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Sergio
LEONE

Sergio Leon– “Spaghetti Weatern” janrı
ilə məşhur olan italyan rejissor, prodüser və
ssenarist.
1929-cu il yanvarın 3-də Roma
şəhərində anadan olan Sergionun atası
Vinçenso Leone dövrün pioner kino işçilərindən
biri, anası Edvic Valçarenqi isə səssiz filmlərdə

çəkilən aktrisa idi. Məktəbdə oxuyarkən onun
sinif yoldaşlarından biri gələcəkdə birlikdə bir
neçə layihəyə imza atacağı əfsanəvi bəstəkar
Ennio Marikoni idi. Atasının kinostudiyalarda
işini yaxından izləyən Sergio artıq 18 yaşında
olarkən universitetdə hüquq dərslərini atdı və
kino sahəsinə gəlməyi qərara aldı.
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1948-ci ildə o,
“Velosiped Oğruları”
filmində rejissor
Vittorio de Sikanın
köməkçisi idi. 1950ci illərdən etibarən
o, ssenarilər də
yazmağa başladı,
“Quo Vadis” (Kvo
Vadis) – 1951 və
“Ben-Hur” (Ben Hur)
– 1959 kimi
amerikan
filmlərində rejissor
köməkçisi kimi çalışdı. 1959-cu ildə “The Last
Days of Pompeii” (Pompeyin Son Günləri)
filminin çəkilişləri zamanı xəstələnən rejissor
Mario Bonnardın işini sona çatdırmaq Leoneyə
həvalə edildi. 1961-ci ildə “The Colossus of
Rhodes” (Rodos Heykəli) tarixi filmi ilə öz
müstəqil rejissorluq debütünü etdi. 1960-cı
illərdə tarixi filmlər bir qədər dəbdən düşdü və
Leone amerikan “Western” janrından
bəhrələnən italyan “Spaghetti Weatern”
janrında filmlərə maraq göstərməyə başladı.
1964-cü ildə çəkdiyi “A Fistfull of Dollars” (Bir
Ovuc Dollar) filmi yaponiyalı rejissor Akira
Kurosavanın 1961-ci ildə ekranlaşdırdığı
“Yojimbo” (Yocimbo) filmi əsasında çəkilmişdi.
Bu film amerikalı aktyor Klint İstvudu məşhur
etdi. Buna qədər isə o, yalnız televiziya
filmlərində kiçik rollar almışdı.

Bu və Leonenin növbəti iki filmi – “For a
Few Dollars More” (Bir Qədər Dollar Daha Çox)
– 1965 və “The Good, the Bad and the Ugly”
(Yaxşı, Pis və Zalım) – 1966 filmləri sonradan
“Man with No Name” (Adsız Adam) və ya
“Dollar” trilogiyası adı ilə məşhurlaşdı. Sonucu
film trilogiyanın ən uğurlu filmi oldu. Ennio
Marikoninin məşhur musiqisi də filmə böyük
şöhrət gətirdi.
Bu 3 filmin
uğurunu görən Hollivud film şirkəti
“Paramount Pictures”
1967-ci ildə onu “Once
Upon a Time in the
West” (Bir Zamanlar
Qərbdə) filminin rejissor kürsüsünə dəvət
etdi. Sergio Leone bu
filmdə bir çox əfsanəvi
“Western” filmlərinə
istinad etmişdir. O
dövrə film Şimali Amerikada kassa yığımında
böyük uğur qazanmasa da, Avropada böyük hitə
çevrildi. Bir çox film həvəskarları, kritiklər bu
filmi Leonenin ən yaxşı filmi hesab edirlər.
1970-ci illərdə əsasən prodüserlik fəaliyyəti ilə məşğul olan Leone 1978-ci ildə 28-ci
Venesiya Beynəlxalq Film Festivalında
münsiflər heyətinin üzvü idi. O, onilliyin
əvvəllərində sonradan əfsanəyə çevriləcək
“Godfather” (Xaç Atası) – 1972 filminin rejissor
kürsüsündən imtina etdi. Bunun səbəbi isə
onun həmin dövrdə digər qanqster filmi
üzərində çalışması idi. Leone bu filmi ərsəyə
gətirmək üçün on ildən artıq vaxt sərf etdi. Bu
1984-cü ildə ekranlara çıxan və baş rollarda
Robert De Niro və Ceyms Vudsun oynadığı
“Once Upon a Time in America” (Bir Zamanlar
Amerikada) filmi
idi. Film keçmiş
qanqster Harri
Qreyin “The
Hoods” əsəri əsasında çəkilmişdi.
Filmin son hazır
versiyası çox uzun
idi. “Warner Bros”
şirkəti filmi bazara
çıxarmaq üçün onu
montaj etməyi
tapşırdı. Nəticədə
iki saatdan bir qədər artıq davam edən film
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tənqidlə üzləşdi. Dünyanın digər hissələrində
ekranlara çıxan orijinal-uzun versiya həm kassa
yığımında uğur qazandı, həm də kritiklərin
əksəriyyəti tərəfindən bəyənildi. Sonradan film
DVD-də işıq üzü gördükdən sonra öz qiymətini
aldı və bir çoxları tərəfindən şah əsər
adlandırıldı.
Leone 1989-cu il aprelin 30-da ürək
tutmasından vəfat etdi. Həyatının son illərində
onun yaxın dostu Klint İstvudla arası
soyumuşdu. “Once Upon a Time in America”
filmini çəkəndə Leone bildirmişdi ki, Robert De
Niro İstvuda nisbətən həqiqi aktyor idi. Hər
halda Leonenin ölümündən bir müddət əvvəl
onlar yenidən münasibət yaratmışdılar. 1992-ci
ildə Klint İstvud “Unforgiven” filminə görə ən
yaxşı rejissor kimi Oskar qazandı. O, bu Oskarı 2
şəxsə həsr etdi. Bunlardan biri Sergio Leone,
digəri isə Don Siqel idi.

Həyata Keçməyən Layihələr: Əvvəl də
qeyd etdiyim kimi, “Godfather” (Xaç Atası)
filminin rejissor kürsüsündən imtina etdi.
Filmin rejissoru Frensis Ford Koppola oldu.
Leone Harrison Salisburinin “The 900 Days: The
Siege of Leningrad” (900 Gün: Leninqradın
Mühasirəsi) kitabı əsasında 2-ci dünya
müharibəsi barədə film çəkmək istəsə də, bu
layihəni həyata keçirə bilmədi.
Leonenin həyata keçirmək istədiyi
layihələrdən biri Migel De Servantesin “Don
Kixot” əsəri əsasında film çəkmək istəməsi idi.
Don Kixot rolunu Klint İstvud oynamalı idi.
Leone, həmçinin, Marqaret Mitçelin
məşhur “Gone With the Wind” (Küləklə
Sovrulanlar) əsərinin fanatı idi. O, 1939-cu ildə
ekranlara çıxmış film versiyasının rimeykini
çəkmək istəsə də, bu yalnız plan olaraq qaldı.
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Gregory Peck

Amerikalı aktyor, bütün dövrlərin ən böyük aktyorlarından biridir. 1940-cı illərdə karyerasına
başlayan aktyor bir sıra mükafatlara layiq görülmüş, Amerika Film İnstitutunun (AFİ) “Bütün Dövrlərin
Ən Yaxşı Aktyorları” siyahısında 12-ci yerə layiq görülmüşdür.
Eldred Qreqori Pek 1916-cı il aprelin 5-də Kaliforniyanın La Yolla şəhərində anadan olmuşdur.
Atası irland və ingilis, anası şotland və ingilis əsilli idi. Onun 6 yaşı olarkən valideynləri ayrıldı və
Qreqori nənəsinin yanında qaldı. Onu hərbi məktəbə göndərdilər. Burada təhsil alarkən nənəsi vəfat
etdi və atası yenidən onu öz himayəsi altına aldı. 14 yaşında “San Diego High School”-a daxil olan
Qreqori buranı bitirdikdən sonra teatrda qısamüddətli kurslarda iştirak etdi. Daha sonra Berkli
şəhərində Kaliforniya Universitetinə daxil olan Qreqori bir müddət neft kompaniyası üçün sürücü
işləyir. Universitetin teatr müəllimi onu teatra aktyor kimi dəvət edir. O, bu dövrü belə xatırlayırdı: “Bu
mənim həyatımın üç ən yaxşı ili idi. Bu dövrdə mən sanki yuxudan oyandım və əsil insan oldum.”
Universiteti bitirdikdən sonra əfsanəvi Senford Meysnerdən aktyorluq dərsləri almaq üçün Nyu-Yorka
gəldi. Onun səhnə həyatı 1941-ci ildə Bernard Şounun əsəri əsasında hazırlanmış tamaşa ilə başladı.
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Onun film debütü 1944-cü ildə “Days of
Glory” (Şöhrət Günləri) oldu. Karyerası
ərzində 5 Oskara namizəd olan aktyor 4
nominasiyasını karyerasının ilk illərində
əldə etdi. Bunlar “The Keys of Kingdom”
(Krallığın Açarları) – 1944, “The Yearling”
(Bir İllik) – 1946, “Gentleman's Agreement”
(Centlemenlərin Razılığı) – 1947 və “Twelve
O'Clock High” (On İki Saat Yüksək) – 1949
filmləri idi. Bunun ardınca bir sıra filmlərdə
rol alan aktyorun ən məşhur rolllarından
biri Uilyam Uaylerin 1953-cü ildə
ekranlaşdırdığı “Roman Holiday” (Roma
Tətilləri) filmində oldu. Filmdə rol alan
aktrisa Odri Hepbern Oskara layiq görüldü.
1962-ci ildə Harper Linin məşhur əsəri əsasında “To Kill a Mockingbird” (Bülbülü Öldürmək)
filmində Attikus Finç obrazını yaradan aktyor 5-ci Oskar nominasiyasından “Ən Yaxşı Aktyor”
kateqoriyasında ilk Oskarını qazandı. 2003-cü ildə AFİ-nin tərtib etdiyi ən yaxşı kinoqəhrəmanlar
siyahısında Attikus Finç birinci yerə layiq görüldü.
1967-ci ildə O, Amerika Kino Sənətləri
Akademiyasının (ing. AMPAS) prezidenti oldu. Fiziki
cəhətdən güclü olan aktyor döyüş səhnələrinin bir
çoxunu özü yerinə yetirirdi. 1980-ci illərdə altyor
televiziya seriallarında da yer aldı. Həyatının son
illərini O, əsasən səyahətlərə həsr etdi. 1998-ci ildə
aktyor “Moby Dick” (Mobi Dik) mini-serialında rol
almaq üçün kiçik müddətə də olsa sənətə qayıtdı.
2005-ci ildə ekranlara çıxan “Charlie and the
Chocolate Factory” (Çarli və Şokolad Fabriki) ona rol
təklif etsələr də, O rolu qəbul etməmiş vəfat etdi.
Şəxsi Həyatı: 1942-ci ildə Pek Qreta
Kakkonen adlı xanımla evləndi və üç uşağı oldu. 1955-ci ildə ayrılan cütlük dostluq əlaqələrini
saxladılar. Birinci oğlu Conatan Pek 1975-ci ildə
intihar etdi. Boşandıqdan dərhal sonra Pek fransalı Veronik Passani ilə evləndi. Sona qədər birlikdə
olduğu həyat yoldaşı ilə birlikdə onun bir oğlu və
bir qızı oldu.
Mükafatlar: 5 Oskar nominasiyası alan
aktyor bunlardan 1-ni qazanmışdı. 1968-ci ildə
kinoakademiya ona “Jean Hersholt Humanitarian
Award” şərəf Oskarını təqdim etdi. O, həmçinin 6
Qızıl Qlobus nominasiyasından 3-nü qazandı. 1989cu ildə aktyor AFİ-nin həyat uğurlarına görə
mükafatını qazandı. Bundan başqa O, Qızıl Qlobus,
Venesiya festivalının şərəf mükafatlarını da
qazandı.
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Meryl Streep

Meryl Streep 22 iyun, 1949-cu ildə ABŞın Nyu-Cersi ştatında dünyaya göz açmışdır.
Atası Harry Streep dərman şirkəti direktoru,
anası Mary Streep isə isveç, irland və ingilis
qarışığı reklam ulduzu idi. Meryl atasının
əcdadlarının Hollandiyadan gəldiyini demişdir,
hətta ailəsinin əsl soyadı Messerschnitz olub,
sonradan Streep`ə çevrilib.
Aktrisanın uşaqlığı elə doğulduğu ştatdaNyu-Cersidə keçib. Vassar kollecində teatr
dərsləri alıb və bu kollecdən məzun olduqdan
sonra Yale Universitetinin Teatr fakutləsində
təhsilini davam etdirir.

Rol aldığı ilk film 1977-ci ildə çəkilən
"Julia" filmi oldu. Kiçik, lakin vacib bir rola
yiyələnmişdi. İkinci rol aldığı film isə 1978-ci il
istehsalı olan "Maral ovçusu" (The Deer Hunter)
filmi oldu. Bu filmdə Meryl ikinci dərəcəli rolda
çıxış edirdi. Məhz bu rolu ona "Ən yaxşı ikinci
dərəcəli aktrisa" nominasiyasında Oskara
namizəd etdi, lakin o, bu mükafatı qazana
bilmədi. Bir il sonra Dustin Hoffman ilə birlikdə
rol aldığı "Kramer Kramerə qarşı" (Kramer vs.
Kramer) filmi ona "Ən yaxşı ikincidərəcəli
aktrisa" nominasiyasında Oskarı qazandırdı.
1982-ci ildə "Sofinin seçimi" (Sophie’s Choice)
filmindəki baş roluna görə "Ən yaxşı aktrisa"
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nominasiyasında Oskarı əldə etdi. Bu artıq
aktrisanın ikinci Oskar uğuru idi. Aktrisa
filmlərdən əlavə, televiziya seriallarında da rol
alırdı. "Holocaust" adlı serialdakı roluna görə
1978-ci ildə ilk Emmy mükafatını qazandı.
1980-ci illərdə aktrisa "Fransız
leytenantın qadını" (The French Lieutenant’s
Woman) (1981), "Silkvud" (Silkwood) (1982),
"Afrikadan kənarda" (Out of Africa) (1985),
"Qanqal" (Ironweed) (1987), "Qaranlıqda
ağlamaq" (A Cry in the Dark) (1988) kimi bir
çox uğurlu filmlərdə rol alır. 1984-1990-cı illər
aralığında Meryl "ən yaxşı aktrisa"
nominasiyasında 6 dəfə "People's Сhoice"
mükafatını qazanır. 1990-cı ildə isə dünyanın ən
çox tərcih edilən aktrisası seçilir.

Aktrisalıqdan əlavə Meryl Streep
"Simpsonlar" (The Simpsons Movie) və "Dağ
kralı" (King of the Hill) animasiya filmlərində və
Steven Spielberg`in "A.İ" filminin
səsləndirmələrində də iştirak etmişdir.
2002-ci ildən sonra "Uyğunlaşma"
(Adaptation), "Saatlar" (The Hours) kimi
məşhur filmlərdə və Al Pacino ilə "Amerikadakı
mələklər" (Angels in America) adlı serialda öz
ustalığını nümayiş etdirir. Bu serialdakı rolu
aktrisaya ikinci Emmy mükafatını qazandırır.
"Şeytan Prada geyinir" (The Devil Wears Prada)
filmindəki roluna görə isə o, komediya janrında
"Ən yaxşı aktrisa" nominasiyası üzrə 2007-ci
ildə "Qızıl Qlobus" mükafatını qazanır.

1990-ci ildən sonra aktrisa özünü fərqli
rollarda sınamağa başladı. "Uzaqdan açıqcalar"
(Postcards from the Edge), "Ölüm onunladır"
(Death Becomes Her), "Kabusların evi" (The
House of the Spirits), "Madison qraflığına
körpülər" (The Bridges of Madison County),
"Qəzəbli çay" (The River Wild), " Şeytan qadın"
(She-Devil), "Marvinin otağı" (Marvin's Room),
"Qəlbin musiqisi" (Music of the Heart) kimi
filmlərdə fərqli-fərqli rolları üstələndi. "Qəlbin
musiqisi" filminə görə isə skripka çalmağı belə
öyrəndi.

Aktrisa film və seriallardan başqa bir çox
brodvey (teatr tamaşasının bir forması)
layihələrində də iştirak edib. 1976-cı ildə "27
Vaqon dolusu pambıq" (27 Wagons Full of
Cotton) adlı layihədəki iştirakından sonra
brodvey karyerasına Anton Çexovun "Gilas
bağı" (The Cherry Orchard) pyesi, "Xoşbəxt
sonluq" (Happy End) müziklındakı iştirakı ilə
davam etdirdi. Teatrda göstərdiyi
müvəffəqiyyəti də aktrisaya bir çox prestijli
mükafatlar qazandırdı, amma aktrisa filmlərə
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daha çox önəm verdi. Uzun bir müddət sonra,
2001-ci ildə yenidən teatra qayıtdı.
Anton Çexovun "Qağayı" (The Seagull)
tamaşasında Philip Seymour Hoffman, Natalie
Portman və "Sofinin seçimi" filmində həmkarı
Kevin Kline səhnədə aktrisayla birgə iştirak
edir. 2006-cı ilin sentyabr ayında isə yazıçı
Bertolt Brecht`in "Ananın qoçaqlığı və onun
uşaqları" tamaşasında yenə də Kevin Kline`la
birlikdə rol alır. Tamaşa o qədər
müvəffəqiyyətli oldu ki, tamaşaçılar yağış
altında saatlarca növbədə gözləyirdilər. Aktrisa
3 saat yarım davam edən tamaşada mahnı da
oxuyurdu.
Aktrisa 2006-cı ildən sonra bir çox
filmlərə çəkilir. 2011-ci ildə baş rolunu ifa etdiyi
"Dəmir qadın" (The İron Lady) filmindəki rolu
ona 3-cü Oskar mükafatını qazanadırır.
Meryl Streep bütün dövrlərin ən
istedadlı və seçilən aktrisalarından biri
olduğunu qazandığı mükafatlar da təsdiq edir.
Film, teatr və seriallardakı iştirakına görə
müxtəlif nominasiyalarda namizəd görüldüyü
140-dən çox mükafatın 100-ə yaxınını qazanıb.
Bunlardan 3-ü Oskar mükafatıdır və aktrisa hələ
də Oskara ən çox namizəd olan (17 dəfə) biri

kimi öz liderliyini qoruyur. O, həmçinin, Qızıl
Qlobus mükafatını da ən çox alanlar siyahısında
birincidir.
Aktrisa "Maral ovçusu" filmində onunla
birgə rol almış həmkarı John Gazale ilə
nişanlanır, lakin 1978-ci ildə nişanlısı xərçəng
xəstəliyi səbəbindən həyatının itirir. Eyni il,
Meryl aktyor Don Gummer ilə evlənir. 4 uşaqları
olur: 1979-cu ildə Henry, 1983-cü ildə Mamie,
1986-cı ildə Grace və 1991-ci ildə Louisa.
Mamie Gummer da anası kimi aktrisa olmağa
qərar verir və özünü 2005-ci ildə bir tamaşa
oyunundə ilk dəfə sınayır.
Aktrisanın Hollivudun məşhurlar
səkisində bir ulduzu var. Demokrat partiyasının
üzvüdür. 2001-ci ildə Norveçdəki Nobel Sülh
Mükafatının aparıcılığını edib. Aktrisa bir çox
tənqidçi tərəfindən ən yaxşı aktrisa sayılır.
Onun müxtəlif dilləri mükəmməl şəkildə
danışmaq bacarığı var.
Maraqlı faktlar: Meryl Streep 1,68 sm.
boya malikdir. Vertolyotlardan qorxur. Robert
De Niro Meryl`in birlikdə işləməyi ən çox
sevdiyi aktrisa olduğunu deyir.
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SİTATLAR

Böyüyürsən. Bir az sonra həyatın nağıllardakı
kimi olmadığını öyrənəcəksən. Dünya çox zalım
bir yerdir. Zaman keçdikcə öyrənəcəksən. Bu
səni incitsə belə.
Panın labirinti (Pan's Labyrinth)

Şüur - qorxunc bir lənətdir. Düşünürsən, hiss
edirsən, acı çəkirsən.
Con Malkoviç olmaq (Being John Malkovich)

Öldürmək səlahiyyətinə malik olub da
öldürmürsənsə güclüsən.
Şindlerin siyahısı (Schindler's List)

İnsan sevdiyini öldürər deyə bir deyim var.
Əslinə baxsanız, insanı öldürən elə sevdiyidir.
Döyüşçü klubu (Fight Club)

12

Film Fiction | Avqust, №10

Özümüzə kim olduğumuzu xatırlatmaq üçün
hamımızın aynalara ehtiyacı var.
Xatırlamaq (Memento)

Güvən- əlimizdə sübutu olmayan bir şeyə qarşı
duyulan inancdır.
Filadelfiya (Philadephia)

Aşiq olduğunuz zaman təlaşa qapılmayın. Bir
yerdə oturun, dərindən nəfəs alın və qatilinizlə
tanışlığın zövqünü çıxarın.
Körpüdəki qız (La fille sur le pont)

Məndən ən çox nəyi sevdiyimi soruşsalar, onlara
səndən bəhs edəcəyəm.
Mələklər şəhəri (City of Angels)
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Heç bu hissə qapılmısan? Getmək istəyirsən,
amma eyni zamanda da qalmaq keçir içindən.
Qadın Ətri (Scent of a Woman)

Qorxun səni məhkum edər, ümidin isə səni azad
hiss etdirər.
Şoşuenkdən qaçış (The Shawshank
Redemption)

Bu sistem sənə qarşıdı, əvvəllər tabu kimi
görülən şeyləri indi marketlərdən alırsan. Çe
Qevara köynəkləri, anarxizm nişanları. Əvvəllər
saç uzatmaq bir tabu idi, indi dəb olub, hər kəs
uzadır.
Öyrədicilər (The Educators)

Patrisia: Xoşbəxt olmadığım üçün mü azad
deyiləm, yoxsa azad olmadığım üçün mü
xoşbəxt deyiləm?
Mişel: Xoşbəxt olmamaq ilə heçlik arasında bir
seçimdə qalsam, heçliyi seçərəm.
Sonuncu nəfəs (À bout de souffle)
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- Bu hansı musiqidir?
- Edith Piaf adlı bir qadın...
- Nə deyir bu mahnıda.
- Nə qədər sevdiyini, ama tərk edilib... Elə
məyusluq yaşayıb.
- Bunu bir az da dinləsəm, almanların məni
öldürməyinə ehtiyac qalmayacaq
Siravı Rayanı xilas edərkən (Saving Private
Ryan)

Qadınları ikimiz də tanıyırıq, qardaş. Doğru
yerdə, doğru zamanda hər şeyi edə bilərlər.
Azğın Öküz (Raging Bull)

- Bəzən bir evi izləyərkən sahiblərinin istirahətə
getmək üçün hazırlaşdığını görürəm. Onlar
gedənə qədər gözləyirəm və sonra 1-2 həftəlik o
evə köçürəm.
- Nə vaxt qayıdacaqlarını necə bilirsən?
- Mətbəxdəki təqvimdə işarələnir.
Təqib (Following)

İlk uşağını dünyaya gətirərkən bu çox qorxunc
gəlir. Sənin bildiyin həyat tamamilə gedir. Geri
qayıtmamaq şərtilə... Amma onlar yeriməyi
öyrənir, sonra danışmağı, onda onlarla olmaq
istəyirsən. Zamanla o ana qədər tanıdığın və
tanıyacağın ən yaxın insanlara çevrilirlər.
Çətin Tərcümə (Lost in Translation)
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- Yaxşısınızmı? Yaralanmadınız?
- Elə bu?
- Bəli.
- Dünən öz portretimi bitirməyə çalışırdım,
qulağımı tam olaraq çəkə bilmədim və mən də
kəsib atdım.
Xəyallar (Dreams)

Sabahınız xeyir! Və ola bilər bəlkə sizi
görmədim: xoş günlər, xoş axşamlar və xoş
gecələr.
Trumanın şousu (The Truman Show)

Ceff: Görə bilirsən?
Selma: Görüləcək nə var ki?
Qaranqlıda rəqs edən (Dancer in The Dark)

Bir heç olmaq çox dəhşətlidir, dostlar. İnsanlar
həmişə axtarılmaq istəyir, dinlənmək istəyir,
həyatda bir dəfə də olsa vacib biri hesab
olunmaq istəyir.
12 hirsli adam (12 Angry Men)
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Columbia
PİCTURES

“Columbia Pictures” Hollivudun 6 böyük
film studiyasından biridir. Studiyanın əsası
1919-cu ildə “Cohn-Brandt-Cohn Film Sales” adı
ilə Cek Koyn, Harri Koyn və Cob Bren tərəfindən
qoyulmuşdur. Studiyanın ilk filmi 1922-ci ildə
ekranlara çıxdı. “Columbia Pictures” adını isə
1924-cü ildə qəbul etdi. Yarandığı ilk illərdə
kiçik işlər görən studiya 1920-ci illərin
sonlarında böyüməyə başladı. Məşhur rejissor
Frenk Kapra ilə əməkdaşlıq da buna təkan
verdi. Studiya komediya filmləri istehsal edən
ən uğurlu şirkətlərdən birinə çevrildi. 30-cu
illərin sonunda studiyanın müqavilə imzaladığı
iki əsas ulduz Cin Artur və Keri Qrant idi. 50-ci
illərə doğru Rita Heyvors, Rozalin Rassel, Qlenn
Ford, Uilliam Holden və başqaları studiya ilə
əməkdaşlığa başladı. 1982-ci ildə şirkət “Coca
Cola” kompaniyasının, 1989-cu ildə isə “Sony”
şirkətinin tərkibinə daxil oldu.

Studiyanın “Ən Yaxşı Film” Kateqoriyasında
Oskar alan filmləri:
“It Happened One Night” (O Bir Gecə Baş Verdi) –
1934
“You Can't Take It with You” (Onu Özünlə Götürə
Bilməzsən) – 1938
“From Here to Eternity” (Buradan
Əbədiyyətədək) – 1954
“The Bridge on the River Kwai” (Kvay Çayı
Üzərində Körpü) – 1957
“Lawrence of Arabia” (Ərəbistanlı Lourens) –
1962
“A Man for All Seasons” (Bütün Fəsillərin İnsanı)
– 1966
“Oliver!” (Oliver) – 1968
“Kramer vs. Kramer” (Kramer Kramerə Qarşı) –
1979
“Gandhi” (Qandi) – 1982
“The Last Emperor” (Sonuncu İmperator) – 1987

17

Film Fiction | Avqust, №10

Coen qardaşları
ilə müsahibə

Jurnalın müsahibə bölməsində bu dəfə
dünyaca məşhur rejissorlar Coen qardaşlarıdır.
"Qocalara yer yoxdur" (No Country for
Old Men) filminin məzmunu çox klassikdir
(bir nəfər məlum miqdarda pulu ələ keçirir,
bu pulları istəyən başqa birisi isə onun
arxasınca düşür), bununla bərabər sürpriz və
gözlənilməz hadisələrlə doludur.
Joel Coen: Bu intriqa, sadiq izləyicisi
olduğumuz Cormac McCarthy`nin romanında
eyni ilə əks olunub. Möhtəşəm qurulmuş
tapmacanı daha da dəyişmək fikrimiz yox idi.
Ethan Coen: Kitabda bizi özünə çəkən, az
öncə vurğuladığımızın eynisidir: hadisələrin
gedişatı qarşısında hiss edilən davamlı bir
həyəcan və bunun ara vermədən romanın

yarısından çoxunu əhatə etməsi. Bu eyni
zamanda filmin öz janrında da dəyişikliyə məruz
qaldığını göstərir. "Qocalara yer yoxdur" filmi
pis insanların nə olur olsun sonluqda hakim
qarşısına çıxdığı bir təqib filmi deyil, hətta
romanın tamamilə fərqli bir formada
qurulduğunu deyə bilərəm.
İlk dəfə bir romanı filmə
uyğunlaşdırdınız, üstəlik kitab müasir
klassika nümunəsidir. Belə olması gözünüzü
qorxutdumu?
J.C: Doğurdan da, "Qocalara yer yoxdur"
ədəbi əsərdən filmə uyğunlaşdırdığımız ilk
filmimizdir. Ssenarist olaraq bu işi başqa
rejissorlar üçün etmişdik. James Dickey`in
məşhur kitabını - "Ağ dənizə"ni bir gün filmi
çəkilərsə rejissorluğunu etmək ümidi ilə
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ssenariləşdirmişdik, amma bu ümidimiz puç
oldu. Bu dəfə McCarthy`nin kitabı nəşrindən bir
il öncə, sanki bu niyyətimizi sınamaq istərmiş
kimi bir film proyekti olaraq qarşımıza çıxdı.
Ədəbi əsərlərin filmə uyğunlaşdırılmasının ən çətin tərəfi şübhəsiz onun üslubudur.
Siz ədəbi tərzi ekranda necə əks etdirirsiniz?
E.C: Bu roman fərqli səviyyələrdə bir
müvəffəqiyyətdir. Əlbəttə üslubun, belə desək,
görüntülü tərcüməyə sığmadığı məqamlar oldu,
amma kitabın məzmunu, qəhramanları,
dialoqları onu ekranlaşdırmağa imkan verirdi.
Digər tərəfdən kitabdakı dialoqları kəliməkəliməsinə ələ aldıq. Bu dəyərli əsərdən
ilhamlanmaq barədə narahat olmadıq, əksinə
olaraq özümüzə güvənirdik. Bu çətinliyin
çəkilişlər zamanı lehimizə olacağına əmin idik.
Bu dəfə, hər zamanki işimizin vacib bir qismi
başqası tərəfindən gerçəkləşdirilmiş oldu.
Cormac McCarthy zərif bir xəzinə əmanət
etmişdi, bu gözümüzü qorxutmadı, əksinə ona
qarşı minnətdarlıq yaratdı.

oldu?

Filmi çəkərkən əsas probleminiz nə

E.C: Önəmli bir çətinliklə qarşılaşdıq.
Roman iki hissədən bir monoloqdan ibarət idi,

polis Bellin öz-özünə içində danışdıqları filmin
məzmunu ilə tamam əlaqəli deyildi.
J.C: Onlar dəyişkən mövzulardan ibarət
şəxsi monoloqlar idi.
E.C: Bu obrazın baxış bucağı ekranlaşdıra
biləcəyimiz formada romanın məzmununa
toxunmuşdu.
J.C: Digər tərəfdən bu səsin varlığını
qorumaq istəyirdik, bu halda film tərəfdən
bunun həllini axtarmaq məcburiyyətində idik.
Monoloqların bir hissəsi filmin əvvəlində
göstərilir, geri qalanı isə əsas olaraq Bellin həyat
yoldaşı Loretta və köməkçisi Wendell ilə olan
danışıqları idi.
İşin maraqlısı, filminiz Cormac
McCarthy qədər güclü bir şəxsiyyətin əsərinə
bu qədər sadiq olmasına rəğmən, bir o qədər
də sizə xasdır.
J.C: Hansı hissənin yazara, hansı hissənin
bizə aid olduğunu ayırd eləmək çətindir. Bu
kitab bizi də təsirləndirdi.McCarthy bəzi
məqamlarda bizə çox bənzəyirdi, misal olaraq,
obrazları təbiətlə əlaqələndirmə forması... Digər
bir tərəfdən bizim edə bilmədiyimiz şeylərə nail
olmaq bacarığına sahibdir. Aramızdakı
informasiya mübadiləsi bir az bu iki faktorun
sayəsində formalaşdı. Bir ədəbi əsər qarşısında
duyulan hörmət və ya orjinallıqdan uzaqlaşma
ehtiyatlığı mənə problemin ən çətin tərəfi kimi
gəlmir. James Cain`in romanlarının filmə
uyğunlaşdırılması mövzusunda nə
düşündüyünü ondan soruşan bir jurnalistin
dediyi kimi: "Kitablarıma heç bir şey olmayıb,
onlar hələdə orda, komodun üzərində dururlar."
Kitab bir şey, film isə tamam ayrı şeydir. Bu
bizim filmimizdir və önəmli olan bizi bu kitaba
yönəldən coşqunu canlı tutmaq və onu filmə
uyğuşlaşdırma arzumuza sadiq qalmaq.
E.C: Ədəbi keyfiyyəti və soruşduğu
suallar bizə romanın əhəmiyyət veriləcək bir
tərəfini göstərdi - absurd yumorun ifratlığını...
Sıxışdırılmış hava ilə işləyən bir silahla insanları
alnından vuran pis bir adam, şübhəsiz,
marağımızı cəlb etmişdi.
J.C: Çox tez fərqinə varırsınız ki, bu ədəbi
olmaqdan çox, görüntü baxımından daha təsirli
bir obrazdır. Bir növ iyrənc sehirlənməyə
varacağını görmək üçün, bu adamı əlində bu
silahla yolda addımlayarkən düşünmək
kifayətdir.
Kitabda olduğu kimi filmdə də paralel
iki səviyyə mövcuddur. Bir yanda şiddətin
intensiv fiziki ölçüsü, digər tərəfdə
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məyusluğa uğramış polis Bell`in dünyaya
baxışındakı mənəvi və intelektual ölçü.
E.C: Bu iki səviyyə ayrı deyil, bir-birinə
çox bağlıdır. Oxumağı bitirdikdən sonra ilk
nəzərimizə çarpan, romanın cəsur bir baxış
bucağıyla yaxşıları və pisləri əsla eyni məkanda
qarşılaşdırmaması idi. Ondan sonra bunun
romana təsirlərini araşdırmağa başladıq.
Ssenarini yazarkən birbirilərini izləyərkən bu üç
qəhramanın əsla ortaq bir yerdə
görünmədiyinin fərqinə vardıq. Dramatik və bir
o qədər qəribə olan bu vəziyyət aktyorların
seçiminə həddən-artıq ciddi yanaşmağımıza
səbəb oldu. İlk olaraq Tommy Lee Jones ilə
razılaşdıq ki, beləcə üçbucağın bir tərəfi düzəldi.
Sonra Javier Bardem və Josh Brolin`i bucağın
digər tərəfləri üçün əla seçim olduğunu
qərarlaşdırdıq.

E.C: Alyaska və Havay adalarını nəzərə
almasaq Texas ən uzaq və çatmaq çətin olan bir
əyalətdir. Çəkilişlər zamanı buna görə
problemlərimiz oldu.
J.C: Xüsusilə yeri müəyyən etməkdə
çətinlik çəkdik. El Pasoya getmək üçün iki
təyyarə dəyişdirib, sonra bir maşına minib 3
saatlıq yol getdikdən sonra çəkilişləri
edəcəyimiz yerə çatdıq.
"Qocalara yer yoxdur" bütün
filmləriniz arasında təbiətə bəlkə də ən önəm
verənidir. "Farqo" (Fargo) filmindəki kimi
geniş qarlı mənzərələrlə əlaqəsi olmayan
aydınlıq və quru peyzajlarda başlanğıcdan
etibarən təbiətin fiziki varlığını hiss edirsən.
Foto-rejissorunuz Roger Deakins`lə necə
işləməyə başlayıbsız?
J.C: Həmişəki kimi Roger Deakinslə ortaq

On ikinci filminiz üçün ilk filminizi
çəkdiyiniz yerə - Texasa getdiniz.
J.C: Eyni əyalət olmasına baxmayaraq,
eyni bölgə deyildi. Texas ucsuz-bucaqsızdır. El
Pasodasanızsa, deməli Los-Ancelesə
Hyustondan daha yaxınsınız. Qərbi və Şərqi
Texas arasında çox fərq var. Austində (ilk
filmimiz çəkdiyimiz yer) "Qocalara yer yoxdur"
filminin çəkildiyi yerləri heç görməyən insanlar
var, onlar üçün də yad bir coğrafiyadır.

işlədik. Gündə iyirmi dəqinizi keçirmək üçün
mükəmməl bir yer olduğunu deyirdi: yarısını
günəşin doğuşu zamanı, yarısını da batdığı vaxt.
Geri qalan vaxtlar dayanılmaz idi. Çox da
qonaqsevər bir yer deyildi. Günəş şüalarının
tam təpənizə vurduğu uzun saatlar cəhənnəm
atəşində bir kabus kimi gəlirdi. Buna görə
çəkilişləri səhərlər çox erkəndən, axşamları da
çox gec edirdik. Moss`un (Josh Brolin) çaya
qədər təqib olunduğu və iti vurduğu səhnəni
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sonda çəkmək istəmişdik. Ancaq ardıcıllıq
tamamlanana qədər yavaş-yavaş günəş doğmuş
olurdu. Həftələrlə davam etdi. Hər gün səhərdən
və alacaqaranlıqdan bir neçə dəqiqə oğurladıq.
Texasda möhtəşəm saatlar tez keçir və bu qısa
zamanda günlük bir və ya iki plandan artıq
çəkməyə imkan olmur.
E.C: Əsəblərimizlə bu qədər oynayan bir
çəkiliş yaşamamışdıq. Gün bitmədən öncə Roger
Deakins günəşin batmağını, qaranlığın
düşməsini əlindəki aparatla gözlədi. Bütün
komanda hava tam qaranlıq olmadan bir kadr
daha çəkilməsi üçün dəridən-qabıqdan çıxırdı.

Filmin İncildən götürülmüş kimi
görünən metafiziki həcmi, eyni apokaliptik
düşgünlüyə sahib “Millerin kəsişməsi”
(Miller Crossing) filmini ağla gətirir. Pisliyin
belə təsviri Şimal ədəbiyyatına daha çox
xasdır.
J.C: Elə buna görə Cormac McCarthy`nin
filmlərimiz arasında ən sevimli filmi "Millerin
kəsişməsi"dir. İlk tanış olduğumuz zaman bunu
dilə gətirmişdi. Açığı bu bənzərlikləri sonradan,
zaman keçdikcə gördük. Balaca bir kənddə
mənfi qüvvələrlə üz-üzə gələn bir qadın polisin
hekayəsindən bəhs edən "Farqo"nun da eyni
tipdə olduğunu sonradan anladıq. Kitabı
oxuyarkən bunu hiss etdiyimizi deyə bilmərəm.
Javier Bardem`in geyim və saç stili ona
alleqorik bir görünüş qazandırıb.
E.C: Hardasa dərisinin altındakı
sümükləri görünürdü. Bu obrazda
uyğunlaşdırma problemi ilə yenidən qarşılaşdıq.
Romanda Anton Chigurh fiziki olaraq təsvir
edilməyib. Onun obrazını etdikləri və
danışıqlarına uyğun formalaşdırdıq. Bir filmi
çəkdiyiniz zaman obraz mütləq və real olaraq

göstərilməlidir. Chigurh obrazının fiziki
görünüşündən heç bəhs etməmək, deyəsən,
Cormac`ın ədəbi qənaətcilliyi idi. Beləcə
"Chigurh"u necə canlandırmalı?" sualı ilə qarşıqarşıya qalmışdıq. Javier Bardem`in geyimləri
və saçı art komandamızın əziyyətinin nəticəsi
idi. 70-ci illərin sonunda Qərbi Texasdakı bir
barda, saçı və geyim tərzi ilə belə bir tipin
doğurdan da yaşadığını tapdılar.
Bu rolu Bardem`ə vermək ağlınıza
hardan gəldi?
J.C: Mütləq o bölgədən olması o qədər də
önəmli olmayan obraz o idi. Bir az yad biri
olduğu romanda da rahatlıqla görülür.
E.C: Cormac çəkilişlər əsnasında bizi
ziyarətə gəldiyi zaman Chigurh adının mənşəyini
soruşduq. Etnik cəhətdən hər hansı xalqa
mənsub olduğunu iddia etmək üçün qəribə bir
ad idi. Cavab olaraq, heç bir yerdə var olmadığı
üçün bu adı seçdiyini söylədi.
J.C: Amerikalı olmayan bir aktyora rol
vermək barəsində bizim qarşımızda duran bir
əsas yox idi. Digər tərəfdən, uzun müddətdir
Javier Bardem ilə işləmək istəyirdik, amma
əsasən bəlli janrda Amerika hekayələrindən
bəhs edən filmlər çəkdiyimiz üçün, bu fürsət teztez qarşımıza çıxmırdı. İngilis dilini mükəmməl
bilirdi, amma ispan əsilli olduğuna görə, bəlli
etməməsi üçün ləhcəsinə bir az da ciddi fikir
verməyini xahiş etdik. Çünki bu obrazın hardan
gəldiyi maraq obyekti olmalı idi.
Woody Harrelson`un oynadığı şirin
dilli və mülayim digər pis adam Carson Wells
ilə müqayisə edildiyi zaman Chigurh,
tamamilə insan bədənində özünü biruzə
verən şər qüvvədir sanki.
E.C: Doğrudur. Kitabda və eyni ilə
Javierin Chigurhu oynama tərzində yaxşılıq və
pisliyi aydınlaşdırmaq maraqlıdır. Yaxşılığın və
pisliyin xaricindəki zalım mühit şərtləri ilə
uyğunluq içərisindədir.
Bu obrazın nəzərəçarpan bir
xüsusiyyəti də başdan-ayağa yumordan uzaq
biri olmasıdır.
J.C: Bəli, xüsusilə qəzetdəki xəbərdən
bəhs etdiyi anda, bu ironiya sadəcə filmin son
hissəsindədir.
E.C: Yumor anlayışı çox quru və
Amerikanın bu hissəsində yaşayanlara xasdır. O
yerin insanları belə gülmədən ciddi-ciddi
əylənməkdən həzz alırlar. Aralarında dedi-qodu
edərkən soyuqqanlılığı itirməyən sifətləri,
həqiqətən çox Texsaslıya xasdır. Romanda polis
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Bell`in monoloqlarını bu qədər dözülməz edən
də budur. Digər tərəfdən nə qədər qorxunc işlərə
əl atırsa, o qədər çox qəhqəhəsi artır.
Qəhramanların yerli dialektlərinin və
aralarında danışdıqları küçə dilinin çox
müvəffəqiyyətlə və yerində işlənilməsi,
tamaşaçının filmdən aldığı zövqü daha da
artırır.
J.C: Cormac McCarthy`nin yerli dili də
mükəmməl işlədə bilməsinin kitabına qarşı
heyranlığımızı yaradan səbəblərdən biri
olduğunu desəm yəqin ki, təəccüblənməzsiniz.
"Barton Fink" kimi keçmiş dövrlərdən
bəhs edən filmlər çəkmisiniz. 1980-ci illərdə
baş verən bu son filminiz kimi bir romanı
dövrümüzdən çox az fərqi olan bir yaxın
keçmişdə canlandırmaq daha çətin deyil?
J.C: "Farqo" filmində bu problemlə
rastlaşmışdıq. Qəribə bir sınaqdır. Hekayənin
baş verdiyi ölkənin bu hissəsində - Qərbi
Texasda vaxtın daha yavaş getməsi işimizi daha
da asanlaşdırdı. Ora getsəniz keçmişlə indiki
dövr arasında digər bölgələrə nisbətən az fərq
olduğunu görə bilərsiniz. Qaçınılmaz
dəyişikliklər də var əlbəttə, maşınlar kimi, amma
bunlar həll edilə bilməyəcək problemlər deyil.
E.C: Əsl ziddiyət, tamaşaçılar keçmişə
səyahət etdiklərinin fərqinə varsınlar deyə,
dövrümüzə aid olmayan şeyləri axtarıb
tapmağımızdır. Elə bu məqamda maşınlar və
mobil telefonlarının olmaması kimi nəticələr
köməyimizə çatdı. 1980-ci illər eyni zamanda
geniş vüsət almış narkotik ticarətinin başlanğıcı
dövrləri idi. Bu ticarətin öz ilə gətirdiyi şiddət
Cormac`ın romanını elə bu dövrlərə
uyğunlaşdırmaq istəməsinin səbəblərindən biri
idi. Digər bir səbəb də 80-ci illərdə filmdəki iki
əsas obrazın yaş etibarı ilə 2-ci Dünya və
Vyetnam müharibələri veteranı olması idi.
Richard Slotkin`nin Amerika
haqqında yazdığı trilogiyanın bir hissəsinin
adı "Silah döyüşçülərinin xalqı"dır. Filminiz

Amerika cəmiyyətinin inanılmaz şiddətini
əks etdirir.
J.C: Roman bundan bəhs edir və
filmimizin sonunda da dünyanın gedişatının
xeyrə əlamət olmadığını görürük. Nəticədə
silahlar həmişə Amerika cəmiyyətinin bir hissəsi
olub. Bell hər nə qədər filmin əvvəlində təsirli bir
səslə əvvəllər polislərin silah gəzdirməyə belə
ehtiyacı duymadıqlarını dilə gətirsə də. Amma
Bell hadisələri hər zaman bir az geridən izləyirdi
və bu səbəblə özünü gücsüz hiss edir.
Carter Burwell`in bəstələri olduqca
gözəldir.
J.C: Bəli, varlıqla yoxluq arasında... Amma
filmin sonu üçün bəstələdiyi musiqini çox
bəyəndim. Bəstələdikləri arasında ən
gözəllərindən biridir.
E.C: Musiqinin çox vacib olmadığını,
hətta filmə o qədər də rəng qatmayacağını çox
tez anladıq. Onun yerinə çox diqqətlə, o qədər də
aydın şəkildə eşidilməyəcək miks edilən uğultulu
səslərdən istifadə etdik. Carter üçün əsl çətinlik
başlanğıc və sonda eşidilən o musiqiləri
bəstələmək idi, amma yenə də çox səssiz bir film
olaraq dəyərləndirilməməlidir.
"Paris, mən səni sevirəm" (Paris je
t'aime) filmi üçün də bir bölüm çəkmisiniz.
Bu tərzdə bir işi etmək xoşunuza getdimi?
J.C: Bir metrostansiyada çəkiliş etmişdik
və çox xoşumuza gəlmişdi.
E.C: Qısa film çəkmək təkliflərini
məmnuniyyətlə qarşılıyırıq, çünki bu çox sıx
qarşılaşdığımız bir vəziyyət deyil. Həmçinin,
əlimizdə çəkmək üçün heç bir zaman vaxt tapa
bilmədiyimiz ssenari nümunələri də var.
J.C: Hamsı "Western" tərzi idi. Eyni
janrda olmalarından əlavə heç bir ortaq
xüsusiyyətə malik olmayan bu qısa metrajlı
filmləri tək bir tam metrajlı filmdə birləşdirməyi
belə düşündük.
E.C: Bir neçə il öncə siqaret və pivə
firmaları üçün anonim imza ilə reklam rolikləri
çəkdik. İşin maraqlı tərəfi o idi ki, ən az bu
filmlər qədər kirayə pulumuzu çıxarmağa kifayət
etməyən iki uzun metrajlı film arasında da
onları çəkə bilərmişik.
Mənbə: "Positif" jurnalı / Yanvar ‘08
Michel Ciment ve Hubert Niogret
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Spaghetti Western

“Spaghetti Western” 1960-1975-ci illərdə Avropada
əsasən italyan prodüser və rejissorları tərəfındən
çəkilmiş Western filmlərinə (Kovboy filmləri)
verilən addır. Buna görə də, bəzən “Italo-Western”
olaraq da adlandırılır. Həmçinin, adlandırmaq üçün
istifadə edilən digər adlar “Euro-Western”,
“Macaroni Western” və “Western All'Italiana'”dır.
1960-cı illərdə bir qrup həvəskar italyan
rejissorun amerikan kovboy filmlərindən təsirlənərək çəkməyə başladıqları bu kiçik büdcəli filmlər
ilk vaxtlar ciddi qəbul edilməmiş və bu səbəbdən də
“Spaghetti Western” kimi alçaldıcı bir adla adlandırılmışdı. Sonrakı illərdə başda Sergio Leone ol-

maqla, bir çox rejissor bu növdə ciddi filmlər
çəkdilər. Artıq 1970-ci illərin sonlarında təxminən
600-ə qədər “Spaghetti Western” tərzində film lentə
alınmışdı və hal-hazırda “Western” film növünün
əhəmiyyətli bir alt kateqoriyasını təşkil edir.
“Spaghetti Western” filmləri təqlid etdikləri
Amerikan “Western” filmlərindən bəzi
xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər. Ən önəmli fərq
Amerikan filmlərilə müqayisədə çox aşağı bir büdcə
ilə çəkilmələridir. Çəkilişlərin, xərclərin daha aşağı
olduğu İtalyan və digər bəzi Avropa studiyalarında
aparılmış olması və filmlərdə ulduz aktyorların
əvəzinə tanınmamış italyan aktyorlara yer verilməsi
“Spaghetti Western” filmlərinin ucuz başa gəlməsinə
səbəb olur. Filmlər istisnasız olaraq, italyan
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rejissorlar tərəfindən çəkilmişdir. Aktyor və
aktrisalar əksərən italyan olsalar da, bəzən
amerikalı, alman, ispan və fransızlara da rol
verilirdi.
Studiya çəkilişlərinin xaricindəki çəkilişlər,
Amerikanın qərb bölgələrinə çox bənzədiyinə görə
İspaniyanın cənub bölgələrində aparılmışdır.
Xüsusilə də İspaniyanın Əndəlusiya bölgəsində
yerləşən Tabernas Çölü ve Sardiniya adası
“Spaghetti Western”lərin çəkildikləri təbii məkanlardır. Bir neçə “Spaghetti Western” filminin bəzi
səhnələri ABŞ-da və Argentinada çəkilmişdir.
Çəkiliş tərzləri baxımından da əhəmiyyətli
fərqlər var. İtalyan rejissorlar “Spaghetti Western”lərdə Amerikan filmlərində çox rast gəlinməyən
nəzərəçarpan çəkiliş texnikalarına tez-tez müraciət
edirlər. Bunların arasında xırda detallara fokuslanan
çox yaxın, panoramik çəkimləri, baş döndürən
sürətli zumları (optik yaxınlaşdırma), güclü səs
effektlərini sadalamaq olar. Bununla yanaşı, bəzi
tanınmamış amerikalı aktyorlar “Spaghetti
Western”lərlə məşhur oldular (məsələn: Clint
Eastwood və Lee Van Cleef), bəziləri də ABŞ-da
populyarlıqlarını itirdikdən sonra bu filmlərə

keçdilər (məsələn: Stephen Boyd, John Ireland,
Broderick Crawford ve Joseph Cotten). Maço
xarakterli bir film tipi olduğu üçün bu filmlərdə
qadınlara çox az yer verilirdi, qadınlar bu cür
filmlərdə sadəcə dulları və ya fahişələri canlandırırdılar. Zəncilərin də demək olar ki, heç rol
almadıqları “Spaghetti Western” filmlərində
meksikalılar da ya quldur, ya da din adamı olaraq
təsvir edilirdilər. Bu vəziyyət bir çoxları tərəfındən
irqçilik və ayrıseçkilik olaraq qiymətləndirilirdi.
Bu filmlərin musiqiləri də olduqca fərqlidır. Başda
Ennio Morricone olmaqla, “Spaghetti Western”lərin
musiqilərini bəstələyənlər insan səsi, fit, ağız
armonikası, elektrogitara və orq kimi elektronik
müsiqi alətlərindən də yararlanaraq çox fərqli
psixodelik bir musiqi növü yaratmışdılar. Bu yadda
qalan musiqilər hətta bəzən filmlərin belə önünə
keçirdi. Sergio Leone'nun komandasının
əvəzolunmaz üzvü bəstəkar Morricone'nin
musiqiləri macəra mövzusu ilə o qədər inanılmaz bir
harmoniya yaradırdı ki, bəzi kino tənqidçiləri
Leone'nun filmlərini opera əsərləriylə müqayisə
edirdilər.
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Bu filmlərdə müsbət qəhrəmanlara elə də
rast gəlinmir. Filmin baş qəhrəmanı da bir
müqəddəs deyil, mənfi xüsusiyyətlərə sahib elə
mənfi obrazlardır. Əsasən, qisas, soyğunçuluq,
cinayət üzərində qurulmuş olan ssenariləri
Amerikan filmlərilə müqayisədə daha sərtdir. Əzab
çəkən insanlar, işgəncə, qan və şiddət heç
çəkinilmədən ən xırda detallarına qədər ekranda
göstərilir. Suyun olmadığı bir bölgədə həftələrlə
yaşayan obrazların yağlı saçları, tərdən bədənlərinə
yapışmış paltarları, tozlu cırıq çəkmələri çox yaxın
çəkimlərlə tamaşaçıya təqdim edilir. Bunlar
Amerikan filmlərində çox da nəzərə çarpmayan
detallardır.
“Spaghetti Western”lərdə heç bilinməyən
silahlar da istifadə olunur. Bu maraqlı, qəribə
silahlar arasında çoxlüləli avtomat tüfənglərdən
durbinli tüfənglərə, qol ciblərinə sığan kiçik
tapançalardan, bir müsiqi alətinin içinə ustalıqla
gizlədilmiş tüfənglərə qədər görmək mümkündür.
Bunlar uydurma silahlar deyil, kolleksiyalardan
çıxarılmış həqiqi muzey eksponatlarıdır.
İlk Avropa “Western”ləri gözlənilənin əksinə
İtaliyada yox, İspaniyada çəkildilər. Bunlar bir sıra
Zorro filmləri ilə B kateqoriyalı ucuz kovboy filmləri
idi. Aralarında ən diqqətə layiq film 1961-ci il tarixli
“Qəddar ovçular” (Savage Guns) filmi idi. Richard
Basehart'ın baş rolda oynadığı bu film ABŞ
torpaqlarından kənarda da “Western” filmləri çəkilə
biləcəyini göstərdi. 1962-ci ildə bu ənənəni “Gümüş
gölünün xəzinəsi” (The Treasure of Silver Lake) adlı
alman filmi davam etdirdi. Baş rolunu amerikalı Lex
Barker və fransız Pierre Brice oynamışdı və film
köhnə Yuqoslaviya ərazisində çəkilmişdi. Bu film də
Avropada çox populyar oldu. Artıq yol açılmışdı,
ondan sonrakı il keyfiyyətləri mübahisəli olsa da, iki
alman, bir italyan ve ispan “Western”i çəkildi.
1964-cü ildə tanınmamış bir italyan rejissor olan
Sergio Leone'dan Akira Kurosawa'nın 1961-ci il
tarixli epik samuray filmi Yojimbo'nu “Western”
stilində yenidən çəkməsi istənildi. Onun
sərəncamına 200 000 dollar və studiyanın əvvəlki
layihələrindən qalan neqativlər verildi. Heyətində
isə bəstəkar Ennio Morricone, operator Massimo
Dallamano, bir də TV filmlərində oynayan amerikalı
tanınmamış bir aktyor olan Clint Eastwood var idi.
Şirkətin heç bir gözləntisi yox idi, baxılıb bir küncə
atılacaq ucuz bir film gözlənilirdi. Amma “Bir ovuc

dollar üçün” (Per un Pugno di Dollari) o vaxta qədər
çəkilmiş “Western”lərdən çox fərqli bir film oldu.
Artıq “Spaghetti Western” yaranmış olduğu kimi
həm Sergio Leone'nun, həm də Clint Eastwood'un
dünya miqyasında tanınmalarına da yol açdı.
1965-ci ildə Leone bir davam filmi çəkdi;
“Bir neçə dollar üçün” (Per qualche dollaro in più)
adlı “Western”də bu dəfə Eastwood'un yanında
Hollywood'da kiçik rollar oynamış, yenə tanınmamış
bir amerikalı olan Lee Van Cleef vardı. Bu filmdən
sonra Lee Van Cleef də ulduz oldu. 1966-cı ildə isə
Sergio Leone'nun “Spaghetti Western”lərin ən
məşhur filmi olan “Yaxşı, pis və çirkin” (Il Buono, il
brutto, il cattivo) çəkildi.
1968-ci ildə Sergio Leone “Bir dəfə Qərbdə”
(Once Upon a Time in the West) filmini çəkdi. Bu o
zamana qədər çəkilmiş ən keyfiyyətli və bahalı
“Spaghetti Western” idi. John Ford ve Howard
Hawks kimi amerikan “Western”lərinin atalarına
ithafən çəkilmiş bu görkəmli filmdə aralarında
Henry Fonda, Charles Bronson, Jason Robards Jr., ve
Claudia Cardinale'nin de olduğu bir çox məşhur
ulduzlar oynayırdı.
Başda amerikan “Western”lərindən
təsirlənərək ortaya çıxan “Spaghetti Western”lər
sonda onlara da təsir etməyə başladı. Bu filmlərin
əldə etdiyi uğur amerikan “Western”lərində də bir
dirçəlişə təkan verdi və ABŞ-da “Peşəkarlar” (The
Professionals-1966), “Qəddar dəstə” (The Wild
Bunch-1969) kimi bir çox yeni, güclü filmlər çəkildi.
1970-ci illərin əvvəllərində bu filmlər artıq
cazibəsini itirməyə başladı. Bunun qarşısını almaq
üçün filmlərə yumor əlamətləri əlavə olunmağa
çalışıldı, Terence Hill (Mario Girotti) və Bud Spencer
(Carlo Pedersoli) duetinin oynadıqları “Trinity”
serialları ilə bir müddət daha gündəmdə qalmağa
çalışıldı. 1970-ci illərin ortalarında arxada 600 film
buraxaraq yerlərini karate filmləri ve buna oxşar
döyüş filmlərinə verdilər.
Robert Rodriguez'in “Desperado”su (1995)
kimi çox sonralar ortaya çıxan bəzi filmləri müasir
“Spaghetti Westernlər" olaraq qəbul edən kino
tənqidçiləri də var.
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Fəxrəddin Manafov

ilə müsahibə

Qısa bioqrafiya: F.Manafov avqustun 2-də 1955-ci ildə Xankəndində dünyaya gəlib. 1975-1980ci illərdə M.Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunda təhsil alıb. 1971-1974-cü illərdə
A.M.Şərifzadə adına Aktyor evində kinomexanik, 1976-1978-ci illərdə Tədris teatrında aktyor kimi
fəaliyyət göstərib.
1989-1993-cü illərdə «Yuğ» Dövlət teatrında aktyor vəzifəsində çalışıb. 1978-ci ildən bu
günədək Cəfər Cabbarlı adına «Azərbaycanfilm» kinostudiyasında aktyor kimi filmlərə çəkilir.
1987-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar artisti, 2000-ci ildə isə Xalq artisti Fəxri
adlarına layiq görülüb.
F.Manafov “Əlvida, cənub şəhəri”, ” Ölsəm… Bağışla”, “Təhminə”, “Gecə qatarında qətl”, “Otel
otağı”, “Hökmdarın taleyi” kimi filmlərdən tamaşaçılara yaxşı tanışdır.
Müsahibə: Müsahibimiz xalq artisti Fəxrəddin Manafovdur. Açığını desək ki, ondan müsahibə
almaq heç də asan olmadı. Üç aydan sonra nəhayət ki, müsahibə almağa razılıq verdi. Söhbətimiz isə
onun iş yerində baş tutdu. Özünün dediyinə görə, bir balaca narahat idi, beli ağrayırdı. Ancaq sağ olsun
ki, söhbətimizə etiraz etmədi. Görüşdük. Xalq artisti bizi pilləkənlərdə qarşıladı. Özünəməxsus zarafatı
ilə ilk andan səmimi ünsiyyətə şərait yaratdı. Pilləkənləri qalxarkən isə yarızarafat-yarıgerçək
"Cavanlıqda daha çevik idim, tryuklar edirdim, deyəsən, yavaş-yavaş qocalıram" deyən sevilən aktyor
gəncliyini xatırladı. Nəhayət, iş otağına daxil olduq, bizə yer göstərdi. Özü də oturdu. Bir az ağrıdığını
bildiyimizdən açıq pəncərəni bağlamağımızı xahiş etdi. Yeri gəlmişkən məkanın da söhbətə müəyyən
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mənada təsiri oldu. Çünki otağa girən kimi
divarda asılmış çoxsaylı fotoşəkillər diqqətimizi
çəkdi. Demək olar ki, hamısı çəkiliş
meydançalarından hazırlanan fotostendlər idi.
Hiss olunurdu ki, bir aktyorun məkanındayıq.
İlk sualımız da elə Fəxrəddin müəllimin kinoya
gəlişi ilə bağlı oldu.

- Necə oldu ki, məhz kino sahəsinə üz
tutduz?
- Sözün düzü, bu mənə ilk dəfə verilən
sual deyil. Bu barədə çox danışmışam. Qoy
oxucular məndən inciməsinlər, bu dəfə də
danışım, zəhlələri getsin. Açığını deyim ki,
əvvəldən aktyor olmaq məqsədini qarşıma
qoymamışdım. Uşaqlıqda hər ailədə uşaqların
oynadığı bir oyun olur. Bizim ailə də böyük idi.
Biz də qardaş-bacı arasında kino-kino
oynayardıq. Hər hansı bir filmdən ən maraqlı
epizodları seçib onları göstərirdik. Həm də
oynayanda komandaya bölünürdük. İki qardaş,
iki qardaş seçilirdik. Ailədə bir bacı, 5 qardaş
idik. İntəhası, böyük qardaşımız ağır təbiətli
olduğu üçün bizə qoşulmurdu. Demirəm ki, biz
yüngül idik. Sadəcə, yəqin ki, o bizdən olan
həvəsdən irəli gəlirdi. Hər dəfə də mən
göstərdiyim epizodları tez tapırdılar. Onda da
böyük qardaşım deyirdi ki, sən niyə elə yaxşı

oynayırsan ki, onlar tez tapırlar. Pis oyna ki, tez
tapmasınlar. Görünür, o məndə təbiətən var
imiş ki, necə var elə də oynayırdım. "Məcnun"
filmi idisə çalışırdım onu dəqiq göstərim, ya
"Uzaq sahillərdə" filmində Mehdini oynayırdım.
Evdə adımı artist qoymuşdular. Sonra həyat elə
gətirdi mən kino mexanikliyi qurtarandan sonra
aktyor evinə gəldim. Sözün düzü, əvvəl Ticarət
texnikumuna daxil olmuşdum. Valideynlərim
belə məsləhət gördülər. Ancaq birinci kursdan
nəsə ora xoşuma gəlmədi. Evdən xəbərsiz ordan
qaçıb sənədlərimi Montindəki 12 nömrəli
texniki peşə məktəbinə verdim. Evdəkilərin
xəbəri olmadan oranın kino mexanikliyi
ixtisasını bitirdim. Elə oldu ki, böyük qardaşım
Aktyor evinin qarşısında elanı oxumuşdu ki, ora
kino mexaniki tələb olunur. Getdim, işə
götürüldüm. İlk dəfə Aktyor evində simaları,
böyük aktyorları görəndə onda məndə sənətə,
aktyorluğa qarşı sevgi, istək yarandı. Paralel
olaraq futbol da oynayırdım. Sözün düzü, pis də
oynamırdım. Ən böyük istəyim, arzum bəlkə də
o idi ki, futbolçu olum. Amma türklər demişkən,
maləsəf, tale, təsadüf elə gətirdi ki, mən aktyor
oldum. O dövrdəki böyük simaları görəndə
sənət tamamilə başqa idi. Bu gün də yaxşı
sənətkarlar var, ancaq azdır. Bütün bunlarla
yanaşı, ilk dəfə orada "Yuğ" Teatrının təməlini
qoyan bədii rəhbəri, baş rejissoru, direktoru,
mənim müəllimim Vaqif İbrahimoğlu mənə
köməyini göstərdi. İlk dəfə o mənə səhnədə
yerişi öyrətdi. Səhnə danışığını, səhnə
mədəniyyətini, səhnə plastikasını ondan
öyrəndim. Təbii ki, "Yuğ" Teatrı
yaranmamışdan, 1976-cı ilin sonu, 77-ci illərin
əvvəllərində Vaqif müəllimlə Aktyor evində
teatr açdıq. Tədris teatrında mən də bir aktyor
kimi fəaliyyətə başladım. Orada gözəl tamaşalar
səhnəyə qoyulurdu. Adlarını sadalamayacam,
çoxdur. Və 1978-ci ildə məni kino çəkilişləri
üçün sınaqlara dəvət etməyə başladılar. Kino
sınaqlarına dəvət edirdilər, amma çəkmirdilər.
Hətta məni kino sınaqları üzrə Xalq artisti adı
ilə çağırmağa başlayırdılar. Soruşanda ki, niyə
məni çəkmirsiz, deyirdilər ki, "fotogeniçni"
deyilsən. Deyirdilər ki, ya yaxşı çıxmırsan, ya
üzün uyğun gəlmir, ya deyirdilər burnun
yekədir. Bilmirəm səbəblər nə qədər düzgün və
ya nə qədər qeyri-düzgün idi, onu deyə
bilmərəm. Sonra elə bir vaxt gəldi ki, Vaqif
İbrahimoğlu "Dədə-Qorqud" eposuna müraciət
edib tamaşa səhnəyə qoydu. İlkin baxışa
Rüstəm İbrahimbəyovu da dəvət etmişdi.
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Tamaşadan sonra müzakirə oldu. Rüstəm
İbrahimbəyov o zaman mən tərəf baxıb soruşdu
ki, səni kinoya dəvət etməyiblər, çəkmirlər?
Uşaqlar gülüşdülər, dedilər ki, o, sınaq
çəkilişləri üzrə xalq artistidir. Dedim çağırırlar,
sınaqlara gedirəm, amma çəkmirlər. Həm də
onu dedim ki, bu günlərdə "İşgüzar səfər" adlı
filmin də sınaq çəkilişlərinə dəvət etdilər, ancaq
başqasını çəkdilər. Azərbaycanlı uşaq idi, ancaq
Rusiyada yaşayırdı. Heç nə demədi. Bununla da
iş bitdi. Bu söhbətdən iki gün sonra mənə
studiyadan zəng vurdular ki, bəs Rasim
İsmayılov (Allah rəhmət eləsin) sizlə danışmaq
istəyir. Dəstəyi götürdü, dedi studiyaya gəl, səni
təsdiq etmişik, filmə çəkilirsən. Mən də
eşitmişdim ki, artıq o filmə həmin uşaq təsdiq
olunub. Hətta filmin bir hissəsi çəkilmişdi.
Təxminən 300 metrə "polezni" lent çəkilib.
Qulaqlarıma inanmırdım ki, bundan sonra məni
o filmə dəvət edərlər. O da yadımdadır ki, Rasim
müəllim dəstəyi Elmira xanıma verəndə mən
dedim ki, ardımca maşın göndərin. Orada
tutuldular. Necə yəni maşın? Dedim maşın
göndərin də... Maşın göndərin gəlim, yoxsa mən
özüm piyada gəlməyəcəm. O pauzalardan sonra

dedilər ki, yaxşı. Dedilər ki, bu uşaq maşın
istəyir, qəribədir. Və təbii ki, o qərar Rüstəm
İbrahimbəyovun olduğu üçün heç kim heç nə
demədi. İndiyə qədər də yadımdadır ki, dalımca
maşın göndərdilər və mən getdim telestudiyaya.
Çox sonralar isə bildim ki, Rüstəm müəllim
mənimlə ilk görüşündən sonra studiyaya
qayıdıb və "İşgüzar səfər"də çəkilən bütün sınaq
çəkilişlərini bir də diqqətlə nəzərdən keçirib və
deyib ki, mənim aktyorum Fəxrəddin olmalıdır.
Deyiblər ki, Rüstəm müəllim, axı filmin
çəkilişləri artıq başlayıb. Deyib yox, bunu çəkin.
Və ilk dəfə "İşgüzar səfər" adlı bədii filmə
çəkildim. Ancaq bundan əvvəl ilk dəfə mən cizgi
filminə çəkilmişdim. Kuklalardan savayı burada
iki canlı aktyor oyunundan istifadə olunmuşdu.
Biri Opera Teatrında balerina idi, adı yadımda
qalmayıb, amma çox gözəl oynayırdı, o biri mən
idim. Çəkilməli idi, elə həmin teatrın Xalq artisti
Plitnyov, intəhası ayaqlarında onun trombla
bağlı problem yarandığından məni məsləhət
görmüşdü. Demişdi ki, Fəxrəddin çox plastikdir.
Sözün düzü, o vaxt həqiqətən məşğul olurdum,
plastikam yaxşı idi. Filmin adı "Sotvori meçtu"
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idi. Qəribə də olsa, mən film çəkilişlərimi sıra ilə
düzsəm, qəribə bir məntiq yaranır. İlk film
"Arzuları reallaşdır", daha sonra artıq "İşgüzar
səfər", "İşə başlayıram" və ardınca başqaları.
Belə deyək də, silsilələr biri-birini tamamlayırdı.
Yəqin ki, təsadüfi idi, ancaq deyirlər ki, heç nə
təsadüf olmur. Təsadüf zərurətdən doğur.

- Dediniz ki, ilk çəkiliş üçün maşın
göndərilməsini istəmişdiniz. Baxmayaraq ki,
siz xeyli müddət sınaq çəkilişlərinə getsəz də,
ilk dəfə idi dəvət alırdız. Bu iddia idi, yoxsa
sənətə olan hörmət?
- Bilirsiniz necə, bu həm də özümdən
gəlirdi. Ola bilsin ki, bu, atamdan-anamdan
gələn genetik xarakter idi. Buna tərbiyə də
demirəm, çünki tərbiyə deyil. Sadəcə, bu, daxili
aləmin təzahürü idi. Əgər mən sizə lazımamsa,
demək bunu dəyərləndirmək lazımdır. Bunu
bizə Vaqif müəllim öyrədib. Vaqif müəllim
həmişə aktyorlarına, bizə, sənətinə hörmətlə
yanaşmağı öyrədib, xahiş edib, tələb edib. Onun
aktyorları harasa dəvət alanda da məhz bu yolla
gediblər. Mən hesab edirəm ki, bu, düzgündür.
Əgər mən aktyor kimi hansısa çəkiliş üçün
lazımamsa, mən ora qan-tər içində gələ
bilmərəm. Basabasla avtobusda gəlim, sonra
sənət yaradım, bu, çox çətindir.
(Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki,
söhbət zamanı Fəxrəddin Manafovun daha geniş
dünyagörüşünə malik olduğunu özümüz üçün
kəşf etdik. Manafov maraqlı müsahib olmaqla
yanaşı, həm də çox qəliz müsahib idi. Ancaq
bütün bunların fonunda o, səmimiliyini itirmirdi.
Ara-sıra zarafatlarından da qalmırdı. Bir də ki
onun kimi aktyoru hər hansı bir sualla
təəccübləndirmək də deyəsən, asan deyildi. Heç
bəlkə də təəccübləndirmək mümkün də olmaz.
Çünki ona verilən suallar çox olsa da, fəlsəfi

baxımdan götürəndə eyni adama verilirdi və
onun üçün Fəxrəddin Manafovun dünyasının
daxilinə varmaq o qədər də asan olmadı.)
- Rasim Balayev də bizə verdiyi
müsahibələrindən birində "Ac qarnına şah
oynamaq olmaz" söyləmişdi...
- İcazə verin, mən bir qədər fərqli
yanaşım. Yaradıcı adam gərək ac qarnına sənət
yaratsın. Çünki insanın gözü tox olanda
doyursan, fərqinə varmırsan, bu, pisdir. Əgər
mən bir professional kimi özümə hörmət etməyi
bacarmıramsa, heç kim mənə hörmət etməz.
Mən birinci gündən öz qarşıma məqsəd
qoymuşdum ki, mən neyləsəm də, şəxsiyyətimi
kimsənin qabağında əzmərəm. Bu mənim
qanımda da var. Dediyiniz kimi, baxmayaraq ki,
mən filmlərə çəkilmirdim, ancaq yenə də ehtiyat
etmədim. Həmin gün biləndə ki, artıq ikinci
rejissor zəng edib məni çəkilişə dəvət edir və
biləndə ki, artıq təsdiq olunmuşam, inanmıram
ki, bir maşına görə təkliflərindən geri
dönərdilər. Əgər belə olsaydı, heç o rejissorla
çəkilməyə də dəyməzdi. Allah rəhmət eləsin,
Rasim İsmayılov çox gözəl sənətkar idi. Çox
kübar, böyük bir insan idi. Onunla təmasda
olduq film boyu.
- Bir çox aktyorlarda qəribə bir fikir
formalaşıb. Teatr və kino aktyorunun fərqi
böyükdür deyirlər. Kimisi teatr aktyoru
olmağın çətinliyindən danışır, kimisi də...
- Necə biz deyə bilərik ki, siz raket
"injener"isiz, mən maşın "injener"iyəm, fərqimiz
böyükdür. Hər ikisi eyni ixtisasdır. Məzmun
eynidir, forma fərqlidir. Vallah-billah, aktyor elə
aktyordur. Bu dünyada da belədir. Aktyor həm
teatrda çalışır, həm kinoda çəkilir. Etiraf etmək
olar ki, teatrda əziyyət daha çoxdur. Teatrda
tutaq ki, bir sözü, "salam"ı elə deməlisən ki, 29cu sırada oturan tamaşaçı onu eşitsin. Ancaq
kinoda mikrofon köməyə çatır və sən onu sakit
tərzdə də deyəndə eşidilir. Teatrda durmadan
tamaşa iki saat gedirsə, sən onu oynamalısan.
Kinoda isə yorulanda deyirsən ki, bağışlayın,
yorulmuşam, mənə bir kofe verin içim. Kino
aktyorları bir az tənbəl olur. Kino aktyorları bir
qədər xəsis olurlar. Yəni potensialını tam
tükətmir. Kinoda mən hər hansı bir baxışla
fikrimi bildirə bilirəm. Tamaşaçı görür, başa
düşür. Ancaq teatrda 29-cu sırada oturan
tamaşaçıya mimikanı göstərmək üçün mən həm
də barmağımı ağzıma sıxıb, əfsusluğumu
çatdırmalıyam. Fərq budur. Fərq maneradadır,
tərzdədir.
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- Qeyd etdiniz ki, sizi ilk illər
çəkməyəndə qəribə bir səbəb göstəriblər: Üz
cizgiləriniz kinoya uyğun deyil. Sonralar sizin
vizual görüntünüz, Fəxrəddin Manafov siması
böyük tamaşaçı auditoriyasının diqqətini
çəkə bilib. Xüsusilə də o bəyənmədikləri
vizual sima xanımların marağına səbəb
oldu...
- Hər bir dövrün, epoxanın bir tələbi
olur. O dövrdə yəqin ki, məhz mənim sifət
cizgilərimə uyğun aktyor simasına ehtiyac var
idi. Rus dilində belə bir söz var - "Mujskoe
naçalo". Təxminən Azərbaycan dilində kəskin
sifət cizgiləri olan kişi aktyorlarına tələbat var
idi. Yəni yumru sifətli kişi simasından daha çox
iti, kəskin sifətli aktyorlara maraq yaranmışdı.
Elmdə bu ad elə "Mujskoe naçalo" adlanır. O
dövr üçün də tələbat buna idi. Bunu isə ilk
görən Rüstəm İbrahimbəyov oldu. Rüstəm
müəllim nəinki Azərbaycanı, Rusiyanı, dünyanı
gəzən insan olduğu üçün onun sənətə baxışı da
fərqli idi. O tələbatları da daha tez hiss edib,
görürdü. Mənim o ilk filmimdən sonra artıq
bizim və mənim hörmət etdiyim rejissorlar,
rəhmətlik Rasim Ocaqov da məni kinoya dəvət
etməyə başladı. Rasim Ocaqov barədə ayrı
söhbətin mövzusudur. Allah rəhmət eləsin,
Şahmar Ələkbərov, Əliabbas Qədirov, Səməndər
Rzayev, Həsənağa Turabov yumru sifət
cizgilərinə malik idilər. Ondan sonrakılara fikir
vermisizsə, artıq mənim yuxarıda qeyd etdiyim
sifət cizgilərinə malik idilər, kəskin, iti. Mən də
vaxtında, düzgün yerdə olduğumdan bəxtim
gətirmişdi. Yanımda çox gözəl aktyorlar var idi
ki, yumru sifət cizgisinə malik olduqlarından
dəvət almırdılar. Mənim bəxtim gətirdi. Bir
balaca da Allah mənə istedad verib.
- Uzun illər keçəndən sonra rolunuza
baxanda, bu gün oynasaydım bunu başqa cür
oynayırdım demisinizmi?
- Yox, elə fikrim olmayıb. Bayaq dediyim
kimi, hər dövrün tələbi var . Təbii ki, bu gün
oynasaydım, hər hansı obrazı fərqli
oynayardım. Niyə? Mən insanam. Bu gün
qarşımda olan insana bir cür münasibət göstərə
bilərəm, müraciət edə bilərəm, sabah bu
münasibət, müraciət dəyişə bilər. Bu qanundur.
Kino da belədir. Fredin testinə görə, "Mən bu
günlük, bu anlıq sualı ilə səni testlə sual-cavab
edirəm. Sabah təbii ki, mənim sənə verdiyim
eyni sualın cavabı fərqli olacaq. Bu fəlsəfədir.
Yapon, çin fəlsəfəsinə görə, deyirlər ki, "zavtra
budet dut zavtraşnıy veter - sabah sabahkı

külək əsəcək". Axar suya baxırsan eynidir,
amma əslində eyni deyil. Təbii ki, bu gün mənim
belim ağrıyır, özümü narahat hiss edirəm. Bu
komponentlər mənim bugünkü ümumi əhvalruhiyyəmə təsirini göstərir. Yox, hərgah sən
qarşına hər hansı bir işi qoyub, onun
konsepsiyasını dəyişmək istəyirsənsə, o başqa
məsələ. Əgər mən bu gün tənhalığı
oynayırdımsa, sabah mən bədbəxtçiliyi
oynayıram. Bu, konsepsiya dəyişikliyidir. Ancaq
istər-istəməz dünənkini eynən etmək düzgün
deyil. Adi güzgüyə baxanda üzündə bu gün bir
qırış görürsənsə, sabah iki qırış görünür.
Dostlarım, tanışlarım deyirlər ki, sən özünü
qadınlara sevdirə bilirsən və mən bundan
çəkinmirəm. Sözün düzü, bu mənim xoşuma
gəlir. Heç nə eləmirsən, ancaq özünü sevdirə
bilirsən. Mənim üçün də xoşdur ki, qadınların
diqqətindəyəm.
(Yeri gəlmişkən, Xalq artisti ilə söhbət
zamanı bir balaca Fəxrəddin Manafovun iç
dünyasına da az-çox varmağa çalışdıq. Oradan
nə oğurlaya bildik, nə əldə etdik, sizlərlə
bölüşürük)

- Yaratdığınız obrazlardan Zaur
xüsusilə fərqlənir. Gəlin razılaşaq ki, bu obraz
sizin yaradıcılığınızda fərqli cığır açdı. O
obraz sizi tamaşaçılara daha çox
yaxınlaşdırdı...
- Burada mənim heç bir günahım yoxdur.
Yalnız onu deyə bilərəm ki, tamaşaçı hər zaman
həyatda bir neçə şeyi gözləyir. Nağıl - əgər fikir
vermisinizsə, biz uşaqlıqdan lap qocalanadək
nağılı sevirik. Nəyə görə? Çünki nağıldır.
Olunan, həyata keçən bir şey deyil. Gecələr
yatanda düşünürsən ki, nə olaydı mənim bir
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"Mersedes"im, "BMV"m olaydı, filan cür evim
olaydı, filan-bəsməkan. Ömür boyu da
düşünürsən. İnsan ona yetəndən sonra da
deyəcək ki, mənim bir katerim olaydı, filanımfilanım olaydı. Hərənin düşüncə tərzi də
fərqlidir. Amma arzular bitmir. Mən tutalım
fikirləşirəm imkanım olsun, mən filan filmi
çəkmək istəyirəm. Ona yetəndən sonra artıq
başqa istək yaranır. Yəni "Təhminə" filminin bu
qədər maraq doğurmasında Anar müəllimin
əsərinin böyük rolu var. Çünki prioritet
onundur. Onun "Beşmərtəbəli evin altıncı
mərtəbəsi" əsəri çox güclü əsərdir.
Azərbaycanda bəlkə də o dövrdə o əsəri
oxumayan insan tapmaq olmazdı.
- Əsərin özü də çox güclü təsir
bağışlayır. Razılaşırsınız?
- "Təhminə" filminin xalq arasında
sevilməsində Anar müəllimin əsərinin güclü
olması, ikinci rejissor Rasim Ocaqov idi. Rasim
Ocaqov öz konsepsiyasını fikir vermisinizsə,
Təhminənin üzərində qurmuşdu, Təhminənin
bədbəxtçiliyi, tərki-dünyalığı üzərində
qurmuşdu. Zaur o filmdə adi bir komponent idi.

Yanında fırlanırdı ki, əsərdə nəyəsə bağlılıq
olsun. Elə əsər də Təhminə haqqındadır. Çox
açmağın mənası da yoxdur, bilirəm ki, həyatda
belə bir qadın olub, olan hadisədir. Film yenə də
deyirəm, Təhminə haqqındadır. Filmdəki həmin
hal-qəziyyə deyə bilərəm ki, mənə indiyə qədər
50 dəfə yanaşıblarsa, onun 49-da deyiblər ki, ay
Fəxrəddin müəllim, bu, mənim həyatımdır.
Mənim bayaq dediyim nağıl, məhz həmin
nağıldır. Anar müəllim çox dəqiq, psixoloji
obraz tapıb. Rasim Ocaqov da onu elə
ekranlaşdırıb ki, adama təsir edir. Fəxrəddin
Manafov isə yalnız və yalnız ifaçı olub. Amma
bir şeyi deyə bilərəm ki, bunu məndən heç kim
ala bilməz, çalışmışam ki, yetərincə təbii
oynayım. Ancaq bu obrazda üzərimə düşən onu
təbii yaratmaq istəyim olub.
- Hətta filmdə Fəxrəddinin istifadə
etdiyi frazalar, ifadələri bu gün çoxları,
qadın-kişi münasibətlərində eynən istifadə
etməyə çalışırlar...
- Olub, istifadə ediblər. Bunu deyirlər də.
Yenə də deyirəm, o mənim sözlərim yox, Anar
müəllimin yazdıqları idi. O başqa məsələdir ki,
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mən onu təbii oynadığım üçün tamaşaçı oradan
nəsə götürə bilib. Hətta bir etiraf söyləyim, bir
nəfər mənə zəng vurdu, dedi ki, fanatınızam.
Zəng vuranda deyir ki, mən məhəbbətimlə belə
danışıram, elə deyirəm. Görürəm ki, hamısı
Zaurun hərəkətlərinin təkrarıdır. Bir gün də
mənə zəng vurdu ki, bəs xəstəxanadayam. Ay
bala, nə olub? Bəs məhəbbətimlə yolu keçirdim,
dedim səni sevirəm, dedi ki, inanmıram. Mən də
özümü atdım maşının altına. O köpək oğlu da
bərk sürürdü deyə, qolum-qıçım sındı. Dedi ki,
gəlin dəyin mənə, dedim yox, yanına gəlsəm sən
özünü dənizə atacaqsan. Mən çalışmamışam ki,
o filmdə boğazdan yuxarı səslə "ha-ha-ha,
salam..." deyim. Sadəcə, salam demişəm. Sadə,
təbii şəkildə.
- Həyatınızda elə bir an olubmu ki,
kiminsə şərinə düşəsiz? Və ya başqa bir
filminizdə olduğu kimi, (red - söhbət "Otel
otağı"ndan gedir) həyat sizi qaranlıq otağa
salıb, çətin vəziyyətdə sınağa çəkibmi?
- Açığını deyim ki, birinci də olub, ikinci
də. Həm şərə düşmüşəm, həm də həyatın
qaranlıq otağında sınağım olub. Bu günə kimi də
hələ o stresin təsiri keçməyib. Açıb danışmağa
ehtiyac bilmirəm, o mənim şəxsi ailəmin
kədəridir. Qardaşım 1999-cu ildən itkin düşüb.
Sözün düzü, zəngin bir biznesi var idi. Ağır
yükün altına düşmüşəm ki, təki filankəsin canı
qurtarsın.

(Bunları danışarkən Fəxrəddin
Manafovun sifət cizgiləri də, baxışları da
tamamilə dəyişdi. Kövrələn aktyor gözlərinin
işıltısı ilə sanki "yarama toxunmayın" dedi).
- Bir anlıq sanki qarşımızdakı Manafov
dəyişdi. Maraqlıdır, bu gün qarşımızda
əyləşən Fəxrəddinlə tamaşaçıların tanıdığı
Manafovun çoxmu fərqi var? Deyirlər ki, hər
bir insanın daxilində ikinci bir mən var.
Qarşımda oturan Fəxrəddin Manafov o
məndən çoxmu fərqlənir?
- Yerlə göy qədər fərq var. Bunu çox azaz adamlar bilirlər. İndiyə qədər bəlkə heç bir
mətbuat orqanında bu barədə danışmamışam.
Çox fərqli adamlardılar. Tanıdığınız mən və iç
dünyamdakı Fəxrəddin o qədər fərqlidirlər ki.
- Hansınız daha güclüsüz? Daha çox
kim digərinə güc gəlir?
- Nə o mənə güc gəlir, nə də mən ona.
Hər ikisi özü-özlüyündə bir məna, bir elm, bir
insan kimi özünü sübut edir. Qaldı kimin güclü
olmasına, onların heç birisinin getməyə ixtiyarı
yoxdur. Hər ikisinə böyük hörmətim var, hər
ikisini çox istəyirəm, biri digərindən incisə,
ikisindən də zəhləm gedər.
- Əgər ikisi də getsə, onda sizinlə kim
qalır?
- Hamıda bir mən var, mənim daxilimdə
üç Fəxrəddin yatır.
- Sizi nə qədər "həyat döysə" satqınçılıq
edərsiz?
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- Mən əgər bir şey etməmişdən
düşünürəmsə, demək mən qəhrəman ola
bilmərəm. Ona qadir deyiləm. Düşünüb
qəhrəman olmaq mümkün deyil. Nəyə görə,
əgər sən düşünürsənsə, demək, o situasiyanın
mənfisini-müsbətini dəyərləndirirsən. Mənim
atam rəhmətlik müharibədən qayıdanda söhbət
edərdik. Onun sol çiynində, lapatka deyilən bir
"yama" var idi. Qəlpə dəymişdi. İki barmağımı
qoyurdum, ovxalayırdım, deyirdi ki, ağrıdır,
dəymə. Rəhmətliyi çox istəyirdim. Soruşurdum
ki, ata, heç bir dənə də alman öldürmüsən?
Deyirdi ki, nə bilim, a bala. Yox. Deyirdim nə
təhər olur o? Cavab verirdi ki, a bala, müharibə
idi də, onlar da atırdı, biz də. Bəlkə də dəyib.
Mənə dəyməyib, bilmirəm. Bəlkə mən də
dəyməmişəm. Onlar da insandır da. Deyirdim ki,
əsir düşsəydin, nə edərdin? Deyirdi ki,
bilmirəm, düşməmişəm axı. İndi mən də
döyülməmişəm axı, bilmirəm. Hardan bilim a
qardaş, məni nə qədər döyəndən sonra
satqınçılıq edərəm, ya yox. Durum deyim ki, nə
danışırsan, mən satqınçılıq etmərəm, ağrı pis
şeydir. Böyrəyindən bir dənə təpik qoyulursa,
bəs edir. Amma bir şeyi deyə bilərəm ki,
desələr, Fəxrəddin, müharibəyə gedirik,
Qarabağı almağa, sənə 10-12 nəfərlik heyət

veririk, gəlirsən döyüşə? Gözümü qırpmadan
razılıq verərəm. Bir anlıq düşünmərəm.
- Səhv etmiriksə, Xankəndində
doğulmusuz... Belə bir açıqlama vermişdiniz
ziyalılarımız Qarabağa gedəndə ki, mən də
Xankəndinə getmək istərdim. Dəvət etsələr,
gedərsiz?
- Məmnuniyyətlə. Çox istərdim ki,
doğulduğum doğma torpağıma gedim, oranı bir
də görüm. Torpaq şirin şeydir.
- Onu da bilirsiniz ki, ziyalılarımız ora
gedərkən heç də cəmiyyət tərəfindən
birmənalı qarşılanmadı. Bir də hesab
etmirsiniz ki, torpağımıza ayaq basmaq üçün
ermənilərdən icazə istəməyimiz
uduzmağımıza işarədir?
- Bəli, mən demişəm, yenə də deyirəm ki,
Xankəndinə getmək istərdim. Bilirəm ki
ziyalılarımızın ora getməsi də birmənalı
qarşılanmır. Müharibəyə getmək başqa şeydir.
Təbii ki, biz ora gedəndə bilməliyik ki, nəyə görə
gedirik. Bunu bilməliyəm, bilmədən bu addımı
atmaq yanlış olar. Təbii ki, mən razılaşıram ki,
öz torpağımıza gedərkən başqalarından izn
almaq qəbahətdir. Ancaq müharibənin öz
qayda-qanunları var. Beynəlxalq təşkilatların öz
iş prinsipləri var. Bunlardan kənara çıxmaq bu
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gün mümkün deyil. Əgər biz onlara demədən
ora gedəriksə və beynəlxalq təşkilatların
bundan xəbəri yoxdursa, onda orada baş
verəcək hər hansı ağır hadisədə günahkar onlar
sayılmayacaq. Deməliyik ki, ora gedirik. Bizi
vursalar, günahkar sizsiz.
(Söhbətimizin istiqamətini bir qədər
dəyişdik. Adətən mətbuatda az-az görünən
Fəxrəddin Manafovla bir az da şəxsi duyğuları,
həyata baxışı barədə söhbət etmək qərarına
gəldik).
- Hər bir insanın daxilində sevgi
deyilən bir məfhum var. Qadın və kişi
münasibətləri yəqin ki, sizin üçün də
özünəməxsus bir anlayışdır...
- Sözsüz, bu gün ətrafımızda olan hər şey,
telefon, maşın, internet boş şeylərdir. Bu dünya
qadın və kişi münasibətləri üstündə qurulub və
o fəlsəfəyə varanda daha dərinliyə getmək
mümkündür.

- Ümumiyyətlə, qadın sizin üçün nə
deməkdir?
- Mənim üçün qadın məfhumu dünyada
ən, ən, ən gözəl, ən şirin varlıqdır. Ən əlçatmaz,
ən sirli dünyadır (red - bir anlıq özünəməxsus
jesti ilə dayanaraq sakit-sakit) - MƏN
QADINLARI ÇOX SEVİRƏM. Həddindən artıq çox
sevirəm. Hətta hərdən qorxuram ki, həyatdır,

hər şey ola bilər - "Sedina v borodu, bes v
rebro". Yəni, sözümün canı odur ki, bu yaşda
birdən vurularsam, Allah göstərməsin, onun
altından çıxmaq çox çətin şeydir. Şükür Allaha
ki, 30 ildən artıqdır evliyəm və bu günə qədər
də bu sevgim yaşayır.
- Sevgi insanı yaşada bilmək üçün
yetərlidirmi?
- Xoşbəxtlik bilirsən nədədir? Mən
kiməsə lazımamsa, sənə, tamaşaçıma,
qardaşıma, yoldaşıma, dostuma, demək
xoşbəxtəm. Qələt edib xalq sevgisindən
danışmıram. Mənim zəhləm gedir xalq adından
danışmaqdan. İnsan özünün lazım olduğunu
hiss etməlidir. İnsanı saxlayan, yaşadan
sevgidir. Mənim 50 ildən artıq həyat təcrübəm
var və bu həyat yolu mənə öyrədib ki, həyatın
mənası sevgidir. Sənə yox e, sənin sevgindir.
Mən kinonu sevirəm deyə yaşayıram, mən
sevirəm filan qadını, ona görə yaşayıram.
Demək, həyatın stimulu sevgidir. Sevgi öldü,
özünü intihara gəlib çıxarır.
- Dahilərdən biri deyib ki, qadınlar
dünyanın ən təhlükəli oyuncağıdır. Bu fikirlə
razılaşa bilirsinizmi?
- Elə gözəllik də ondadır da. Əgər bunu
bilirsənsə qəbul elə də (gülür). Mən də deyəsən,
belə bir dahiyanə söz demişəm. Demişəm ki,
qadın yerlə-göy arasındakı vasitədir. Doğrudan
da elədir. Qadın doğrudan da 40 qapı varsa,
onun 39-nu kişi üçün açar, 40-cını özü üçün
saxlayar. Dünyanın ən varlı kişisi olsan belə, o
qapını sənin üçün açmazlar. Bunu mən də qəbul
edirəm. Həmin o qadın ki, o qapını həmişə sirr
saxlayır, özü də sirli qalır. Ona görə də həmişə
ona qarşı maraq ölmür və mən də qadının bu
sirrinə hörmətlə yanaşıram. Ancaq məndə 40
qapı olmasa da, 9 qapım varsa, onun 8-ni mən
də açıram, birini bağlı saxlayıram ki, mənə qarşı
da maraq ölməsin. Bəlkə elə ona görədir ki, bu
günün özündə də maraq doğura bilirəm. Çünki
qadın səndən, məndən, ümumiyyətlə, kişi
xeylağından bütün sirlərini alandan sonra, sənin
haqqında bütün məlumatları əldə etdikdən
sonra sənə olan marağı itir. Ondan sonra nə
şeir, nə fəlsəfə, nə romantika köməyə gəlmir.
- Yəni insan özünə olan marağını
itirməməlidir...
- Bəli, ağıllı olan qadın özünə olan marağı
itirməməlidir. Həmişə sirli qalmağı
bacarmalıdır. Bu, qadının gözəlliyidir. Elə kişi də
elə etməlidir ki, həmişə qadınının marağında
olsun.
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- Qadın psixologiyasından yetərincəmi
məlumatlısız?
- (Yenə gülür). Cürbəcür formalar var ki,
qadının diqqətini çəkəsən, maraq doğurasan.
Ancaq mən açığını deyim, konkret üsuldan
istifadə etmirəm. Dostlarım, tanışlarım deyirlər
ki, sən özünü qadınlara sevdirə bilirsən və mən
bundan çəkinmirəm. Sözün düzü, bu mənim
xoşuma gəlir. Heç nə eləmirsən, ancaq özünü
sevdirə bilirsən. Mənim üçün də xoşdur ki,
qadınların diqqətindəyəm. Ancaq yenə deyirəm,
konkret hansısa üsuldan istifadə etmirəm. Ola
bilsin bir-iki dənə metodika olub, o da süni çıxır.
Ona görə də çalışıram bu üsullara əl atmayım.
Ancaq insan təbii olanda daha çox sevilir.
- 30 ildir ailəlisiz. O qadının sevgisini
qazanmaq üçün Fəxrəddin Manafovun etdiyi
ən orijinal, ağlagəlməz jest nə olub?
- Ən ağlagəlməz odur ki, mən 30 ildir
onunla bir yerdə yaşayıram. İndi görün mən
nələr eləmişəm ki, 30 ildir bir yerdə yaşayıram.
- Hər halda aktyorla ailə qurmaq, həm
də sizin kimi birisilə, heç də asan deyil...
- Razıyam. Sözün düzü, yoldaşım deyir ki,
səninlə bayıra çıxmaq mümkün deyil. Hamı
yaxınlaşır, nəsə deyir, baxır. Ona görə də
çalışıram dalanla-filanla gedim ki, çox görən
olmasın. Düzdür, çətindir, ancaq yaşayırıq.

- Qısqanclıq səhnələriniz də yəqin az
olmayıb?
- Onu qeyd edim ki, yoldaşım çox
intellektual bir insandır. Onun bir neçə peşəsi
var, o həm jurnalistdir, həm filoloqdur, həm
televiziyada uzun müddət aparıcı işləyib.
"Ostankino" kimi bir yerdə çalışıb, teatrda da
fəaliyyət göstərib. Ona görə də onun
dünyagörüşü çox genişdir. O, bu mühitdən
xəbərdar bir adamdır.
- Bir qadın kimi başqalarından nə ilə
fərqlənə bilib?
- (Yenə gülür. Zarafatla) Sizin mənim
arvadımla nə işiniz var? Bəlkə başqa söhbət
edək. Ciddi soruşursunuzsa, bayaq dediyim
kimi, o, adi insanlar kimi deyil. Çox sirli
qadındır. Bəlkə də bu ailə, bu sevgi məhz bu sirli
dünyanın varlığına köklənib.
- Onun sirli olması sizi yormur ki?
- Yox... Axı insan bilmədiyi şeyi
öyrənəndə artıq maraqsız olur. Kitabı ki,
oxudun, qurtardın, onu bir də ələ almaq
istəmirsən. Çünki marağı itir. Ya da əgər bir
kitabı tam oxumamısansa, onu yerə qoya
bilmirsən ki, görən sonda nə olacaq? Qadın da
oxunmamış kitab kimi maraqlı qalırsa, həmişə
onun axtarışında olursan. Onun oxunmamış
səhifələri çoxdur.
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- Kompromisli insansız? Ümumiyyətlə,
ailədə də, həyatda da kompromisə getməyi
bacarırsız?
- Elə həyatda da, ailədə də
kompromisliyəm. Aktyorun kompromisə
getməməsini anlamıram. Bu, mümkün deyil.
- Bəs bu xüsusiyyət həyatda sizə
problem yaratmayıb ki?
- O qədər.
- Həyatda sizə təsir edə biləcək nə ola
bilər?
- Mən həyatı demirəm, həyat başqa
şeydir. Qurulur, özü-özlüyündə. Bir də nə
edirsən et, insan həyatını özü qurur. Təsadüflər
olur, o da insanlarla təmasda. Bir fikir də var ki,
əgər bir qəbahətli iş olubsa, başqa yerdə
günahkar axtarma, günah özündədir. Bu da bir
fəlsəfədir. Ancaq təsadüfən görürsən də, insan
da qarşına çıxır, tərbiyəsiz, düşüncəsiz, əqidəsiz.
Belə insanları görəndə məndə onlara qarşı ikrah
hissi, nifrət yaranır. Məsəl üçün, bir insan
yaxınlaşıb deyir ki, "ə qaqaş, sən o rolu necə
oynadın, o arvadla orda neylədin?" deyəndə
mən bilmirəm neyləyim, aciz qalıram. Belə
düşüncəsiz insanların qarşısında özümü aciz və
zəif görürəm. Axı beləsinə nə başa salasan?
Hətta belə olanda mən xəstələnə də bilərəm.
Onun təkcə "qaqaş" deməsi adama toxunmur,
onun simasından biveclik tökülür və təsəvvür
edəndə ki bu danışığı danışan insan evə
gedəndə uşağının üzündən öpəcək, onda həyata
nifrət edirsən.
- Elə bir təəssürat yaratdınız ki,
Manafov həm də çox dostbazdır. Sözün böyük
mənasında həyatda dostunuz varmı?
- Bu suala dostlar daha yaxşı cavab verə
bilər. Yaxşı dostlarım var. Amma dediyiniz kimi
çox böyük mənada dostum belə deyək də, bu
günə qədər hələ ki yoxdur. Ancaq ikisi var ki,
mənə elə gəlir bundan belə ona doğru gedirlər.
Ancaq bu günə qədər çox dostlarım olub. Ancaq
oraya qədər gəlib çata bilməyiblər.
- Bağışlamağı bacarırsızmı? Hətta
xəyanəti belə...
- Bilirsiniz də, bağışlamaq yəni icazə
vermək deməkdir. Əgər sən bağışlayırsansa,
demək sən o addımın atılmasına yenə də icazə
verirsən. Çox qəribədir, ancaq mən
bağışlayıram. Bağışlamağı ümumiyyətlə
bacarıram. Ancaq onu da bilirəm ki, bir neçə

dəfə bir insan tərəfindən o səhv davam edirsə,
demək ondan bunu gözləməyə dəyər. Buna
hazır oluram.
- Həyat necə, sizi ağlada bilibmi?
- Çox fəlsəfi bir sualdır. Olub və təbii ki,
bunu indi mətbuatda açıqlamaq istəməzdim.
- Çətin vaxta düşəndə həyat yoldaşınıza
üz tutursuz, Allaha, ya tərki-dünyalığa?
- Mənim adım Fəxrəddindir. "Fəxr-əddin" - yəni dinin fəxri. Çətin vaxtlarda özümlə
tək qalmağı sevirəm.
- Arxaya çönüb baxanda daha çox nəyi
xatırlayırsız, nəyə təəssüflənirsiz?
- (Yenə də zarafatından qalmayıb başını
arxaya çevirməklə maraqlı bir jest edib
"çöndüm". İndi cavab verim). Mən hər gün
arxaya başımı çevirib baxıram. Evə gələndən
sonra bunu edirəm. Buna miditasiya deyirlər.
Mən bu gün neylədim, səhvmi etdim, düzmü
etdim? Olur hərdən yorğun vaxtlarım da olur.
Bəli. Dost-tanışla olur da bir-iki qədəh içirsən,
səhər durursan ki, dünən neylədim, hara
getdim, amma onu da deyim ki, mən keçmişi
xoşlamıram. Keçmişə qayıdıb keçmişlə
yaşamağı xoşlamıram. Ay mənim keçmişdə belə
villam var idi, belə pulum var idi, belə günlərim
var idi. Vay-vay-vay. Mən sevirdim, məni
sevirdilər.
- Sabahla yaşamağı sevirsiz?
- Yox, bu günlə. Ancaq və ancaq bu günlə
yaşayıram. İnsanda qəribə bir şey əmələ gəlir.
Cavanlıqda həmişə gələcəklə yaşayırsan,
elədimi, bunu edəcəm, onu edəcəm.
Fikirləşmirsən ki, bu sənin ömründən gedir axı.
Axırda da gəlib bağlanır bir dənə çubuğa.
Müəyyən dövrdən sonra isə elə özümü
götürürəm, 50-dən sonra mənaca gələcək itir.
Çünki itirdiyin gələcəkdən gedir. Cavansız,
inşallah bu yaşa çatanda başa düşərsiz. Gələcək
çox qeyri-stimullu nöqtədir.
- Romantik insansınızmı?
- Çox romantikəm. Axı aktyor romantik
olmaya bilməz.
- Həyat yoldaşınızı necə, romantik bir
jestlə təəccübləndirə bilmisinizmi?
- Bunu ondan soruşmaq lazımdır. Yəqin
ki, olub.
Tahirə Məmmədqızı
Milli.Az
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HÜSEYN
SEYİDZADƏ
“Hindistana gəl, səni milyoner edərəm”. Bu sözləri Hüseyn
Seyidzadənin filmlərinə baxandan sonra hind kinosunun məşhur aktyor
və rejissoru Rac Kapur demişdi.
Hüseyn Seyidzadə 1920-ci il oktyabr ayının 19-da İrəvanda
doğulub. Atası tanınmış tacir idi. Tale minlərlə azərbaycanlı kimi bu
ailənin də başına min bir müsibət gətirib. Ermənilərin tənələrindən cana
doymuş Seyidzadələr ailəsi əvvəl Tiflisə, sonra isə Bakıya köçməli olub.
Rejissorun bacısı Zəhra Seyidova söhbətlərimizdə deyirdi ki, “biz Bakıya
köçəndə Hüseyn üçüncü sinifdə oxuyurdu. Dərsi buraxırdı, kinoya qaçırdı,
pulu olmayanda, seansdan sonra stullar arasında gizlənib, o biri seansa
da baxırdı. O elə uşaqlıqdan kinoya bağlanmışdı. Tale də onu kinoya
gətirdi. Hətta, anam Ruqiyyə ilə məni də kinofabrikə aparıb, ”Əlsizlər"
filminə çəkdirmişdi". Zəhra xanım deyirdi ki, Hüseynlə bağlı bütün
ağrıları mən də yaşamışam. Hüseyn başqaları kimi xoşbəxt yaşamaq
istəyirdi. Ancaq haqsızlığı bağışlamazdı. Bütün qəlbi, mənəviyyatı ilə, bir
də öz sənəti ilə bu xalqa bağlı idi".
Hüseyn Seyidzadə Moskvada Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafiya İnstitutunu bitirmişdi. Görkəmli sənət korifeylərindən, Sergey
Eyzenşteyndən, Mixail Rommdan, Lev Kulicanovdan sənətin sirlərini öyrənmişdi. Sonra yenidən Bakı
həyatı, yaradıcılıq ziqzaqları başlandı.
Müharibənin qızğın dövrü olsa da, Bakı kinostudiyasında filmlərin çəkilişi davam etdirilirdi.
Hüseyn Seyidzadə müharibədən əvvəl rejissor Niyazi Bədəlovla “Ayna” adlı filmin çəkilişlərinə
başlamışdı. Müsahibələrindən birində Hüseyn müəllim bu filmlə bağlı suala belə cavab vermişdi:
“Yaman yaralı yerimə toxundunuz. Bu filmin başına elə oyun açmadılar ki, bu film olsun. Allah
mərdiməzara lənət eləsin. Yaxşı deyiblər ki, qonşu qonşu olsa, bağ çəpəri neyləyər. Bundan sonra Niyazi ilə
belə qərara gəldik ki, ”Ayna"nın materiallarından istifadə edib müharibə mövzusunda yeni bir film çəkək.
Ssenarini İmran Qasımov yazdı. Baş rola Leyla Bədirbəylini dəvət etdik. “Ayna”da əsas rola onu çəkməli
idik. Hətta çəkirdik də. Sonradan filmi “Sovqat” adlandırdıq və 1943-cü ildə çəkib qurtardıq".
Bu filmdə müharibəyə sovqat göndərən insanların böyük vətənpərvərlik duyğularından söhbət
açılır. Nə qədər çətin olsa da, rejissorlar bütün səylərini birləşdirib film yaratmışdılar və bu lent
dəfələrlə cəbhə bölgələrində nümayiş etdirilmişdi.
1956-cı ildə Bakının kinoteatrlarında ekrana “O olmasın, bu olsun” filmi çıxarıldı. Kinoteatrlara
ayaq basmaq olmurdu. Növbələr düzülmüşdü. Bu film böyük Üzeyirin geniş tamaşaçı auditoriyasına
təqdim olunan ikinci böyük əsəri idi. “O olmasın, bu olsun” Hüseyn Seyidzadə yaradıcılığının şah
əsərlərindəndir. Bu filmin yaranma tarixi haqqında çox yazmışıq. Onu əlavə edə bilərik ki, film
ekranlara çıxarılanda ona qarşı müəyyən tənqidi münasibətlər olsa da, onun müvəffəqiyyətinə kölgə
sala bilmədi. Məsələn, bazarda qoçuların davası, Rüstəm bəyin evindəki qalmaqal, hamam səhnəsi və s.
nöqsan kimi göstərilirdi.
Ancaq bu film sevildi və öz rejissoruna böyük şöhrət gətirdi. Azərbaycanda elə bir kino əsəri
yoxdur ki, “O olmasın, bu olsun” qədər məşhur aktyor ansamblı toplaya bilsin. Bu, Azərbaycan
aktyorlarının “kino qalereyası” idi. Təxminən ekrana çıxdığı iki-üç il ərzində artıq dünyanın 40-dan çox
ölkəsində göstərilən bu film Azərbaycan kinosunun şöhrətini dünyaya yaydı. İran, İraq, Yuqoslaviya,
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Yaponiya, Avstriya, ABŞ, İsveçrə, Macarıstan və sair ölkələrin tamaşaçıları filmə böyük maraqla
baxırdılar. Və elə bu gün də “O olmasın, bu olsun” dünyanı dolaşmaqdadır.
60-cı illərdə studiyada çox qəribə bir qalmaqal yarandı. Mahiyyət bundan ibarət idi ki, şair
Novruz Gəncəli Alla Axundova və Hüseyn Seyidzadənin birgə yazdığı “Yaşayın, qızlar” ssenarisinin ona
məxsus olduğunu iddia edirdi. O, məhkəməyə müraciət edərək, bu ssenarinin onun 1961-ci ildə
“Azərbaycan” jurnalında dərc edilmiş “Bizim sahildə” adlı əsərindən oğurlandığını bildirir və ssenarinin
çəkilişinin saxlanılmasını tələb edirdi.
Uzun məhkəmə çəkişmələrindən sonra Alla Axundova ssenarinin müəllifi kimi təsdiq olundu, elə
Hüseyn Seyidzadənin iştirakı ilə. Filmi isə rejissor Eldar Quliyev çəkdi. Bu çəkişmələr Hüseyn
Seyidzadəni xeyli sarsıtdı. Buna baxmayaraq, o yenə də öz sənəti uğrunda mübarizəsini davam etdirdi.
Sonrakı mübarizə isə “Dəli Kür” filmi ilə bağlı oldu.
Bu filmin də taleyi Hüseyn Seyidzadənin öz taleyi kimi ağrılı olub. 1969-cu ildə İsmayıl Şıxlının
eyniadlı romanı əsasında yazdığı ssenari ekranlaşdırıldı və 1970-ci ildə film ekranlara çıxarıldı.Film
Moskvada senzuranın qəzəbinə tuş oldu. Aşağıda filmdən çıxarılan epizodları diqqətə
çatdırırıq.Qubernator Cahandar ağaya deyir ki, canişin onun torpağında ov etmək istəyir. Ya torpağı
satın, ya da bağışlayın. O isə cavab verir ki, torpağı nə satarlar, nə də bağışlayarlar. Cavabında
qubernator deyir: “Baxarıq!” Sonra kazaklar Cahandar ağanın üstünə göndərilir.
Bundan başqa, digər bir epizod da filmdən kənar edilib. Nökərlər gəlib Cahandar ağaya deyirlər ki,
kazaklar mal-qaranı aparıb, özümüzü də döydülər. Cahandar ağa isə kazaklara deyir ki, bu sizin atababa torpağınızdır? Onlar isə: “Deyəsən, könlündən Sibir keçir” — deyirlər. Cahandar ağa kazakların
başçısını qamçı ilə döyür. Sonra atışma başlayır. O, kazakların beşini öldürür. Onu vururlar. Cahandar
ağa özünü suya atır, bununla da film qurtarırdı. Və “Ana Kür” mahnısı oxunurdu. Bütün bunlar filmdən
çıxarılmışdı. Rejissor çox səy göstərmişdisə də, filmi tam şəkildə xilas edə bilməmişdi. Çünki imperiya
öz qan - içən xislətini göstərməyə imkan verə bilməzdi.
Film uzun zaman bu epizodlarsız ekranlarda göstərildi. Lakin xalq yazıçısı İsa Hüseynovun ciddi
səyi nəticəsində 90-cı illərin ortalarında televiziya vasitəsilə həmin epizodlar ekranda canlandırıldı və
filmin ilkin nüsxəsi
tamaşaçılara təqdim
olundu.
Ümumiyyətlə,
Hüseyn Seyidzadə mübariz
sənətkar idi. O, sözünü açıq
deməyi xoşlayırdı. Çoxları
isə bunu sevmirdilər.
“Qatır Məmməd” filmini ilk
dəfə çəkməyə başlayanda
açıqca demişdi ki, niyə
ssenarini ruslar
yazmalıdır. Sonra isə filmi
yarımçıq qoymuşdu. Bütün
filmlərində milli
xüsusiyyətləri qorumağa
çalışırdı. İstəyirdi ki,
filmlərimizdə xalqın
mənəvi ruhu olsun, onun
taleyinin ağrıları əks
etdirilsin.
“Yenilməz batalyon”da da, “Koroğlu”da da, “Qayınana”da da bunlar çox aydın görünür. Son
vaxtlar Natəvan haqqında film çəkmək istəyirdi. Ancaq amansız ölüm buna imkan vermədi. 1979-cu il
iyunun 2-də bu böyük sənətkar dünyasını dəyişdi.
Mənbə: azeriart.net
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Eleştirilerle Büyüyenler,
Tahammülsüzlükle Küçülenler...
Ülkemizde ne yazık ki eleştiriye tahammül eden insan sayısı çok az. Hiçbir kötü niyet olmadan
karşı tarafı eleştirdiğinizde, onun eksik olduğu tarafları onun yüzüne karşı söylediğinizde o kişi, acı ama
gerçek, “Haklı olabilir mi? Bu konuda bir eksiğim mi var gerçekten?” diye düşünmez. İçinizde kötü niyet
olmadan, onun iyiliği için sarf ettiğiniz bu sözler onda küfür etkisi yaratır. Sonrası malumunuz. “Sen
kimsin…”lerle başlayan cevaplarla eleştirileriniz haksız çıkartılmaya çalışılır. Halbuki siz onu
önemsemiş, eksiklerini belirtme ihtiyacı hissetmişsiniz. Belki ilerleyen günlerde kendisini düzeltir diye
düşünmüş ve eleştirmişsiniz. Ama burası Türkiye. Burada eleştiriye tahammül edecek kişi sayısı çok az.
Sinemada da durum farklı değil. Bir filmi eleştirdiğinizde, eksiklerinden bazılarına değindiğinizde
anında linç ediliyorsunuz. Çünkü kulaklar “Filminin şu tarafı olmamış, şunu şöyle yapsan iyi olurdu”
cümlelerini duymak istemez. O kulaklar “Müthiş bir filme imzanı atmışsın. Yarınlara kalacak bir film bu.
Başyapıt” gibi şeyler duymak isterler. Egolarının tatmin edilmesi, ortaya kötü bir film koymuş olsalar
dahi yüceltilmeyi isterler. Yanlış bir tutumdur bu. Ne yazık ki yanlış bir tutum içinde olduklarını fark
edemezler bir türlü.
Bu yanlış tutumlarını da sürekli devam ettirirler. Film çekenlerden, “Sorunlara eğiliyorum”
ayağına yatanlardan, insan daha toleranslı, daha anlayışlı, daha olgun bir tavır bekliyor. Nerdeee! Bu
tavır yerine “Sen kimsin lan” diye başlayan çocukça cümleler sarf etmekten kaçınmazlar. Yaşına bakınca
olgun diyeceğin bir kişinin bu tür durumlarda içindeki ergeni ne kadar da rahat bir şekilde dışarı
saldığını görünce şaşırıyorsun ister istemez. “Sen kimsin lan”dan önce bir durup o eleştiri üzerine
düşünmek gerek: “Acaba bu adam eleştirilerinde haklı mı?” Haydi bu adam haksız diyelim, başka
yerlerde yazan ve sinema okullarından mezun olanların filminizle ilgili eleştirileri de mi haksızlık
içeriyor?
Sizden sinema alanında çok daha deneyimli olan eleştirmenlere de mi “Sen kimsin lan”
diyeceksiniz? Açıkçası Ortaçağ’daki rahiplerden hiçbir farkınız yok. Eleştiriye kapalısınız. Pardon,
sadece olumsuz eleştirilere kapalısınız. Gerçeklerle yüzleşmek yerine kendinize kurduğunuz o pembe
dünyada yaşamayı ve çektiğiniz filmlerin bir mihenk taşı olduğuna inanmayı tercih ediyorsunuz. Bu
durum ne size bir katkı sağlar, ne de sinemamıza.
Size katkı sağlamaz, çünkü eleştiriye kapalı olan hiçkimsenin ne insanlığında, ne de yönetmenliği, senaristliğinde vs. bir gelişme olur. Daha iyi bir yönetmen olmak adına eleştirilere tahammül
etmeyi bilmek gerekir. Eleştirilerden dersler çıkarıp önceki filmlerde düşülen hatalara yeni filmlerde
düşülmemeye ve sürekli daha iyiye gitmeye çalışılır. Normal olan budur. Cem Yılmaz’ın “Eleştiri benim
velinimetim” sözünü anımsatmak isterim. Büyük yönetmen Alfred Hitchcock üzerinde de durmak
istiyorum. Eleştiriye kapalı olanlar büyük yönetmenlerin neden büyük oldukları üzerinde muhtemelen
hiç düşünmemiştir.
Hitchcock’u büyük yapan sayfalarca şey yazılabilir. Bunlardan en önemlisi ise bana göre
“Eleştiriye açık olan bir yönetmen” oluşu. Kendisini eleştirmenlerden daha fazla eleştirmiştir.
Derlediğim bir kaç sözünü eklemek isterim buraya: (Arka Pencere’ye kaynaklık ettiği için teşekkürler)
“”Kapri Yıldızı”, Ingrid Bergman için yapılmıştı. Ama daha sakin bir kafayla düşündüğümde asla
kostümlü bir film çekmeye çalışmazdım”
“Filmler kurgulanmalıdır. Bir deneyim olarak “Ölüm Kararı” belki affedilebilir, ama aynı tekniği
“Kapri Yıldızı”nda uygulamakta ısrar edişim büyük hataydı.”
“”Ölüm Kararı”nın ışıklandırmasını yürüten kameraman kendi kendine özetle şöyle demiş
olmalı: “Pekala, işte bir günbatımı daha!” Hiç kuşku yok ki daha önce günbatımına uzun süre bakmamıştı
yoksa böyle berbat kartpostallara benzeyen bir görüntü ortaya çıkarmazdı.”
“Dönüp de geriye baktığımda “Ölüm Kararı”nda yaptığımın çok saçma olduğunu düşünüyorum. Çünkü
öykünün görsel anlatımında kesmenin ve montajın önemi konusundaki kendi teorilerimi yok saymıştım”
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Sadece bir kaç tane sözünü yazdım
Hitchcock’un. Oysa Hitchcock kariyerinin
başından sonuna dek hep kendisini
eleştirdi. Filmlerinde nerede yanlış
yaptığını görmeye ve bu yanlışlarını
düzeltmeye çalıştı.
Öyle ki “The Man Who Knew Too
Much” adlı filmini 1934′te çektikten
sonra pek beğenmedi. Eline fırsat
geçtiğinde, yani 1956′da bu filmin
yeniden çevrimine imzasını attı ve ortaya
“daha başarılı” bir film çıktı. Peki neden
daha başarılı bir film çıktı? İlk filmde
yapmaması gerektiği halde yaptığı ve
filmine zarar veren şeyleri yeniden
çevriminde yapmadı. Yani ilk filmin
olumsuz yönlerini belirleyip bunları
düzeltti. Halbuki birçok sinemacımıza
böyle bir fırsat verilse gene o filmin
aynısını çekerlerdi. Herkes Hitchcock’u
örnek alır ama temelde yani eleştiri
konusunda ondan ayrılırlar. Dünya
sinemasında birçok önemli yönetmen
kendi kendini bir eleştirmenden daha fazla
eleştirmeyi bilmiştir.
Steven Soderbergh’in son filmleri neden
vasatı aşamıyor? “Artık eleştirilere
tahammül edemiyorum. Eleştirileri hiç okumuyorum” gibi bir açıklamasından ötürü olmasın? Eleştiri
önemlidir özetle. Yoksa sinemaya başladığınız kafayla sinema hayatınızı noktalar ve geriye dönüp
baktığınızda niteliksiz eserlerden oluşan bir filmografiye sahip olduğunuzu görürsünüz. Sinemamız
adına da önemlidir eleştiri. Sizler eleştiriyi önemseyip ondan dersler çıkardığınızda daha iyi filmler
çekeceksiniz belki ve bu da sinemamızın yol kat etmesi için gereklidir. Eleştiriye kapalı olan
sinemacıların olduğu bir sinema bir milim bile ilerleyemez.
Birisi çıkıp kuyruk acısından “Eleştirmenler hayatlarında hiç şaryo görmediler” gibi saçmalar,
diğeri çıkıp “Eleştirmenlik kurumu gereksiz bir kurumdur” der, diğeri kendisini eleştirenlere tam da
kendisine yakışacak bir üslupla karşılık verir. Böyle insanlardan mürekkep bir sinemanın milim
ilerlemeyeceği eleştiriye bakıştan anlaşılıyor zaten. Böyle insanları önemseyip de eleştirmemek gerek
son kertede.
Birisi bana sormuştu, “Neden Bakınız’da yerli filmler eleştirilmiyor, hep yabancı filmlere ağırlık
veriliyor diye?”. Nedeni aydın sıfatını hiç hak etmeyen, bu sıfatı taşıyamayan, bu sıfat üzerinde eğreti
duran bu kişilerde saklıdır. Bu sitede yerli filmlere değinmememizin nedeni eleştiriyi yaptığınız anda
bazılarının ağlamaya, hakaretler etmeye başlayacak olmasıdır. Öte yandan sadece bu da değil. Bu
tutumumuz da eleştirilir ama daha önemli bir şey var: Ortaya konan filmler o kadar kötü oluyor ki
bizler için o filmi izlemek de, eleştirmek de gereksiz hale geliyor. Ancak bazı filmleri eleştiriyoruz ve o
filmlerin hangileri olduğu da belli zaten: Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Reha Erdem gibi
“yönetmen”, “sinemacı” sıfatlarını gerçekten hak edenlerin işleri…
Son olarak umarım daha iyiye gideriz eleştiriye tahammül etme konusunda ama pek de umudum
yok açıkçası. Bir deyim vardır sevdiğim: “Nato kafa, Nato mermer…”
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THE LEGEND
of 1900
 Film: 1900`ün əfsanəsi
 Rejissor: Giuseppe
Tornatore
 Ölkə: İtaliya
 Janr: Dram, Müzikl
 İl: 1998
 İMDb xalı: 7.9
 Film Fiction xalı: 8.2
Hər şey Atlantik Okeanında başladı.
Avropadan Amerikaya sərnişin daşıyan
“Virginian” adlı gəmidə... Gəminin işçilərindən
olan qara dərili Danny bir gün gəminin
restoranında, pianonun üzərində bir qutuda
körpə uşaq tapır. Tapdığı bu uşağı böyütmək
qərarına gəlir və onun adını 1900 qoyur. Beləcə
1900 Danny`nin himayəsi altında böyüməyə
başlayır. Bir gün Danny iş qəzasında həyatını
itirir və 1900 tək qalır. Digər işçilərin himayəsi
altında Danny`nin yoxluğu ona çox da təsir
etmir. Gecələrin birində balaca 1900
gəmidəkiləri öz istedadı ilə heyrətə gətirir. Hər
kəsin artıq yuxuya getdiyi bir vaxtda o, gəminin
restoranındakı pianonun arxasına keçir və
pianoda ifa etməyə başlayır. Bu ifanın səsinə bütün sərnişinlər oyanır, hər kəs restorana daxil olduqda
bu ifanın məhz balaca 1900-ə aid olduğunu görəndə heyrətə gəlir. Beləcə 1900 öz ifaları ilə hər kəsi
təəccübləndirməyə davam edir. Hər axşam restoranın müştərilərini öz ifasıyla müşaiət edir. Onun
şöhrəti hər yerə çatır. Sırf onun ifasını dinləmək üçün insanlar Virginian gəmisilə səyahət edir. Qəribəsi
isə budur ki, 1900 heç vaxt öz bəstələrini əvvəlcədən yazmır, sadəcə “carpe diem”. 1900 qəribə həyat
tərzi var. O, heç vaxt bu gəmidən düşməyib. O, heç vaxt quruya ayaq basmayıb. Həmişə bir şeyin
arzusunda olub- qurudan okeanın, dalğaların, qağayıların səsini eşitmək… Bu fövqəladi istedada malik
olan insanın əfsanəsini hər kəsə danışan onun dostu Maksa heç kim inanmır.
Əslində çox şey yazmaq olar filmdən. Və bilmirəm ki, hansı cümlələrlə film haqqında olan
fikirlərimi tam çatdıra bilim ki, sizi filmə baxmağa təhrik edə bilim. Tim Roth`un möhtəşəm aktyorluğu,
“Malena” və “Yeni “Paradiso” kinoteatrı” kimi filmlərdən tanıdığımız Giuseppe Tornatore`nin
rejissorluğu, dünyaca məşhur bəstəkar Ennio Morricone`nin bəstələri ilə ərsəyə gəlmiş mükəmməl bir
film. Əla ssenari və bir o qədər də təsiredici sonluq… Mütləq baxılası bir filmdi. Film bir çox kino
festivallarda 17-ə yaxın mükafat qazanmışdır.

42

Film Fiction | Avqust, №10

On the
Waterfront
 Film: Limanda
 Rejissor: Elia Kazan
 Ölkə: ABŞ
 Janr: Dram, Cinayət
 İl: 1954
 İMDb xalı: 8.3
 Film Fiction xalı: 8.5
1954-cü ildə Elia Kazan
tərəfindən çəkilmiş və hal-hazırda bütün
dövrlərin ən yaxşı filmlərindən hesab
olunan film... Rollarda Marlon Brando,
Karl Malden, Eva Meri Seynt və b.
çəkiliblər. Film 12 Oskar
nominasiyasından “Ən Yaxşı Film” və
“Ən yaxşı Rejissor” da daxil olmaqla 8-ni
qazandı. Marlon Brando “Ən Yaxşı
Aktyor” kimi ilk Oskarını aldı. Maraqlı
məqamlardan biri filmin “2-ci planda Ən
Yaxşı Aktyor” kateqoriyasında 3
nominasiya almasıdır. Amerika Film
İnstitutunun (AFİ) tərtib etdiyi “Bütün
Dövrlərin 100 Ən Yaxşı Filmi”
siyahısında bu film 8-ci pillədə yer alıb.
Köhnə boksçu Terri Melloy (Marlon Brando) qardaşı Çarlinin istəyi ilə Conni Frendli adlı
adamın yanında işə düzəlir. Conni mafiya adamıdır və qanunsuz işlərlə məşğul olur. Conni
onlara xəyanət etmiş insanları aradan götürür. Bir gün Conninin adamları Terrinin
qonşuluğunda yaşayan bir şəxsi qətlə yetirirlər. Terri bu qətlin şahidi olur. Lakin heç kim qətlin
kim tərəfindən həyata keçirildiyini deməyə cürət etmir. Keşiş Berri və qətlə yetirilən şəxsin
bacısı Edi qatili axtarmağa baçlayırlar. Edinin görən Terridə ona qarşı sevgi yaranır. Terri Conni
Frendliyə qarşı çıxır.
Film Hollivudun Qızıl Dövrünün bütün əlamətlərini özündə əks etdirir. Yüksək rejissor işi,
aktyor oyunu ilə seçilən film həqiqi film gözəlliyindən zövq almaq istəyənlər üçün gözəl
seçimdir.
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Once Upon a
Time in
America
 Film: Bir dəfə Amerikada
 Rejissor: Sergio Leone
 Ölkə: ABŞ, İtaliya
 Janr: Western
 İl: 1984
 İMDb xalı: 8.4
 Film Fiction xalı: 8.7
Rejissor Sergio Leonenin 1984-cü ildə
çəkdiyi və baş rollarda Robert De Niro və
Ceyms Vudsun oynadığı film… Film 1920 və
30-cu illərdə Nyu-York qanqsterlərinin
həyatından bəhs edir. Film Harri Qreyin
məşhur “The Hoods” əsəri əsasında çəkilib.
Orijinal versiyası 4 saat 29 dəqiqə davam
edən film 1984-cü ildə Kann Film
Festivalında müsabiqədən kənar nümayiş
etdirildi. Filmi ABŞ-da göstərmək üçün
ondan filmi montaj etmək və qısaltmaq tələb
olundu. Nəticədə 2 saat 19 dəqiqəlik film
alındı. Bu isə uğursuzluqla nəticələndi. Film
5 BAFTA , 2 Qizil Qlobusa namizəd oldu. Çox
təəccüblü olsa da, film heç bir Oskar
nominasiyası əldə etmədi. Bunu bəlkə də
ABŞ-da ekranlara çıxan qısa və uğursuz
versiya ilə əlaqələndirmək olar. Film
həmçinin sonradan məşhur aktrisaya çevriləcək Cennifer Konellinin film debütü idi.
Film 1920-60-cı illər arasındakı hadisələri əsasən xatirələrlə əks etdirir. Devid “Noodles”
Aaronson kasıb ailədən olan və həyat uğrunda mübarizə aparan uşaqdır. Daha sonra Maks Berkoviçlə
görüşən Devid digər uşaqların da qoşulduğu kiçik dəstə yaradırlar. Devid digər dəstənin başçısı Baqsini
öldürdüyünə görə həbs edilir. Həbsdən azad olduqdan sonra o, Maksla yenidən birləşir və qanqster
fəaliyyətinə davam edir.
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