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Sə nət özü əsl sa hib lə ri ni se çir, 
səmt lən di rir, ucal dır, sev di rir. 
Se çi lən lər isə sə nə tin kə lə-kö tür, 
çə tin yol la rı nı bi lik və ba ca rıq la rı, 

is te dad və zəh mət lə ri ilə ay dın la dır, 
uğur qa za nır lar. Çox şa xə li ya ra dı-
cı lı ğın da özü nə məx sus dəst-xət ti nə 
gö rə se çi lən, pe şə kar təq di ma tı ilə 
sə nət se vər lə rin se vim li si nə çev ri-
lən teatr, ki no akt yo ru, Xalq ar tis ti 
Məm məd Sə fa Qa sı mov da ta nı-
nan, se vi lən isim lər dən dir. Ta nın mış 
akt yo ru mu zun ömür pa yı nın 61-ci 
ya yı nı qeyd et mə si (25 iyul) ərə fə-
sin də hə yat və sə nət dü şün cə lə ri ni 
din lə dik. 

– Məm məd Sə fa müəl lim, si zə can-
sağ lı ğı, ye ni ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu-
la yı rıq. 
– Tə şək kür edi rəm. 

– Yə qin do ğum gü nü nü zü dost lar la, 
doğ ma lar la qeyd edə cək si niz...
– Do ğum gü nü nü qeyd et mə yi sev mi-

rəm, qeyd et mi rəm də. 

– On da gə lin, adı nı zın mə na sın dan 
baş la yaq. Ni yə məhz Məm məd Sə fa?
– Çün ki adım Məm məd Sə fa dır. Bir 

də fə atam mən dən ki na yə ilə so ruş du 
ki, ba la sə nin so ya dın yox du? De dim 
var. De di gör mü rəm axı, hə mi şə ya zır-
lar Məm məd Sə fa. Heç Qa sı mov ya-
zan yox du. De dim, ay ki şi, Al lah sə nə 
kö mək ol sun, mə nə bu boy da ad ver-
mi sən, Məm məd Sə fa, ya nın da Qa sı-
mov da ya zı lan da uzun ad olur. Bu na 
gö rə sə nət hə ya tım da adım Məm məd 
Sə fa ge dir.   

– Sə nət ne çə ya şı nız dan si zi ov sun-
la dı?   
– Sə nə ti mə nə ədə biy yat müəl lim lə-

rim sev di rib. Ədə biy yat mə nim teat ra 
gəl mə yi mə sə bəb olub. Uşaq vax tın-
dan hə mi şə ədə biy ya ta, teat ra, ki no ya 
sev gim olub. Am ma heç bir dər nə yə 
get mə mi şəm. Bu sə nə tə gəl mə yi də 
qar şı ma məq səd qoy ma mı şam. Sa də-
cə ola raq, hə yat elə şə rait ya ra dıb, elə 
is ti qa mət lə rə yö nəl dib ki, gə lib bu sa hə-
də da yan mı şam. 

– Sə nə tin sir lə ri ni Ba kı Mə də ni-Maarif 
Tex ni ku mun da Əf ra si yab Məm mə-
dov dan, Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te ti nin Təd ris teat rın da isə Va-
qif İb ra hi moğ lun dan al mı sı nız. Da ha 
kim lə ri sə nət ma ya kı he sab edir si niz? 

– İlk sə nət müəl li mim Əf ra si yab Məm-
mə dov olub. Son ra uni ver si tet də təh sil 
alar kən sə nət müəl lim lə rim Fuad Ha cı-
yev, Zə mi nə Ha cı ye va, Faiq Zöh ra bov, 
Nə sir Sa dıq za də olub. Ən son da əsas 
ma ya kı mız, sə nət is ti qa mə ti ve rə ni miz 
isə Va qif İb ra hi moğ lu olub. Va qif İb ra-
hi moğ lu bi zi elə doğ ru yo la yön lən di rib 
ki, mən o yol dan heç vaxt çı xa bil mə-
rəm. Bu yol bö yü yə, ki çi yə, ailə-
yə, pe şə yə, tə rəf-mü qa bil lə ri nə, 
xal qı na, mil lə ti nə sev gi yo lu dur. 
Bu ki mi va cib amil lər in sa nın var-
lı ğı na müt ləq tə sir edir. Bu hiss lə-
rin ali li yi ni bu və ya di gər for ma da 
ya ra dı cı lı ğı mız va si tə si lə ta ma şa-
çı ya çat dı rı rıq.  

– Məm məd Sə fa nı ki no da To fi q 
Ta ğı za də nin kəş fi  ad lan dı ra bi-
lə rik?
– Mə ni ilk də fə ki no ya gə ti rən 

gör kəm li ki no re jis sor To fi q Ta ğı-
za də olub. Mə ni ona is ti qa mət lən-
di rən lər isə ki no rəs sa mı, akt yor, 
ki no re jis sor Şa mil Nə cəf za də və 
ki noope ra tor Ra fi q Qu li yev olub. To fi q 
müəl lim on la ra gö rə mə ni ta nı yıb. 

– Ka me ra qar şı sın da ilk də fə psi xo lo ji 
rol oy na maq çə tin ol ma dı?
– İlk də fə ki no da (“Kö pək” fi l mi, 1994 

– red.) baş rol da, üs tə lik heç bir ki no 
təəs sü ra tı, ek ran təc rü bə si ol ma yan, 
adi çə ki liş plan la rı nı bil mə yən akt yor 
üçün psi xo lo ji rol da oy na maq ol duq-
ca çə tin idi. Am ma çə ki liş za ma nı To fi q 
müəl lim, fi l min ope ra to ru Ra fi q müəl-
lim, tə rəf-mü qa bil lə rim, ki no da bö yük 
təc rü bə lə ri olan Xalq ar tist lə ri Fuad Po-
la dov, Ya şar Nu ri, Nu riy yə Əh mə do va, 
Əmək dar ar tist Mux tar İba dov mə nə 
çox kö mək et di lər. Mə nim üçün sə bu 
fi lm sə mə rə li bir təc rü bə ol du.   

– İlk fi lm si zə nə yi öy rət di?
– Ka me ra və tə rəf-mü qa bil lə ri ilə dav-

ra nı şı, mü na si bə ti öy rət di. Bö yük bir 
kol lek tiv lə iş pro se sin də olan ni zam-in-
ti za mı bir da ha gös tər di. Ümu miy yət lə, 
ni zam-in ti zam ol ma yan yer də nə ti cə əl-
də et mək çə tin dir. 

– Bu rol dan son ra ar dı cıl ola raq psi-
xo lo ji dram la ra də vət al dı nız. Bu, si zi 
yor ma dı? 

– Qə tiy yən. Mə sə lən, “Ca vid öm rü” 
fi l mi mü rək kəb bir fi lm di. Akt yor ifa sı 
ba xı mın dan da mü rək kəb di. Bur da akt-
yo run qar şı sı na qo yu lan tə ləb lər həm 
müx tə lif dir, fərq li dir, həm də çə tin dir. 
İb li sin doq quz gö rün mə yən tə rə fi  xa-
rak te ri zə edi lir. He sab edi rəm ki, hə min 
fi lm də ki ob raz lar hər bi ri ay rı-ay rı lıq da 
bə dii fi l min bö yük bir ob ra zı dır. 

– “Ov sun çu”, “Gü nay dın, mə lə yim”, 
“Sa hə”, “Tər si nə çev ri lən dün ya” və 
di gər fi lm lər də  mən fi  ob raz lar ya rat-
mı sı nız. Da ha çox mən fi  rol la ra tək lif 
al ma ğı nə ilə əla qə lən di rər di niz?
– “Ov sun çu” fi l mi Azər bay can ki no ta-

ri xin də möv qe yi olan bir fi lm dir. Film də ki 
ha di sə lər Azər bay can ta ri xin də yad da-
qa lan sə hi fə lər dən dir. So vet hö ku mə ti-
nin öl kə miz də, kənd lər də tö rət di yi çax-
naş ma lar, qar şı dur ma lar xo şa gəl məz 
və unu dul maz ha di sə lər dir. Təəs süf ki, 
or ta mək təb də oxu du ğu muz müd dət də 
bu ta rix bi zə yan lış is ti qa mət də öy rə di-
lib. Am ma ta rix ta rix li yin də, fakt fakt lı-
ğın da qa lır. Ta ri xi fakt la rı ki no da  işıq-
lan dır maq müt ləq dir. “Ov sun çu” fi l mi 
də bu mə na da ta ri xə bir nə zər sa lıb. Əla-

və edim ki, mən dən öt rü ya ra dı cı lıq da 
mən fi - müs bət an la yı şı yox dur, önəm li 
olan hər han sı bir döv rün per so na jı nı 
inan dı rı cı təq dim et mək dir. 

– Ek ran ob raz la rı nı zın bən zər siz li yi 
üçün la zım olan şt rix lə ri ne cə ta pır-
sı nız?

– Akt yor pe şə sin də mü şa hi də qa bi-
liy yə ti var. Biz hə mi şə ax ta rış da olu-
ruq. Akt yor mü tə ma di ola raq mü şa-
hi də et mə li dir. Mü şa hi də lə ri də işi nə 
şa mil et mə yi ba car ma lı dır. Sə nə ti mi-
zin xü su siy yə ti bu dur. Ob ra zın uğu ru 

da mü şa hi də lə rin nə ti cə si dir. 

– Qə liz xa rak ter li rol la rı nız dan bi ri də 
“Tər si nə çev ri lən dün ya” fi l min də ki 
Ka ze mi ob ra zı dır. Ya ra dı cı lı ğı nız da-
kı bu fərq li ro lun psi xo lo ji du ru mu nu 
ta nıt ma üs lu bun dan bəhs edər di niz...
– Bu rol mə nim üçün ye ni bir ob raz idi. 

Fil min ope ra to ru Kə nan (Məm mə dov – 
red.) müəl li min ro lu dərk et mə yim də, 
iş lə mə yim də mə nə kö mə yi çox ol du.

Onun gö zü dür ka me ra qar şı sın da ilk 
də fə mə ni gö rən. “Ov sun çu” və “Tər si-
nə çev ri lən dün ya” fi lm lə rin də ona çox 
eti bar et mi şəm. Elə on lar da mə nə eti-
bar edib lər.  

– Rol la rı nız dan na ra zı qal dı ğı nız mə-
qam lar olub mu?    
– Mən is tə di yim rol la rı oy na ma mı-

şam. Am ma hiss edi rəm ki, gö-
rə cə yi miz iş lər hə lə qar şı da dır. 
Şü kür lər ol sun ki, 44 gün lük haqq 
sa va şı mız da xal qı mız qa lib ol du. 
Və tən mü ha ri bə sin də can la rın dan 
ke çən şə hid lə ri mi zin, şü caət lər 
gös tə rən qa zi lə ri mi zin hər bi ri nin 
dö yüş yo lu ay rı-ay rı lıq da bir bə dii 
fi l min möv zu su dur. Bu möv zu da 
qə lə bə fi lm lə ri miz çə ki lə cək və hə-
min fi lm lər də ça lış maq üçün bi zi 
da ha çox iş lər göz lə yir. 

– İm ti na et di yi niz rol lar olub mu?
– Bir ne çə ki no ob ra zın dan 

müəy yən sə bəb lər dən im ti na et mi-
şəm. An caq bu o de mək de yil ki, 

mən hə min ro lu oy na ya bil məz dim, sa-
də cə, mən lik de yil di.  

– Han sı ki no re jis sor lar la hə vəs lə, 
zövq lə ça lış mı sı nız? 

– To fi q Ta ğı za də, Oq tay Mir-Qa sım, 
Ra miz Hə sə noğ lu ilə çox ra hat iş lə mi-
şəm. Azər bay can te le vi zi ya və ki no sə-
nə tin də akt yor mək tə bi nin ye tiş mə sin-
də Ra miz müəl li min bö yük ro lu var.  Bu 
mə na da mən özü mü Ra miz müəl li mə 
borc lu he sab edi rəm və özü mü onun 
tə lə bə si bi li rəm.   

– Ta ma şa çı lar la ün siy yət də olur su-
nuz mu və ya ra dı cı lı ğı nı za kə nar dan 
ba xa bi lir si niz mi? 
– Olu ram. Qə ri bə dir ki, ta ma şa çı lar 

keç miş ki no ta ri xi mi zə da ha çox eti bar 
edir lər, nəin ki in di ki. So ru şur lar ni yə o 
fi lm lər yox du, çə kil mir. Am ma öz fi k rim-
də qa lı ram ki, bu gün bi zim güc lü akt-
yor po ten sialı mız, is te dad lı tə lə bə lə ri-
miz var.

– Ki no da rol la rı səs lən dir mə yə də 
akt yor fəaliy yə ti niz lə bir vaxt da baş-
la dı nız. Bu da xü su si ya naş ma, ba-
ca rıq tə ləb edir. Dubl yaj sə nə ti nə 
ya ra dı cı lı ğı nı zın bir his sə si ki mi ba-
xır sı nız, yox sa ne cə? 

– Mik ro fon la iş akt yo run tər bi yə sin-
də, bö yü mə sin də bö yük əhə miy yə tə 
ma lik dir. Akt yor ya ra dı cı lı ğın da səs lə 
iş lə mək, fi lm də ki ab-ha va nı də qiq lik-
lə çat dır maq baş qa bir sə riş tə, vər diş 
tə ləb edir. Bun lar va cib vər diş lər dir. 
Çün ki fi lm də çə ki lən də ob ra zın sə si ni 
də səs lən dir mə li sən. Vər diş ol ma lı dır 
ki, sə si ya za bi lə sən. Ya dı ma gə lir, To-
fi q müəl lim “Kö pək” fi l min də mə nə eti-
bar et mək is tə mir di ki, öz sə si mi özüm 
ya zım. Get dim ya nı na və so ruş dum ki, 
ni yə ica zə ver mir si niz öz sə si mi özüm 
ya zım? De di, sən ya za bil məz sən. Bu 
baş qa bir vər diş lər tə ləb edir, o, sən də 
yox du. De dim siz sə si mi yox la yın, son-
ra qə ra ra gə lin ki, olar, yox sa yox. Yox-
la dı və de di ki, düz de yir sən, ya za bi lər-
sən.  Be lə lik lə, öz sə si mi özüm yaz dım. 
Səs lə gö rün tü nü, təs vi ri ya ra da bil mək 
də bir vər diş dir. Bu nun üçün mətn üzə-
rin də mü tə ma di ola raq iş lə mək la zım-
dır. Fər di şə kil də öz üzə rin də iş lə mə li-
sən.  

– Oy na dı ğı nız ro lu baş qa bir akt yor 
sə lən dir sə, bu si zi qı cıq lan dır maz?
– Kim sə ro lu mu xa ri ci dil də səs lən dir-

sə qı cıq lan dır maz. Azər bay can di lin də 
səs lən dir sə,  işi mi ya rım çıq he sab edə-
rəm. 

– Şə cə rə niz də siz dən əv vəl in cə sə-
nət də kim lər olub və siz dən baş qa 
kim lər ola caq?  
– Heç kim ol ma yıb, heç kim də bu 

pe şə də de yil. Qı zım ta rix çi dir. Oğ lum 
or ta mək tə bin on bi rin ci si nif şa gir di dir. 

Kom pü ter elm lə ri ilə məş ğul ol maq is-
tə yir. Gə lib de sə ki, olar mı bu sə nət lə 
məş ğul olum, de yə rəm yox. Yol da şım 
isə ev dar xa nım dır. 

– Nə vaxt sa fi lm çək mək is tə mi si niz-
mi?

– Ki no bö yük əziy yə tin nə ti cə si dir. 
Ma liy yə dən baş qa güc, sağ lam lıq 
tə ləb edir. Bur da bö yük bir kol lek tiv 
iş lə yir. Bu əziy yə ti kə nar dan çox mü-
şa hi də et mi şəm və öz-özü mə sual da 
ver mi şəm ki, sən ki no çə kə bi lər sən-

mi? Son ra da fi  kir ləş mi şəm ki, yox, bu 
baş qa pe şə dir. Hə rə öz işi ilə məş ğul 
ol ma lı dır. Gör kəm li ki no sə nət kar la rı-
mız tə rə fi n dən pe şə kar ki no ənə nə lə ri 
qo yu lub. On lar ki no ta ri xi mi zi ya ra dıb-
lar. Bi zim ki no mə də niy yə ti miz, ki no ta-
ri xi miz var. On la rın mi ras qo yub get di yi 
sə nə tə xə ya nət et mə yə ix ti ya rı mız yox-
dur. Ba ca rır san sa, nə sə et, ba car mır-
san sa, o şə bə kə ni da ğıt ma.

– Məm məd Sə fa ki no da qəd dar dır, 
hə yat da ne cə?
– Hə yat da da, ailə də də çox mü la yim 

in sa nam. Xa siy yə tim mü la yim dir. 

– Ki no Məm məd Sə fa müəl li mə nə 
ver di?
– İn san la rın, sə nət se vər lə rin sev gi-

si ni, rəğ bə ti ni ver di. Ki no mü rək kəb bir 
sa hə, akt yor luq isə mə su liy yət li pe şə-
dir. Qar şı lıq ola raq va ci bi odur ki, pe şə-
mə xə ya nət et mə mə li yəm, axı ra qə dər 
onu sev mə li yəm.      

Şəh la ƏMİR Lİ
ki no şü nas

“Mədəniyyətimiz–tariximiz” layihəsində Haqverdiyev xatırlanıb

Azər bay can Teatr Xa dim-
lə ri İt ti fa qı nın (AT Xİ) “Mə-
də niy yə ti miz-ta ri xi miz” 
la yi hə si çər çi və sin də 

gör kəm li ya zı çı-dra ma turq, 
pub li sist, teatr xa di mi, pe da-
qoq Əb dür rə him bəy Haq-
ver di ye və (1870-1933) həsr 
olun muş təd bir ke çi ri lib.

Təd bi ri gi riş sö zü ilə it ti fa qın 
sədr müavi ni, Xalq ar tis ti Ha cı İs-
ma yı lov aça raq Əb dür rə him bəy 
Haq ver di ye vin ömür yo lu və mil li 
mə də niy yə ti mi zə bəxş et di yi də-
yər li sə nət in ci lə ri ba rə də da nı şıb. 

Bil di rib ki, döv lət baş çı sı 2020-
ci il də Əb dür rə him bəy Haq ver di-
ye vin 150 il li yi nin qeyd olun ma-
sı ilə bağ lı sə rən cam im za la yıb. 
Təəs süf ki, möv cud pan de mi ya 
şə raitin də teatr la rı mız bö yük ədi-

bin yu bi le yi ni la yiq ol du ğu sə-
viy yə də ke çi rə bil mə di. “Ötən 
il Haq ver di ye vin əsər lə ri nə ye-
ni dən səh nə hə ya tı ve ril mə si 
im ka nı ol ma sa da, onun ya ra-
dı cı lı ğı bü tün za man lar da öz ak-

tual lı ğı nı qo ru yub sax la ya bi lib 
və öz yük sək qiy mə ti ni alıb. Əb-
dür rə him bə yin adı UNESCO-
nun 2020-2021-ci il lər üçün 
gör kəm li şəxs lə rin və əla mət dar 
ha di sə lə rin yu bi ley lə ri si ya hı sı-

na da xil edi lib. Bu, onun ya ra dı-
cı lı ğı na ve ri lən yük sək qiy mə tin 
ay dın tə za hü rü dür”, – de yə Ha cı 
İs ma yı lov qeyd edib.

Təd bir də Ba kı Döv lət Uni-
ver si te ti nin ka fed ra mü di ri, pro-
fes sor Al lah ver di Məm məd li 
Ə.Haq ver di ye vin ya ra dı cı lı ğı nı 
ət rafl  ı təh lil edib, Əmək dar ar tist, 
re jis sor Ni cat Ka zı mov ya zı çı nın 
əsər lə ri nin teatr sə nə ti mi zin in-
ki şa fın da kı ro lun dan və qu ru luş 
ver di yi “Pə ri ca du” ta ma şa sın-
dan da nı şıb.

Təd bir də Haq ver di ye vin əsər lə-
ri nin səh nə ta le yi ilə bağ lı fo to və 
vi deogö rün tü lər nü ma yiş olu nub.

Əb dür rə him bəy Haq ver di yev 
Mər kə zi nin rəh bə ri, ədi bin nə ti-
cə si El dar Mə lik Ab bas təd bi rin 
təş ki lat çı la rı na və iş ti rak çı la rı na 
min nət dar lı ğı nı bil di rib.

İ
c ti mai Te le vi zi ya iyun ayın da gör kəm li teatr və ki no xa di mi, Döv lət 
mü ka fa tı laureatı, “Şə rəf” və “Şöh rət” or den li sə nət kar, Xalq ar tis ti 
Ama li ya Pə na ho va nın (1945–2018) xa ti rə si nə həsr olu nan “Onun 
qə ri bə ta le yi. Ama li ya Pə na ho va” ad lı bə dii-sə nəd li fil mi təq dim 
et di. Unu dul maz akt ri sa nın hə yat və sə nət yo lu na işıq sa lan film 
ta ma şa çı lar tə rə fin dən ma raq la qar şı lan dı.

Ama li ya Pə na ho va nın əziz xa-
ti rə si onu se vən mil yon lar la pə-
rəs tiş ka rı nın, sə nət dost la rı və 
doğ ma la rı nın qəl bin də əbə di ya-
şa yır. Teatr və ki no sal na mə mi-
zin in ki şa fı na də yər li töh fə lər ve-
rən akt ri sa hər za man gənc nə sil 
akt yor lar üçün nü mu nə olub. Bu 
fi lm də də  sə nət ka rın ob ra zı Döv-
lət Gənc Ta ma şa çı lar Teat rı nın 
gənc və is te dad lı akt ri sa sı Ay gun 
Fə tul la ye va ya hə va lə edi lib. 

Akt ri sa de yir ki, Ama li ya Pə-
na ho va nın ya ra dı cı lıq ta le yin dən 
bəhs edən fi lm də çə kil mək onun 
üçün əla mət dar ha di sə və kar ye-

ra sın da mü hüm bir mər hə lə olub: 
“Sse na ri müəl li fi  Vi da di Hü sey-
nov, qu ru luş çu re jis sor Rus lan 
Hü seyn və pro dü ser Əziz Əli-
yev dən fi lm də çə kil mə yim üçün 
tək lif gəl di. La yi hə ni mü za ki rə 
et dik və də və ti məm nu niy yət lə 
qə bul et dim. Əl bət tə ki, gör kəm li 
akt ri sa nın ob ra zı nı ek ran da tə-
cəs süm et dir mək mə nim üçün 
bö yük şə rəf dir. Onun sə nə ti bu 
gün gənc akt yor lar üçün bir ör-
nək dir. O, bir çox akt yo run ta le-
yin də bö yük rol oy na yıb, mə nim 
ya ra dı cı lı ğım da isə bir işıq ol du. 
Sse na ri ni oxu du ğum ilk gün dən 

hə yə can, qü rur və ey ni za man da 
də rin mə su liy yət his si mə ni tərk 
et mir di. Film də öz işi mə elə ya-
naş ma lı idim ki, Ama li ya xa nı mın 
xa ti rə si nə və ya ra dı cı ir si nə la yiq 

ol sun. Film üzə rin də bö yük bir 
ko man da ça lı şır dı və on la rın da 
hər bi ri işi nə diq qət və mə su liy yət 
his si, bö yük sev gi, də rin mə həb-
bət lə ya na şır dı”. 

Akt ri sa həm çi nin söh bət za-
ma nı vur ğu la yır ki, hə lə mək təb 
il lə rin dən onu gör kə mi nə gö rə 
Ama li ya Pə na ho va ya ox şa dır-
dı lar: “Da ha son ra tə lə bə lik il lə-
rin də səs ton la rı mı zın da ox şar-
lı ğı nı qeyd edir di lər. Heç vaxt 
ağ lı ma gəl məz di ki, nə vaxt sa 
ki no da onun ob ra zı nı ya ra da-
ram. Teatr ya ra dı cı lı ğım da isə 
onun “Ni şan lı qız” ta ma şa sın-
da kı ob ra zı nı – Zə ri fə ni oy na mı-
şam. Bu da ta le yin bir işa rə si dir 
yə qin ki... Təəs süf ki, mən onun 
tə lə bə si ol ma mı şam. Am ma 
uni ver si tet də tez-tez gö rər dim, 
us tad dərs lə rin də iş ti rak et mi-
şəm. Bu sə bəb dən də özü mü 
xoş bəxt akt ri sa he sab edə bi-
lə rəm. Bu gün Ama li ya xa nı mın 

doğ ma la rın dan fi lm də onun ob-
ra zı nı mə ha rət lə ya rat ma ğım la 
bağ lı xoş söz lər eşit mək mə nim 
üçün həd siz xoş dur”.

Ay gün Fə tul la ye va 1992-ci il-
də Qu ba şə hə rin də ana dan olub. 
2013-cü il də Azər bay can Döv lət 
Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver-
si te ti nin Est ra da akt yor lu ğu fa kül-
tə si ni bi ti rib. 2016-cı il dən Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rı nın akt ri sa sı-
dır. Teat rın səh nə sin də Rəq qa-
sə (“Ay dın”, C.Cab bar lı), Şa gird 
(“Mə nim ağ gö yər çi nim”, T.Və li-
ye va), An ni ka (“Uzun co rab Pip pi”, 
A.Lindq ren), Ger da (“Qar kra li ça-
sı”, H.K.An der sen) – ümu mi lik də 
20-dən ar tıq ta ma şa da ma raq lı 
ob raz lar ya ra dıb.

Lalə AZƏRİ

“Amaliya obrazı karyeramda işıq oldu...”

Peşəmə xəyanət etməməliyəm
Xalq artisti Məmməd Səfa: “Bu sənətə gəlməyi qarşıma məqsəd qoymamışam,

sadəcə, həyat elə şərait yaradıb ki, gəlib bu sahədə dayanmışam”

Kino və teatr xadimi
Zemfi ra Babayeva dünyasını dəyişib

Əmək dar mə də niy yət iş çi si, ki no və teatr xa di mi Zem fi ra 
Ba ba ye va uzun sü rən xəs tə lik dən son ra, iyu lun 20-də, 67 ya-
şın da dün ya sı nı də yi şib.

Zem fi  ra Ba ba qı zı Ba ba ye va 
1954-cü il no yab rın 17-də Ba-
kı da ana dan olub. C.Cab bar lı 
adı na “Azər bay can fi lm” Ki nos-
tu di ya sın da müx tə lif və zi fə lər-
də ça lı şıb. Son ra lar fəaliy yə ti ni 
Azər bay can Ki ne ma toq raf çı lar 
İt ti fa qın da da vam et di rib. Ki no 
sa hə sin də bir çox la yi hə lər də 
ya xın dan iş ti rak edib. Fran sa-
da Azər bay can Ki no su Gün lə ri 
(2001-ci il), Ba kı da İs veç rə Ki-
no su Gün lə ri (2003), Bey nəl-
xalq Uşaq Film lə ri Fes ti va lı (2007), “Fo kus” ki no jur na lı nın nəş ri, 
UNES CO-nun si fa ri şi ilə “İla hi sə da” sə nəd li fi l mi (2011), Mə də-
niy yət Na zir li yi nin si fa ri şi ilə “Şə bə kə” qı sa met raj lı fi l mi be lə la yi-
hə lər dən dir.

Zem fi  ra Ba ba ye va 2013-cü il dən Ba kı Bə lə diy yə Teat rı nın 
trup pa mü di ri və zi fə sin də ça lı şıb və teat rın son il lər də qa zan dı ğı 
uğur lar da onun da zəh mə ti olub.

zan yox du. De dim, ay ki şi, Al lah sə nə 

– İlk fi lm si zə nə yi öy rət di?

də bu mə na da ta ri xə bir nə zər sa lıb. Əla-
və edim ki, mən dən öt rü ya ra dı cı lıq da 
mən fi - müs bət an la yı şı yox dur, önəm li 
olan hər han sı bir döv rün per so na jı nı 
inan dı rı cı təq dim et mək dir. 

liy yə ti var. Biz hə mi şə ax ta rış da olu-
ruq. Akt yor mü tə ma di ola raq mü şa-
hi də et mə li dir. Mü şa hi də lə ri də işi nə 
şa mil et mə yi ba car ma lı dır. Sə nə ti mi-
zin xü su siy yə ti bu dur. Ob ra zın uğu ru 

“İstədiyim rolları oynamamışam. 
Vətən müharibəsində canlarından 

keçən şəhidlərimizin, şücaətlər 
göstərən qazilərimizin hər birinin 
döyüş yolu bir filmin mövzusudur. 
Bu mövzuda qələbə filmlərimiz 

çəkiləcək və həmin filmlərdə çalışmaq 
üçün bizi daha çox işlər gözləyir”.

Kom pü ter elm lə ri ilə məş ğul ol maq is-
tə yir. Gə lib de sə ki, olar mı bu sə nət lə 
məş ğul olum, de yə rəm yox. Yol da şım 
isə ev dar xa nım dır. 

Ma liy yə dən baş qa güc, sağ lam lıq 
tə ləb edir. Bur da bö yük bir kol lek tiv 
iş lə yir. Bu əziy yə ti kə nar dan çox mü-
şa hi də et mi şəm və öz-özü mə sual da 
ver mi şəm ki, sən ki no çə kə bi lər sən-

“Kino böyük əziyyətin nəticəsidir. 
Bu əziyyəti kənardan çox 

müşahidə etmişəm və öz-özümə 
sual da vermişəm ki, sən kino çəkə 
bilərsənmi? Sonra da fikirləşmişəm 

ki, yox, bu başqa peşədir.
Hərə öz işi ilə məşğul olmalıdır”.
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