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Ədəbiyyat,dramaturgiyavəteatrsənətiiləbağlımüza
kirələrdəəsasproblemkimimüasirpyeslərinüzərində
dayanılır.Təbiiki,ədəbinümunələrinmövzuvəideyası,
işlənmətexnikası,səhnənintələblərinəuyğunluğuda

aktuallıqkəsbedir.

Dramaturqvəssenaristkimi
daha çox vətəndən kənarda
tanınan İsmayıl İman hesab
edir ki, bu gün yazarlarımız
dramaturgiyaya, teatrlarla
əməkdaşlığa maraq göstər
mirlər. Amma buna rəğmən
pyesləryazır.

– İs ma yıl müəl lim, bu qey
ripo pul yar sa hə yə si zi han sı 
ma raq gə tir di?
– Əvvəl maraq göstərirdim.

Daha doğrusu, məni narahat
edən mövzulara bu formada
münasibət bildirmək istəyirdim.
Sonradanbumaraqdahaciddi
halaldıvəfəaliyyətistiqamətinə
çevrildi. Dramaturgiya artıq se
vibseçdiyimyaradıcılıqyoludur.

– Bəl kə pyes lə ri niz və on la rın 
səh nə yə qo yul du ğu teatr la ra 
nə zər sa laq? 
–Yaxşısualdır.Maraqlı,həm

də kədərli. Çünki mənim ölkə
mizdə teatrlar tərəfindən səh
nəyə qoyulan əsərlərim azdır.
Düzdür, eksperiment olaraq
qoyulan, birdəfəlik tamaşalar
çoxdur.Ammayalnızbirəsərim
daimi repertuaradüşmək imka
nı qazanıb. “Balaca, yaramaz
məxluq”pyesimƏməkdar incə
sənət xadimiBəhramOsmano
vun quruluşunda Dövlət Gənc
TamaşaçılarTeatrındahazırlan
dıvəsəhvetmirəmsə,23dəfə
oynanıldı.Vəssalam.

– Sə bəb nə dir?
– Çünki bizim teatrlarımız

əsasənkonservativdir.Olabilər,
bu kimlərinsə xoşuna gəlmə
sin. Amma bütün hallarda fakt
faktdır.Teatrımız yeniliyə, fərqli
formavəüslublaragözlərinidə,
qulaqlarınıdaqapayıb...

– Səhv et mi rəm sə, son ola raq 
pye si ni zin sə si Qa za xıs tan
dan gəl di.
–Bəli, bu günlərdəQazaxıs

tanagetmişdim.Almatıda“Şam”
teatrında “Astara bağları” pye
siməsasında“№37”adlı tama
şa hazırlandı. Premyera ma
raqla qarşılandı. İndi sizinlə o
an keçirdiyim hissləri bölüşüm:

xoşbəxtəm,başqaölkədə,baş
qa insanlar qarşısında mənim
mətnim səslənir, özü də qazax
dilində. Eyni zamanda həm də
özümüçoxbədbəxthisselədim.
Çünki istərdim ki, bu mətn öz
vətənimdəsəslənsin.Hərçəndo
əsəri56iləvvəlyazıbbirneçə
yerə təqdim etmişdim. Amma,
təəssüf ki, kimlərsə görmədi,
seçmədi,səhnəyəçıxarmadı.

– Bil di yim qə də ri lə əsa sən rus 
di lin də ya zır sı nız. Əsər lə ri ni zi 
ki tab ha lın da çap et dir mə mi
si niz...
– Ümumiyyətlə, materialları

toplamışam və kitab halına sa
lacam. 15ə yaxın pyesim var.
Böyükpyesləri,uzunfikirlərivə
mətnləri heç də hamı sevmir,
qəbuletmir.Bugüntamaşaçıya
səhnədən uzunmətnlər demək
olmur.Üstəlik onun səhnə həlli
dəmürəkkəbləşir.

– Çağ daş dra ma tur gi ya mız 
xü su sən son iki il də da ha çox 
tən qid ob yek ti nə çev ri lib. O 
cüm lə dən 44 gün lük mü ha ri
bə nin, qa zan dı ğı mız Zə fə rin 
səh nə də tə cəs sü mü ilə bağ lı...
–Gəlin,birazgeriyəqayıdaq.

Son 30 il ərzində deməzdim ki,
ədəbibədii nümunələr yaranma
dı.Yaşadığımızdərdiniçindənçı
xışedərəknəisəyazıbyaratmaq
üçün kifayət qədər uzun zaman
idi. Amma olmadı. Demirəm ki,
yazılmadı. Sadəcə, arzu olunan
səviyyəyə çatmadı. İndi isə son
iki il ərzində biz hələ də o anın
içindəyik.Sonhadisələrdəbunu
hasiletdi.Məncə,birazvaxtda
keçməlidir.Ümumiyyətlə,bu,sifa
rişləalınanbirmövzudeyil.

– Siz də bir çox həm kar la rı nız 
ki mi da nı şır sı nız. De yir si niz, 
vaxt keç mə li dir. Səh nə, sə nət 
va si tə si lə mil li, ta ri xi, mə də ni 
təb li ğa tı mı zı yu ba dan vaxt?...
– Yaxşı, onda statik düşün

məkvəyazmaq,mövzuxatirinə
onukonveyerəçevirməknəqə
dərdoğrudur?

– Qa ra bağ möv zu sun da əsə
ri niz var mı?

– 2020ci ildəQarabağmöv
zusunda pyes yazmağa başla
dım. Birinci Qarabağ mühari
bəsi vəAprel döyüşlərini əhatə
edirdi.Əslində,ideyabeynimdə
çoxdan dolaşırdı. Məqam gəldi
və onu yazıya çevirmək ehti
yacım yarandı. Təsəvvür edin,
pyesinsonredaktətarixi2020ci
ilin26sentyabrıoldu.Sonrabaş
verənləri yaxşıbilirsiniz.Mövzu
ədəbi gündəm mənasında ak
tuallığını itirdi və mən onu bir
kənaraqoydum.Beləcə,başqa
reallıqdayazılanəsərortayagə
lənəqədərQarabağ,onuntaleyi
ilə bağlı tam fərqli bir mənzə
rəhasiloldu.Əslində,opyesin
mövzusu maraqlı idi və yəqin
ki,hansısabirkeçidləonayeni
dən qayıdacağam... Dünyamız,
proseslər teztezdəyişir.Məsə
lən, pandemiya ilə bağlı bütün
mətnlər artıq gülməli görünür.
Yaradıcılıq sərbəstlik tələb edir
vəprosesiniçindəyazılanəsər
lətəəssüratəsasındayazılanın,
təbii ki, fərqi olur. Bir müddət
əvvəl Aprel döyüşləri barədə
ssenari yazmışdım. Bədii film
çəkiləcəkdi.İlkinprosesgedirdi.
Təəssüf ki, pandemiya düşdü,
ardıncamüharibəvəortayayeni
mövzular,yenireallıqlarçıxdıvə
oişdəyarımçıqqaldı.Ammabu
mövzuda sənədli pyes yazmaq
istəyirəm.Hələkiaxtarışdayam.

– Əs lin də, mü ha ri bə möv zu
sun da sə nəd li pyes üçün ye
tə ri qə dər möv zu var.
– Bəli, sözsüz ki, var. Qalır

onu ədəbi materiala çevirmək,
səhnə texnikası və tələblərinə
uyğunpyeshalınasalmaq.

– Bu gün kü Azər bay can dra ma
tur gi ya sın dan söh bət açar kən 
onu dün ya ədə biy ya tı kon teks
tin dən təc rid olun muş şə kil də tə
səv vü rə gə tir mək düz gün de yil.
–Məncə, ümumilikdə proses

getmir deyə birmənalı olaraq
paralellikaparabilmirəm.

– Bu ba rə də ni yə be lə pes si
mist si niz?
– Pessimist olsaydım, ümu

miyyətlə,buişləməşğulolmaz
dım. Sadəcə, özümə teztez
bu sualı verirəm: niyə bu işlə
məşğulam? Nəticəyə baxanda,
əslində, cavabım da ağır olur.
Başqaölkələrdəəsərlərimsəh
nəyə qoyulur, dramaturq kimi
qəbulolunuramvəbununsayə
sindəyazdıqlarımın lazımoldu
ğunubilirəm.Özteatrmühitimi
zin ümidinə qalsaydım, çoxdan
yazıpozunuburaxıbgetmişdim.

– Da ha çox han sı möv zu lar da 
ya zır sı nız? Bəl kə seç di yi niz 
möv zu və ya naş ma cəl be di ci 
gəl mir?
–Olabilər(gülür).Mənimüçün

konkret mövzu və ya fərd yox
dur.Dahaçoxsosialmövzularda
işləyirəm. Cəmiyyətdəki parça
lanma, bərabərsizlik, insanların
mənəvi aşınması, qısacası, hə
yatdan qaçış mövzuları. So
nuncuməndədaha teztezolur.
Müşahidə edirəm, daxili emosi
yasüzgəcimdənkeçirirəmvəilk
təəssüratladayazıram.Budaha
təbiialınır.Mənümumiaxınaqo
şulmağıqəbuletmirəm.Düzdür,
müəllifolaraqpyesiminyaradıcı
lıqtaleyinidədüşünürəm.Amma
mövzumaraqlıolmasa,alınmaz.

Çalışıram ümumbəşəri mövzu
lara toxunum, həm də ölkəmiz,
insanlarımız haqqında təsəvvür
yaradım...

– Dü şü nür sü nüz ki, bi zim hə
qi qət lə ri miz, elə gö tü rək Qa
ra bağ möv zu su nu – bü tün ta
ma şa çı lar üçün ey ni də rə cə də 
ma raq lı və va cib dir?
– Universal, yəni bəşəri də

yərlər fonunda versək, niyə də
olmasın? Müharibə, işğal, in
sanların taleyi, cəmiyyətin ona
münasibətitəxminəneynidir.

– Ol du ğu nuz öl kə lər də ta ma
şa çı ma ra ğı ne cə dir? 
–TəkcəRusiyayox,digəröl

kələrdədətamaşaçınəsliyeni
dir,tələbkardır,zövqlüdür,cəsa
rətlidir.

– Bəl kə ak tual möv zu lar se çir
lər, ya da ək si nə, klas si ka dan 
qo pa bil mir lər?
– Əslində, bütün rejissorlar

üçün bir fikir hakimdir: ölmüş
dramaturqla işləmək daha ra
hatdır.Çünkinəetirazetmir,nə
dəmüzakirə.Sənrejissor, teatr
olaraqheçbirfikirayrılığıyaşa
mırsan.

– Bəl kə dra ma turq la rın təq di
mat mey da nı yox dur?
–Onagörədəyazanyoxdur.

Lap gəncdir, yazdı, neyləyəcək
onu? Əsəri alınmırsa, maddiy
yatı qoyaq bir yana, haradasa
səhnəyə qoyulmursa,müzakirə
edilmirsə, niyə yazsın? Özümə
görədemirəm.Mənruscayazı
ramvəbilirəmki,haradasaözü
nəyoltapacaq,sərhədlərikeçə
cək. Demirəm ki, onlar mütləq
repertuara çıxacaq. Amma hər
halda, oxunur, müzakirə edilir,
qısacası, özünə yol tapmağa
çalışır...Başqalarıəsərininəet
sin,haraversin?

– Mə sə lən, böl gə teatr la rı na. 
Hər pyes ya zan he sab edir ki, 
onun əsə ri müt ləq aka de mik 
teatr da səh nə yə qo yul ma lı dır...
–Yaxşıdırsa,niyədəyox?Ha

mımızoralardaqoyulanəsərlə
ri da bilirik axı. Digər tərəfdən,
mənimüçünbölgüfərqiyoxdur,
təkiyaxşıtamaşaalınsınvəre
pertuardaqalabilsin.

– Ye ri gəl miş kən, han sı sa 
böl gə teat rı ilə əla qə niz var
mı?
– Hazırda iki teatrla iş gedir.

Baxın, burada da fərdi qayda
da. Mən isə ümumi prosesin,
gedişatın davamlılığının tərəf
darıyam.Sanki ölkədə birbirini
tanımaqproblemivar.

– Am ma si zin dra ma tur gi ya ilə 
bağ lı dəs tək alan la yi hə ni zi də 
xa tır la yı ram.
– Düzdü, 2020ci ildə Mədə

niyyət Nazirliyi və Azərbaycan
Teatr Xadimləri İttifaqı “British
Council Azərbaycan”ın dəstəyi
ilə “Yeni dudman” müasir dra
maturgiya müsabiqəsi elan et
mişdi.Əfsuski,pandemiyaonu
da yarımçıq qoydu və aylarla
zəhmət çəkdiyim iş də ortada
qaldı.

– Siz cə, dra ma tur gi ya mız cə
sa rət li de yil, teatr lar is tə mir, 
yox sa re jis sor lar hə lə də dü
nən də ili şib qa lıb lar?
–Məncə, hamı nə isəetmək

istəyir. Rejissorlar lap çox istə
yir. Sonda teatrları, repertuar
siyasətini, nəzarət sistemini qı
nayırlar.Sizəbirfaktdeyim.Bi
zimistedadlırejissorumuzİradə
Gözəlovapyesaxtardığınıdeyir
vəgürcüdostumənionatəqdim
edir. Bizim öz ölkəmizdə birbi
rimizdən xəbərimiz yoxdur. Ba
yaq dediyim rabitəsizliyə daha
birsübut.

– Mə nə elə gə lir ki, bu ümid
siz lik fo nun da heç Azər bay
can ta ma şa çı sı nın fik ri si zin 
üçün ma raq lı de yil... 
– Niyə, əksinə. Rus dilində

yazsamda,əsərlərimbaşqaöl
kələrdəsəhnələşdirilsədə,mən
daimbizim tamaşaçınındafikir
vərəyibarədədüşünürəm.

– Ha zır da nə ya zır sı nız?
– Bir ailə hekayəsi – ana və

övlad münasibətləri ilə bağlı
pyesüzərində işləyirəm.Bayaq
dediyimkimi,insanlararasında
kımünasibət,onlarındaxilidün
yasımənidahaçoxcəlbedir...

– Uğur ol sun.

Söhbətləşdi: H.Nizamiqızı

Memarlıq abidəsi olan binanın təmir 
layihəsi Dövlət Xidmətinə təqdim edilib

Xəbərverildiyikimi,paytaxtınSəbailrayonunda,Neftçi
lərprospekti51ünvanındakıtarixmemarlıqabidəsiolan
binadaqanunvericiliyintələblərigözlənilmədəntəmirişləri
aparılır.TəmirişlərihəminbinadayerləşənSəfərbərlikvə
HərbiXidmətəÇağırışüzrəDövlətXidmətitərəfindənhəyata
keçirilir.

BununlabağlıMədəniyyətNazirliyiyanındaMədəniİrsinQo
runması,İnkişafıvəBərpasıüzrəDövlətXidmətitərəfindən“Ta
rixmədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında” Azərbaycan
Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, sözügedən quruma
xəbərdarlıqedilmişdi.
BundansonraSəfərbərlikvəHərbiXidmətəÇağırışüzrəDöv

lətXidməti tərəfindən tarixi tikilidə aparılacaq təmirbərpa işlə
rinin layihəsiMədəni İrsinQorunması, İnkişafıvəBərpasıüzrə
DövlətXidməti ilərazılaşdırılmasıüçüntəqdimolunub.Qanun
vericiliyintələblərinəuyğunşəkildəhəminlayihəyəmütəxəssis
lərtərəfindənbaxılaraqrəyveriləcək.

Bakıdakı Rus Evində Yeseninin yaradıcılığına 
həsr olunmuş tədbir

BakıdakıRusEvində(RusiyaİnformasiyavəMədəniyyətMər
kəzi)məşhurrusşairiSergeyYeseninə(18951925)həsrolun
muşmusiqilibədiigecətəşkilolunub.Tədbirdəşairinyaradı
cılığınınmüxtəlifnəsillərdənolanpərəstişkarlarıiştirakediblər.

BədiirəhbəriLarisaTarusovaolan“Günay”uşaqteatrınınüzv
ləriYeseninintəbiətəhəsrolunmuşşeirlərindənibarətkompozi
siyatəqdimediblər.
Azərbaycan Mədəniyyət Fondu sədrinin birinci müavini,

Əməkdar mədəniyyət işçisi Rafiq Kəşanlı da şairin şeirlərini
söyləyib. Xalq artisti, kinorejissor Oqtay Mirqasımov, rusiya
lışair,AzərbaycanYazıçılarBirliyininfəxriüzvüEldarƏhədov
vəgəncaktrisaLaləHəsənovaşairinhəyatvəyaradıcılığından
söhbətaçıblar.
TədbirdəYeseninmuzeyinin (AMEANizamiGəncəvi adına

MilliAzərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin  tərkibində S.Yesenin
adına AzərbaycanRusiya ədəbi əlaqələr mərkəzi) direktoru
NatəvanMustafayeva vəAzərbaycanınRusdilli TəhsilMüəs
sisələriMüəllimləriAssosiasiyasınınsədriLyubovYakuninada
çıxışediblər.

Dramaturqun  səhnə  arzuları

BakıŞəhərMədəniyyətBaşİdarəsinintəşkilatçılığıiləMər
dəkanMədəniyyətSarayında“Qonağımızvar”layihəsinin
növbətiqonağıXalqartisti,AzərbaycanKinematoqrafçılar
İttifaqınınsədri,görkəmliaktyorRasimBalayevolub.

Tədbirdə Xəzər Rayon İcra
Hakimiyyətinin başçısı Elşən
Salahov, Bakı Şəhər Mədəniy
yətBaş İdarəsinin rəisi İbrahim
Əliyev,XalqrəssamıƏşrəfHey
bətov, rayon ictimaiyyəti və sə

nətsevərləriştirakediblər.
Baş idarədən bildirilib ki, əv

vəlcə Azərbaycan Respublika
sınınDövlətHimnisəsləndirilib,
şəhidlərinəzizxatirəsibirdəqi
qəliksükutlayadedilib.

AparıcıGünayFirudinqızısə
nətkarın həyat və yaradıcılığı
haqqında danışıb. Sonra Ra
simBalayevinçəkildiyi“Nəsimi”,
“Babək”,“DədəQorqud”,“Cavid
ömrü”vəbaşqafilmlərdənfraq
mentlərnümayişolunub.
Rasim Balayev sənət yolun

dan,millikinematoqrafınhazırkı
vəziyyətindən söz açıb, kinoda
yaratdığıobrazlar,sevdiyi rollar

haqqındadanışıbvə iştirakçıla
rımaraqlandıransuallaracavab
verib.
XəzərrayonicrabaşçısıElşən

Salahov,BakıŞəhərMədəniyyət
Baş İdarəsinin rəisi İbrahim Əli
yev aktyorun Azərbaycan kino
sənətinətöhfələrindənbəhsedib
lər.Qeydolunubki,onunçəkildi
yi filmlər Azərbaycan kinosunun
parlaqsəhifələrinitəşkiledir.

Bakılısirksevərlər,xüsusəndəazyaşlılarpayızfəsliningəlməsiilə
rəngarəngvədolğunproqramlısirkmövsümününaçılışınısəbir
sizlikləgözləyirlər.BununəzərəalanBakıDövlətSirkininəmək
daşlarıdaseyrçilərinitəəccübləndirməküçünyenilikləretməyə,
dünyacaməşhursirkproqramlarınınqastrolsiyahısınapaytaxtımı
zıdadaxiletməyəçalışırlar.

Bu dəfə də Bakı sirki yeni
mövsümdə “Beynəlxalq sirk:
festival qalibləri” adlı proqramı
təqdimedəcək.
Bununla bağlı oktyabrın 5də

mediamənsublarıiləgörüşkeçi
rənBakıDövlətSirkinindirektor
əvəziNahidAğayevvəsirkus
tası, proqramlar üzrə təşkilatçı,

Dünya Sirk Sənəti Festivalının
mükafatçısı Allahverdi İsrafilov
qarşıdakı yaradıcı təşəbbüslər
haqqındadasözaçdılar.
Allahverdi İsrafilov qastrol

proqramıbarədəməlumatverdi.
Bildirdiki,proqram14oktyabr–
27noyabr tarixləriniəhatəedə
cək.Oktyabrın 12də isə şəhid

vəqaziailələriüçünxüsusinü
mayişnəzərdətutulub.
Görüşdə milli sirk mütəxəs

sisləri, sirk sənətinin növləri və
ötənmüddət ərzində təşkil olu
nan sirk truppasından da söh
bətaçıldı.NahidAğayevsirkdə
uzun illərdən sonra zəruri tə
mirbərpaişləriningörüldüyünü,
heyvanların saxlama yerlərin
dəntamaşaçısalonuvəmanejə
qədərhissələrinmüasir tələblər
səviyyəsinəgətirildiyinibildirdi.
Əməkdaşlıq layihələrinin milli

truppanınpüxtələşməsi və inki
şafınaxidmətedəcəyinibildirən
N.Ağayev beynəlxalq təcrübə
li mütəxəssisləri dəvət etməklə
sirkməktəbini formalaşdırmağa
can atdıqlarını dedi: “Əslində,
Azərbaycanda sirk artistləri ye
tişdirən məktəb, ixtisas sahəsi
yoxdur.Burada,sadəcə,bu işə
sevgisi və fiziki imkanları olan

insanlarciddiməşğulolaraqöz
lərini tapmağa çalışırlar. Biz də
bunun üçün mühit formalaşdır
mağa, şərait yaratmağa çalışı
rıq.Onlarıseçibzamanındaye
tişdirmək,yeniyetməvəgəncləri
sirk sənətinin növləri üzrə püx
tələşdirmək üçün də vaxta ehti
yacvar.Bununəzərəalaraqbu
istiqamətdə danışıqlar aparırıq.
Müxtəlifməşhur sirk proqramla
rının səfəri də gənc sirk əmək
daşları üçün ustad dərsi rolunu
oynayacaq.Bu,təcrübəmübadi
ləsinədəzəminyaradacaqvəar
tistlərimiz yetişdikcə birgə proq
ramlarıntəşkilinənailolacağıq”.
Sirk rəhbərimilli truppadabu

sənətin müxtəlif növləri üzrə
gənclərin,pəhləvanlar,jonqlyor
lar,illüzionistlər,akrobatvərəqs
nömrələrini göstərən artistlərin
olduğunudedi.

Həmidə

Payızın sirk sürprizləri
Bakı Dövlət Sirki oktyabrın 14-də qapılarını 

tamaşaçılara açacaq

“Qonağımız var” layihəsində Rasim Balayevlə görüş


