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İşıq di lin də 
da nı şan lar

İc ti mai Te le vi zi ya və Ra dio 
Ya yım la rı şir kə ti nin di rek to ru, 
re jis sor Cə mil Qu li ye vin ide-
ya sı əsa sın da çə ki lən fi l min re-
jis so ru Ma hi rə Cab ba ro va dır. 
Film san ki “Aves ta” mətn lə rin-
də ki işıq la-qa ran lı ğın aram sız 
mü ba ri zə si nin ek ra na kö çü rül-
müş for ma sı dır. Bir göz hə ki mi 
haq qın da çə ki lən fi l min əsas 
qa yə si nin işıq la qa ran lı ğın mü-
ca di lə si ki mi təs vi ri an la şı lan-
dır. Fil min əv və lin də elə Pa şa 
Qəl bi nur tə rə fi n dən de yi lən  
“Ya za da bi li rəm işıq di lin də, 
kə sə də bi li rəm zül mət ge cə-
ni” mis ra la rı son ra kı ha di sə lə-
ri, təs vir lə ri və onun haq qın da 
olan çı xış la rı öz ar xa sın ca apa-
rır.  Film qəh rə ma nın xa rak te ri-
ni tam aç maq üçün onun mən-
sub ol du ğu sa hə lə rə uy ğun 
ola raq bir ne çə ye rə bö lü nür: 
cər rah, alim, şair və müəl lim. 
Bu bö yük dörd lü yün əsas mis-
si ya sı isə bir lə şə rək şəx siy yə tə 
apa ran yo lu gös tər mək dir. Re-
jis sor Ma hi rə Cab ba ro va qəh-
rə ma nın mo no lo qun dan çox 
is ti fa də edə rək bu na nail olub. 
Am ma cər rah, şair Pa şa Qəl bi-
nu ru tək cə fi lm də ki Pa şa Qəl bi-
nur ob ra zı ta ma şa çı la ra təq dim 
et mir. Vax ti lə Pa şa müəl li min 
müali cə, hətt  a əmə liy yat et di yi 
məş hur lar - mər hum xalq şairi 
Ca bir Nov ruz, xalq ar tis ti Şə fi -
qə Axun do va, pro fes sor Zəh ra 
Qu li ye va, elə cə də Flo ra Kə ri-
mo va,  Arif Mə li kov, Nə ri man 
Məm mə dov ki mi sə nət kar lar, 
xa rak te rin bi zə ta nı dıl ma sın da 
yar dım çı olur lar. 

Özü nün de di yi ki mi, “qə-
dim Zər düşt təq vi mi nin Sağ-
lam lıq ayın da” dün ya ya göz 
açan və göz açan ki mi bir işıq 
to pa sı ilə qar şı la şan Pa şa Qəl-

bi nu run bü tün hə ya tı, əs lin də 
hə min işı ğı əl lə ri nə kö çür mək 
olub. Bə zən əlin də ki qə lə mə, 
bə zən isə bı ça ğa ke çən hə min 
işıq o qə ləm dən də, o bı çaq-
dan da sü zü lə rək baş qa la rı na 
işıq bəxş edib. Film də də biz 
hə rə kət edən, bir in san dan 
baş qa in sa na ötü rü lən İşıq fe-
no me ni ni gö rü rük. İşıq bu ra-
da həm hə qi qi, həm də mə ca zi 
mə na da yer də yiş mə lər edir. 
Göz hə ki mi Pa şa Qəl bi nu run 
cər rah bı ça ğın dan ke çib hə qi-
qi ka te qo ri ya ki mi xəs tə gö-
zün də di ri lir. Şair, es seist Pa şa 
Qəl bi nu run qə lə min dən sü zü-
lə rək  rəm zi məf hum ki mi in-
san ru hun da can la nır. Film də 
tə ba bət lə poezi ya nı zi ya, nur 
rəmz lə ri va si tə si lə bir ləş di rən 
Pa şa Qəl bi nur ob ra zı  “Aves-
ta” mətn lə rin də ki şərq qüv və 
olan Əh ri mən lə dö yü şən Hör-
müz əs gə ri nə bən zə yir. Film-
də bu xətt, ob ra zın mo no lo qu 
və onun səs lən dir di yi şeir lə rin 
he sa bı na  açı lır:

Əl lə ri min ha ki miy yə ti
 bər qə rar olur,
Əmə liy yat vax tı.
Qa ran lıq la işı ğın
 ra dar tut ma yan
Sər hə di nə uçur əl lə rim.
Ürə yim ki mi dir,
Mən ya tan da da
 oyaq olur əl lə rim.

Film də alim haq qın da səs lən-
di ri lən bə zi  va cib fakt la ra diq-
qət edək: 

“Ta nın mış Azər bay can ali mi-
nin elm sa hə sin də qa zan dı ğı 
ən yük sək nailiy yət lər dən bi ri 
– dün ya nın apa rı cı tibb müəs-
si sə lə ri tə rə fi n dən tət biq olu nan 
– or qan və to xu ma transp lan-
ta si ya sın da ye ni el mi is ti qa mət 
sa yı lan “Qlauko ma nın cər ra hi 
müali cə sin də Mu sa yev üsu-
lu”dur sa (göz də “qa ra su” yun 
müali cə si), di gər uğu ru isə 
Azər bay can da son 100 il də ilk 
də fə Pa şa Mu sa ye vin rəh bər li yi 
al tın da, Se vinc Mu sa ye va-Ək-
bə ro va nın və Ol qa St ro ye va nın 
həm müəl lifl  i yi ilə kəşf edil miş 
və Ru si ya Far ma ko lo gi ya Ko-
mi tə si tə rə fi n dən XX əsr də rəs-
mi təs diq edi lən və küt lə vi is-
teh sal və tət biq edil mə si üçün 
li sen zi ya ve ri lən, dün ya da bu 
gü nə qə dər is ti fa də olu nan ən 
eff  ekt li dər man lar dan sa yı lan 
“Ak ti pol” an ti vi rus pre pa ra tı-
dır. 

2002-ci ilin 12-17 no yabr ta rix-
lə rin də Brüs se lin (Bel çi ka) “51-
ci Ümum dün ya İx ti ra lar Sa lo-
nu”nda ke çi ri lən “Brüs sel Ev ri ka 
2002” sər gi sin də Of tal mo lo gi ya-
da ye ni lik sa yı lan “Ak ti pol”un 
kəş fi  “Bö yük qı zıl me dal”a və 
Bel çi ka Ma liy yə Na zir li yi nin 
“Xü su si priz”inə la yiq gö rü lüb.

Bö yük Bri ta ni ya nın Kemb-
ric Uni ver si te ti nin tə şəb bü sü ilə 
2003-cü il də ke çi ri lən sor ğu da 
bü tün za man lar üçün 2000-ci ilin 
alim-in tel lek tual la rı sı ra sın da la-
yiq ol du ğu ye ri ni alan ta nın mış 
Azər bay can ali mi, 2005-ci il dən 
“Tibb jur na lı”nın Rə ya sət He-
yə ti nin üz vü, elə hə min il də də 
Ru si ya Tibb Elm lə ri Aka de mi ya-
sı nın fəx ri dok to ru se çi lib”.

No bel
mü za ki rə lə ri 

Çı xış çı lar ara sın da təd bi rin 
apa rı cı sı pro fes sor Ni za məd din 
Şəm si za də və Tibb Uni ver si te-
ti nin ka fed ra mü di ri pro fes sor 
Can ba xış Nə cə fov Pa şa Qəl bi-
nur dan da nı şar kən ma raq lı bir 
de ta la to xun du lar. Da ha son ra 
pro fes sor Əli xan Mu sa yev də bu 
mə qa mı unut ma dı. Azər bay can 
ney ro fi  ziolo gi ya və ney ro kim-
ya mək tə bi nin ya ra dı cı la rın dan 
olan bö yük alim Qəh rə man 
Qəh rə ma no vun Pa şa Qəl bi nu-
ra olan bö yük rəğ bə tin dən söz 
açıl dı. Qeyd edək ki, Qəh rə man 
Qəh rə ma no vu öm rü nün so nun-
da ən se vim li tə lə bə lə rin dən 
olan Pa şa Qəl bi nur  əmə liy yat 
et miş di. Qəh rə ma nov o alim lər-
dən idi ki, Top çu ba şov la bir lik-
də adı tibb üz rə No bel mü ka fa-
tı na təq dim olun muş du. La kin 
son ra dan bə zi xo şa gəl məz hal-
lar baş ver di və Yu sif Məm mə-
də li ye vin aqi bə ti ni bu iki alim 
də ya şa dı. Ad la rı nı çək di yi miz 
na tiq lər də  Qəh rə ma no va qis-
mət ol ma yan No bel mü ka fa tı-
nı Pa şa Qəl bu nu ra ar zu la dı lar. 
“Qlauko ma nın cər ra hi müali cə-
sin də Mu sa yev üsu lu”na gö rə, 
yə ni, xalq di lin də de sək, göz də 
“qa ra su” yun müali cə si nə gö rə 
və ma hiy yə ti nə va ra bil mə di yi-
miz baş qa ye ni üsul la rı na gö rə 
Pa şa müəl lim bu mü ka fa tı haqq 
edən lər cər gə sin də dir. 

“Val lah, tə şək kür 
ona dü şür”

Film lə bağ lı Pa şa müəl lim dən 
təəs sü ra tı nı so ru şan za man re-
jis so run və ümu mi lik də ya ra-
dı cı he yə tin zəh mə ti ni yük sək 
qiy mət lən dir di. “Val lah, tə şək-
kür on la ra dü şür” de yə rək fi lm 
ba rə də da nış dı: “Fil min ide ya 
müəl li fi  hör mət li re jis so ru muz 
Cə mil Qu li yev dir. Ma hi rə Cab-
ba ro va və ya ra dı cı qrup ek ran 
işi nin ər sə yə gəl mə sin də çox 
zəh mət çək di lər. On la ra hə qi-
qə tən də də rin tə şək kü rü mü 
bil di ri rəm. Mən on la rın bu ide-
ya sı nı çox yax şı qar şı la dım. İna-
nı ram ki, həm si zin lə, me dia ilə, 
həm də bu ra da kı zi ya lı lar la bu 
fi l min mü za ki rə si yük sək sə viy-
yə də ke çə cək”.
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Azər bay can Mil-
li Kon ser va to ri-
ya sı nın kon sert 
za lın da ta nın-

mış şair, of tal mo loq alim, 
Tibb Uni ver si te ti nin Of-
tal mo lo gi ya ka fed ra sı nın 
mü di ri Pa şa Qəl bi nu ra 
həsr olu nan “Nur adım-
dı, işıq an dım” fil mi nin 
təq di ma tı ke çi ri lib. Təq-
di mat da öl kə nin ta nın mış 
elm və mə də niy yət xa dim-
lə ri, gör kəm li zi ya lı lar və 
ic ti mai sfe ra nın məş hur 
si ma la rı iş ti rak edib lər. 
53 də qi qə lik sə nəd li fil mə 
ba xış dan son ra təq di ma ta 
də vət olu nan zi ya lı lar dan 
bir ço xu çı xış edə rək həm 
ek ran əsə ri, həm də Pa şa 
Qəl bi nur haq qın da ürək 
söz lə ri ni de yib lər. Fil mə 
ba xış dan  son ra kı rəs mi 
his sə nin  apa rı cı sı pro fes-
sor, ədə biy yat şü nas Ni za-
məd din Şəm si za də olub. 
Çı xış çı lar və on la rın ürək 
söz lə ri ba rə sin də bir qə-
dər son ra da nı şa ca ğıq. 
İn di isə ye ni dən fil mə qa-
yı daq:

bi nu run bü tün hə ya tı, əs lin də 

İşıq dilində 
danışan film


