə qızdır, yaxşı, hə? 
 

YALÇIN -  Nə bilim... 
 

GÜLLÜ XALA –  Haçandı onun ad günü? 
 

YALÇIN -  Bu gün. 
 

GÜLLÜ XALA –  Bəs niyə getmirsən? 
 

YALÇIN -   Gedəsi olmadım. 

 
GÜLLÜ XALA -  Niyə bəs?  (Təbəssümü soyuyur.) 
 
 
Telefon səslənir. Güllü xala dəstəyi götürür. 
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YALÇIN -   Mən evdə yoxam. 
 

GÜLLÜ XALA –  Evdədi. (Yalçına.) Səni çağırırlar. 
 

YALÇIN -   (Astadan.) Ee, demədimmi ki, mən evdə yoxam. (Dəstəyi 
 götürür, bir an qulaq asıb yerinə qoyur.) 
 
GÜLLÜ XALA -   (Naharatlıqla.) Kim idi? 
 

YALÇIN -   Ee, nə bilim, kim idisə danışmadı, dəstəyi asdı. 
 

GÜLLÜ XALA -   (Ərkyanə hədə ilə.) Bilirsən, nə var, sən mənə fason 
 çıxartma, sənə elə fason gələrəm ki,  ömür boyu yadından çıxmaz. Hər şey 
 aydındı. Bu dəqiqə geyinib gedirsən, bildin? (Onun paltarlarını 
 gətirib zorla geyindirir.) 
 
 
     

 
ONUNCU  FRAQMENT 

 
 
Çimnazgilin evi. Ad gününə yığışmış qonaqlar iki-bir, üç-bir oturub, ayaq 
üstə durub Yalçını gözləyirlər.  
Çimnaz qollarını sinəsində çarpazlayıb var-gəl edir, nigaran-nigaran 
pəncərədən boylanır. 
Asta musiqi eşidilir. 

Birdən pəncərədən baxan qızlardan biri sevincək xəbər verir: “Yalçın 
gəlir!” 
Çimnaz pəncərəyə qaçır, baxır, sonra sevinclə qapıya qaçır. 
Aparıcı rejissor həsədlə baxır, o da qonaqların arasında olmağı arzulayır. 
Yalçınla Çimnaz yanaşı dayanıblar. Əllərində badə var. Digər qonaqlar da 
əllərində badə ayaq üstə duruyblar. Qonaqlardan biri deyəsən Çimnazla 
Yalçının sağlığına tost deyir.  
Qonaqlardan gülümsəyəni var, həsədlə baxanı var. 
Çimnaz fərəh hissindən coşub daşır.  
Yalçın tutqundur.  
Içirlər. 
Yüksək ritmli rok musiqi. Rəngli işıqlar musiqinin ritminə uyğun yanıb 
sönür.  
Rəqs edirlər.  
Yalçın divara söykənib baxır.  
Çimnaz çəkib onu rəqsə çıxarır, lakin o yenə də rəqs etmir, sakitcə baxır. 
Çimnaz yenə əl çəkmir. Nəhayət o da qeyri-ixtiyari halda rəqsə qoşulur, 
tədricən Çimnazdan aralanır, öz aləminə qapılıb oynayanların arasından 
sivişib çıxır, gödəkçəsini götürüb gedir. 
Onun qeybindən heç kim xəbər tutmur, əvvəlki qaydada oynayırlar. 

Aparıcı rejissor da kənarda oynayır özü üçün. 
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                                              ON BİRİNCİ  FRAQMENT 
 
Yalçın Nəcəf kişinin budkasına daxil olur. 
 

YALÇIN -   Tamaşa qurtarıb? 
 

NƏCƏF KİŞİ -    Bir az bundan əvvəl qurtardı, ay oğul. (Siqaretinə qüllab 

 vurur.)  Deyəsən bu gün işləmirsən. 

 

YALÇIN -  Hə, icazə almışdım, işim vardı. 
 

NƏCƏF KİŞİ –  (Termosdan çay süzür.)  Çay içirsən? 

 

YALÇIN -   Yox, yaxşısı budur, bir siqaret ver. (Siqareti götürüb pilətənin 
 oduna yandırır.) 
 
NƏCƏF KİŞİ –  Hə, yaxşı tamaşadı bu “Leyli və Məcnun”, amma hayıf ki, heç 

 vaxt baxa bilmirəm. Mənim vıxadnoyum olanda olmur bu tamaşa. 

 

YALÇIN -   Nəcəf dayı... de görüm, məhəbbətdə bərabərlik çox vacibdir, hə? 
 

NƏCƏF KİŞİ –  Bərabərlik, yəni nə mənada? 

 

YALÇIN -   Hər cəhətdən, məsələn, zənginlik, təhsil, dostlar... 
 

NƏCƏF KİŞİ –  Əlbəttə, çox vacibdir. Taylı tayını tapar, deyiblər. 

 

YALÇIN -   ...Bəs nə üçün onda Leyli Məcnunu sevir? 
 

NƏCƏF KİŞİ –  Eh, sən də köhnə nağıllardan danışırsan. 

 

YALÇIN –  Köhnə nağıldır, bəs nə üçün onu belə tez-tez göstərirlər? 
 

NƏCƏF KİŞİ –  Nə olsun ki göstərirlər. Bu günki qızlardan sənin üçün Leyli 

 olacaq? 
 
Yalçın susur, sonra Nəcəf kişinin siqaretindən bir dənə də götürüb çıxır. 
 
 

 
     
                                        ON İKİNCİ  FRAQMENT 
 

 
YALÇIN –  Niyə yatmamısan, ay ana? 
 

GÜLLÜ XALA –    Səni gözləyirəm. 
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YALÇIN -   Di mən gəldim, dur yat... 
 

GÜLLÜ XALA –  Necə keçdi məclisiniz? 

 
YALÇIN -   Əla. 
 

GÜLLÜ XALA –  Gördün, getmək istəmirdin. 
 
Yalçın gülür. 
 

GÜLLÜ XALA –  Nəyə gülürsən? 
 

YALÇIN -   Heç... 
 
 

 
 

ON ÜÇÜNCÜ FRAQMENT 

 
 
Aparıcı rejissor proyektoru işə salır. 
Qar yağır, külək əsir. 
Soyuq bir gecədir.  
Yalçın yatağında uzanıb kitab oxuyur: 
   

 “Startsev kolyaskanı şəhərin kənarında saxlatdırdı. Özü isə piyada  
 qəbirstana getdi. Heç kəs yox idi...” 
 
Bezikmiş halda kitabı kənara atır. 
 

YALÇININ DAXİLİ SƏSİ:  “Demək hər şey bitdi... Kaş bir daha bir-birimizi 

 görməyəydik. Kaş o məndən soruşmayaydı ki, nə üçün qaçdım məclisdən. 
 Soruşsa, deyəcəyəm. Mütləq deyəcəyəm. Deyəcəyəm ki, biz yaxın adamlar 
 ola bilmərik, aramızda nəhayətsizlik var...” 

 
Yata bilmir, gah bu böyrü üstə çevrilir, gah o böyrü üstə. Gah işığı 
yandırıb kitaba baxır, onu da oxuya bilmir. 
Ayağa qalxıb pəncərədən baxır. 
Külək ulayır. 
Üşüyür, qayıdıb yatağına girir. 
Titrəyir. Lakin bir an keçmir ki, soyuğu unudub yenə dikəlir, yatağında 
oturur, gözləri bir nöqtəyə dikilir. 
 
 “Bəs mən onsuz...  qala bilərəmmi? Ən şirin xəyalım... ən şirin arzum... 

 birdən-birə yox olsun? Bu ağrıya dözə blərəmmi?” 
 
Qəfildən telefon səslənir. 
Diksinir. Cəld dəstəyi götürür. 
 

ÇİMNAZIN SƏSİ:  “Sənsənmi, Yalçın?..” 
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Yalçın təəccüblə baxır. 
 

ÇİMNAZIN SƏSİ -   Deyəsən, hələ yatmamısan. 

 

YALÇIN –  Çimnaz, sizdən xəlvəti çıxıb gəldiyimə görə... 
 

ÇİMNAZIN SƏSİ –  Yox, Yalçın bu barədə sonra, indisə... 

 
Yalçın əlilə dəstəyin membranını tutur, ağrı ilə qulağında səslənən yad 
sözləri dinləyir:  

   
  “İndisə... əlvida, oğlan. Biz ayrı-ayrı adamlarıq. Məgər bunu sən  

   özün duymursanmı? Nə üçün məcbur edirsən ki, sənə mən           
   deyim bunları?...” 
 

ÇİMNAZIN SƏSİ - İndisə... Yalçın, əzizim, istəyirəm ki, yanıma 

 gələsən. Gələ bilərsənmi?   (Səsi  kövrəlir.) Şəfəq  küçəsində, 

 İncəsənət muzeyinin yanındayam. 
 

YALÇIN -  (Təəccüblə.) Küçədən zəng edirsən, ev telefonunuz işləmir 
 məgər? 

 

ÇİMNAZIN SƏSİ –  Tez gəl... 

 
Dəstək asılır. 
 
 
    
                                       ON BEŞİNCİ  FRAQMENT 
 

 
Sintezatorun, vokalist qızların səsi. 
Ağır, kədərli, narahat bir melodiya. 
 

 
BİRİNCİ QIZIN SƏSİ -   Yalçına elə gəldi ki, yuxu görür. 

 

İKİNCİ QIZIN SƏSİ -   Yuxudan ayılsın deyə var-gəl etdi. Pəncərədən 

 baxdı. 
 

BİRİNCİ QIZIN SƏSİ –  Qar yağmırdı daha, külək isə əvvəlki qorxunc 

 səsilə ulamaqda idi. 

 

İKİNCİ QIZIN SƏSİ -   Anası oyanmasın deyə, sakitcə gödəkçəsini  

 götürüb evdən çıxır. 

 

BİRİNCİ QIZIN SƏSİ –  Küçəni dənəvər qar örtmüşdü, çökək yerlər 

 dolmuşdu. Ətraf bəyaz bir səhranı xatırladırdı. 
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İKİNCİ QIZIN SƏSİ -   Nə bir maşın vardı küçədə, nə adam vardı, nə bir 

 səs-səmir. Çimnaz da yox idi bu qarlı, yuxulu, kimsəsiz səhrada. 
 

BİRİNCİ QIZIN SƏSİ –  Üstü təzəcə örtülmüş  ayaq izlərilə getdi. Izlər onu 

 bir telefon köşkünə gətirib çıxartdı. 
 
Sintezatorun səsi, vokaliz astadan davam edir. 
 

YALÇIN -   (Telefon köşkünün qapısını açır, Çimnazı burda görüncə 
 heyrətlə.) Başına hava gəlibdi, nədi? 

 
ÇİMNAZ -   (Əlilə onun dodaqlarını tutur, səs salmamağa içarə edir, titrək 
 pıçıltılarla.) İçəri keç, qapını ört, soyuq gəlməsin, əllərimi qızdır... 
 

Yalçın onun dediklərini edir. 
 

YALÇIN –  Bu nə oyundur, Çimnaz? 
 

ÇİMNAZ -   Tələsmə, hər şeyi biləcəksən. Üşüyürəm, qoy bir az qızınım, özümə 
 gəlim. 
 
Yalçın nəfəsilə Çimnazın əllərini qızdırır.  
 
 Mən evdən qaçmışam. Burdan uzaqlaşmaq lazımdır. Tez olaq. Gəlib bizi 
 taparlar. 
 

YALÇIN –  (Heyrəti lap artır.)  Niyə, nə üçün? 
 

ÇİMNAZ -   Sonra, sonra hamısını danışaram, indisə qaçıb bir yerdə gizlənək. 
 Səhərə çıxaq, səhər isə uçub gedəcəyəm Moskvaya. 
 

YALÇIN –  (Düşünür.) Hara qaçaq?.. 
 

ÇİMNAZ -   Bilmirəm, bilmirəm, har istəsən...Təki bizi tapa bilməsinlər. 
 

YALÇIN -   Gedək bizə. Səni anamla da tanış edərəm. 
 

ÇİMNAZ -   (Tərəddüdlə.) Yox... Bilirsən, bu sirri gizli saxlamaq lazımdır. Heç 
 bir evə gedə bilmərik. 
 

YALÇIN –  Onda... mən bir etibarlı yer bilirəm, getdik... 
 

 
 
 

    ON ALTINCI  FRAQMENT 
 
 
Aparıcı rejissor maqnitafonu işə salır. Sevinc dolu bir musiqi. 
Yalçın Nəcəf kişiylə nəsə danışır, ona nəsə başa salmağa çalışır. 
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Yarımyuxulu qoca nədənsə inad edir. Yalçın daha canfəşanlıq göstərir. 
Nəhayət ki, qoca yumşalır, gülümsəyərək razılıq verir. Yalçına açar uzadır. 
Yalçın sevincək açarı götürür. Qoca ona siqaret də təklif edir. Yalçın 
başını bulayaraq etiraz bildirir. 
 

YALÇIN -   (Üstünə “Səhnə fəhlələri otağı” yazılmış qapının önündə 
 dayanmış Çimnaza.)  Buyur, keç içəri. Səhərəcən bu otaq bizimdir. 

 Yerimizi Allahdan və bir də Nəcəf kişidən savayı heç kim bilməz. İşığı 
 yandıra bilmərik, bir azdan dəhlizin  işığı yanacaq, pəncərədən bizə də işıq 
 düşəcək.  

 
Otağın ortasında üzbıüz dayanırlar. 
Qaranlıqda uzun müddət bir-birinə baxırlar, xoşbəxtcəsinə gülümsəyirlər. 
Sonra öpüşürlər. 
Koridorun işığı yanır, otaq bir az işıqlanır. 
Aparıcı rejissor baxıb gülümsəyir. 
Çimnaz heyranlıqla şəkilləri seyr edir, qırıq, boylama güzgüdə özünə baxır. 
Yalçın qollarını sinəsində çarpazlayıb divanda oturur. Onun sifətində həm 
sevinc, həm təəccüb, həm də təlaş ifadə olunur. 
Çimnaz yaxınlaşıb onun yanından oturur, başını çiyninə söykəyir. Bir müddət 
beləcə susur. 
 

ÇİMNAZ -    (Ağır-ağır.) Yaxşı ki, sən axşam tez çıxıb getdin.  Anam-atam 
 teatrdan qayıdıb səni soruşdular.   
 Yalçın... onlar bizim münasibətimizə razı deyillər. Neçə dəfələrlə məni 
 məcbur etmək istəyiblər ki, səndən əl çəkim... 

 Sən onlara bənd olma, Yalçın. Bizi bir-birimizdən heç kim, heç nə ayıra 
 bilməz, elə deyilmi? 
 Beləcə də dedim onlara. Bir dava-dalaş düşdü ki... Uşaqların hamısı kor-

 peşiman çıxıb getdilər... 
 Məni institutdan çıxartmaqla hədələdilər. Mən isə onların gözü qabağında 
 paltarlarımı, kitablarımı yığıb evdən çıxdım. İndi yəqin ki, peşiman olub bərk 

 axtarırlar məni. 
 
Çimnaz ağlayır. 
Yalçın onu bərk-bərk qucaqlayır. Onun da gözləri dolur. 
Sintezator çalan oğlan, vokalist qızlar aparıcı rejissorun işarəsilə çox 
həzin, lakin sevinc, fərəh dolu bir melodiya başlayırlar. 
 

BIRINCI QIZ -   Yalçının yaşarmış gözləri önündə nələr canlanmadı... 
 Yuxusuz  keçirdiyi gecə, aeroporta qaçan taksi, uçub gedən təyyarə, sarı 

 yarpaqlar  kimi yağan məktublar, pəncərəsində gözü yaşlı şəkli qalmış taksi, 
 rəqs  edənlərin arasından sivişməsi, gecə yarısı səslənən telefon, tənha 
 telefon  köşkü... 

 
Aparıcı rejissor proyektorun yanında dayanıb ekranda canlanan şəkillərə, 
kadrlara baxır. 
Birinci qızın səsi davam edir. 
 

 Hər şey, hər şey yenidən canlandı. Elə bil Yalçın bütün bunları yenidən 

 yaşadı, gəlib yenə bu kiçik otağa çıxdı. Burda isə Çimnaz onun yanında idi. 
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 Başını çiyninə söykəmişdi. Uşaqlıqda gördüyü, uşaqlıqda sevdiyi məsum 
  Çimnaz... “Bağışla, bağışla...” deyib onu öpüçlərə qərq etdi. Çimnaz heç 
 bilmədi ki, Yalçın nə üçün “Bağışla” deyir. 

 
Aparıcı rejissor maraqla səhnəni izləyir. 
 

İKİNCİ QIZIN SƏSİ -   Sonra Yalçın elektrik çaydanını rozetkaya qoşdu, 

 şkafdan stəkan-nəlbəki çıxatdı, qənd çıxartdı, qəzeti süfrə kimi açdı,  tilli 
 stəkanlara çay süzdü. Ləzzətlə, qızına-qızına çay içdilər. 

 

BİRİNCİ QIZIN SƏSİ -   Çimnaz çamadanını açdı. Yalçının bağışladığı 

 kiçik royalı çıxardıb stolun üstə qoydu, sonra onda bir musiqi çaldı. 

 
Aparıcı rejissor baxıb gülümsəyir. 
 

İKİNCİ QIZIN SƏSİ -   Sonra Çimnazın yuxusu gəldi. Yuxunu gözlərindən 

 qovmaq istədi, mümkün olmadı. Yalçının qolları arasında yuxuya getdi. 
 Yalçın gödəkçəsini onun üstünə saldı, saçlarını sığalladı. Sonra onun da 

 yuxusu gəldi. 
 

BİRİNCİ QIZIN SƏSİ –  Hər şey mahnı kimi idi. Bu mahnıda ilk məhəbbət 

 gecəsinin şirinliyindən, qəribəliyindən danışılırdı. 
 

İKİNCİ QIZ -   Sonra Yalçın yuxu gördü. Gördü ki, Çimnazın əlindən tutub 
 güllü-çiçəkli bir çəməndə qaçır. Uzaqdan bir göl ağarırdı. Böyük, ucu-bucağı 

 görünməyən göl... Əl-ələ tutub gölə tərəf qaçdılar. Gölün o biri tərəfindən 
 Günəş doğurdu. Şəfəqlər gözlərini qamaşdırırdı. 
 
Otağa düşmüş gün işığından hər ikisi ayılır. 
 

YALÇIN –  (Gülümsəyərək.)  Sabahın xeyir. 
 

ÇİMNAZ -    (Bir müddət heç nə kəsdirə bilmir, sonra o da 
 gülümsəyir.)  Sabahın xeyir. 

 
Təyyarə meydanından bir təyyarə yüksəlir. Yalçın mühəccəriyə söykənib əl 
edir. 
Təyyarə uçur, uçur, nöqtəyə dönür. 
Kadrları qurtaran boş ağ ekran. 
Aparıcı rejissor “TAMAŞANIN SONU” sözlərini kamera qarşısına tutur. 
Sintezator çalan oğlan, vokalist qızlar, aparıcı qızlar tamaşaçılara təzim 

edərək kamera qarşısından keçirlər. 
Güllü xala da dodağında təbəssüm gəlib keçir. 
Onun ardınca da Nəcəf dayı. 
Sonra da Yusif. 
Çimnazla Yalçın əl-ələ tutub keçirlər. 
Və nəhayət, aparıcı rejissor da gülümsəyərək təzim edir. 
 
 
                                                           S O N 
      ser.f.yaver@mail.ru 

 


