
Hər ağac bir kölgəlik...
Payız ağac əkini mövsümü çərçivəsində Ekologiya 

və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə həyata 
keçirilən növbəti genişmiqyaslı ağacəkmə aksiyasına 
“Azərenerji” ASC-nin əməkdaşları da qoşulub.

 Bakının Müşfiqabad qəsəbəsində keçirilən aksiyada 
ETSN-in və “Azərenerji” ASC-nin rəsmiləri, əməkdaşlar 
və könüllülər iştirak edib.

4 hektar ərazidə Abşeron yarımadasının iqliminə uy-
ğun 3 min  ədəd şam, zeytun və Şərq çinarı ağacları 
əkilib.

Ölkə üzrə keçirilən belə aksiyaların əsas məqsədi 
ağac əkilməsini təşviq edərək təbiətin mühafizəsinə, 
eləcə də sağlam ekoloji mühitin yaradılmasına töhfə 
verməkdir.

Qəzənfər QASIMOV, “Xalq qəzeti”

Bədii gimnastların uğuru
Koreya Respublikasının paytaxtı Seulda 

bədii gimnastika üzrə “The Fairy Korea” adlı 
beynəlxalq turnir keçirilib. Azərbaycan Gimnastika 
Federasiyasından aldığımız məlumata görə, bədii 
gimnastlarımız  turnirdə uğurla çıxış ediblər.

Təmsilçilərimiz Nərgiz Ramazanova, Fatimə 
Məmmədzadə, Zəhra Paşazadə, Fidan Yusifzadə, 
Səkinə İbrahimbəyli və Leyla Əliyevadan ibarət qrup 
hərəkətləri komandamız 3 lent və 2 top, həmçinin 5 
halqa ilə hərəkətlərdə qızıl medal qazanıblar.  Leyli 
Ağazadə halqa və gürzlərlə hərəkətlərdə qızıl, lentlə 
hərəkətlərdə gümüş, topla hərəkətlərdə isə bürünc mü-
kafata yiyələnib.

“Xalq qəzeti”

Yüzə nə qaldı...

Bölgə teatrlarında

29 noyabr 2022-ci il, çərşənbə axşamı 9
Atasının qatilini bağışlayan  
prokuror haqqında tamaşa

Yeni mövsümdə artıq 3-cü ayını yaşayan Lənkəran 
Teatrı özünün 2-ci premyerasını sənətsevərlərə 
təqdim edib. Bu dəfə mərhum yazıçı, Əməkdar 
incəsənət xadimi Məmmədhüseyn Əliyevin “Prokuror” 
əsəri yenidən səhnəyə qoyulub. Bu tamaşa 41 il əvvəl 
mərhum rejissor, Əməkdar incəsənət xadimi Baba 
Rzayevin quruluşunda hazırlanmışdı. Səhnə əsəri o 
dövr üçün hüquq-mühafizə orqanlarına, ən əsası, pro-
kurorluq fəaliyyətinə həsr olunmuş ilk iş idi. Tamaşada 
1976–1987-ci illərdə Lənkəran rayonunun prokuro-
ru vəzifəsində çalışmış Əməkdar hüquqşünas Tələt 
Qənbərovun prototipi canlandırılıb.    

“Prokuror” səhnə əsərinin səhnəyə qoyulmasını 
quruluşçu rejissor, Əməkdar incəsənət xadimi Oruc 
Qurbanov  öhdəsinə götürsə də, səhhəti ilə bağlı ta-
maşanı bitirmək imkanı olmadığı üçün bu iş teatrın 
baş rejissoru Anar Babalıya həvalə edilib. Tamaşanın 
quruluşçu rəssamı Fuad Babazadə, musiqi tərtibatçısı 
Miranda Qurbanovadır.

Birhissəli dinamik tamaşa cinayət faktı üzərində 
qurulub. Belə ki, gənc hüquqşünas Şöhrət Poladov 
Xınalı rayonuna prokuror təyin olunur. Orada baş 
vermiş cinayət işini çözmək barədə mühüm tapşırıq 
alır. Anası Surə xanım oğlunun bu təyinatına əsla se-
vinmir. Məlum olur ki, sən demə, onun əri illər öncə 
Xınalıda qətlə yetirilib, amma cinayətin üstü hələ də 
açılmayıb. Surə xanım nə qədər çalışsa da Şöhrəti 
yolundan döndərə bilmir. 

...Tikinti trestində cinayət hadisəsi baş verib. 
Təqsirkar qismində istintaqa cəlb edilən şəxs – eyni 
zamanda illər öncə Şöhrətin atasının qətlinə bais olan 
Səlimxan həbsxanaya salınıb. Əsl cinayətkarları ifşa 
etməkdən ötrü rayon prokurorunun qərəzsizliyindən, 
peşəkarlığından çox şey asılıdır. Şöhrəti qarşıda 

çox çətin işlər gözləyir: bir yandan atasının ölümü-
nün səbəbkarı Səlimxan, bir yandan isə günahsız 
Səlimxan. Gərgin və düyünlü cinayət işində son nəticə 
ibrətamiz olur: ədalət zəfər çalır. Prokuror Poladovun 
gərgin səyləri sayəsində cinayətin əsl səbəbkarları la-
yiqli cəzasını alırlar. Və onun, bir növ, qan düşməni 
sayılan Səlimxan həbsdən azad edilir. 

Rejissor Şöhrət Poladov rolunu gənc aktyor Sa-
leh Əzimzadəyə həvalə edib. Bu obraz Salehin de-
bütü idi. Xırda qüsurların üstündən keçsək, psixoloji 
məqamlarda özünü aparması, səhnə hərəkətləri, mi-
mika və jestləri ilə gənc aktyorun ilk baş rolunun uğur-
lu alındığını söyləyə bilərik.    

Digər rolları Əməkdar artist Sucəddin Mirzəyev 
(Səlimxan), Qızılgül Quliyeva (Sona), Allahverən 
Babayev (Şirəhməd), Hikmət Cəfərov (Əmirxanov), 
Şəbnəm Hüseynova (Sənəm), Vəfa Hacızadə (Surə), 
Emil Tağı (Almazov), Amil İbrahimli (Qəzənfər) və Tey-
mur Hacızadə (polis) ifa ediblər.

Təbii ki, Anar Babalı Məmmədhüseyn Əliyevin 
əsərinin tamaşasına öz rejissor yozumunu verib. 
Sovet dövrünün sonlarında yazılan əsər dövrümüzlə 
səsləşir. Günümüzdə də həbs olunan vəzifəlilər var. 
Yəni mövzu aktuallığını itirməyib. Bəzən ölümü də 
“hədiyyə” ilə bağlayanlar olur. Amma öz vəzifəsinə 
vicdanla yanaşan Şöhrət Poladov kimi hüquq 
müdafiəçiləri də çoxdur.  Onlar peşə və vəzifə borcu-
nu, vicdanını hansısa “sovqat”a satan deyillər. Tama-
şa boyunca eybəcər, mənfi hallarla bağlı seyrçilərə 
müəyyən mesajlar ötürülür. Yəni haqqı naziltmək də, 
üzmək də yolverilməzdir. Yerli-yerində olan mizanlar, 
fikirlərin, replikaların süni pafosdan uzaqlığı onun təsir 

gücünü artırır. Səhnə əsərinin uğurunun bir səbəbi 
də, elə işini maraqlı və fərqli edən bir cəhət də yersiz 
hay-küydən, pafosdan uzaq olmasıdır. Səhnədə baş 
verən proseslər həyatidir, günümüzlə səsləşir, reallığı 
əks etdirir.  

Aktyor oyununda quruluşçu rejissorun seçdiyi ən 
mühüm məsələlərdən biri isə interaktivlikdir. Səhnədə 
fərqli manevrlər edən ifaçılar bizi adi oyun formala-
rından fərdi nümayişə dəvət edirlər. Onların bir-biri 
ilə təması təbii təsir bağışlayır, tərəf-müqabilin han-
sısa xırda səhvi elə ört-basdır edilir ki, tamaşaçı heç 
nə sezə bilmir. Bu, canlı oyunlar üçün müsbət haldır. 
Bədii ifadə üsulları, özünü doğruldan priyomlar əsərin 
uğurlu səhnə həllinə təminat vermiş olur.   

Səhnə dekorasiyası da fərqlidir. Sadə, yığcam de-
korasiyadan istifadə edən rejissor seçdiyi avadanlıq-
ların əsərin başlıca ideyasına xidmət etməsini istəyib 
və bu, onda alınıb. Hər bir tamaşada musiqi də bö-
yük təsiredici rola malikdir. Tamaşada səslənən mu-
siqi parçaları, hadisələrin dramaturgiyası baxımından 
zövqlə seçilib. Musiqi quruluşu səhnə məkanına gözəl 
tərzdə hopur, “yamaq” olmur ki, bu da tamaşanın bədii 
dəyərini yüksəldir.

Sonda vurğulayaq ki, rejissor Anar Babalının 
“Prokuror”u  Lənkəran teatrsevərlərinin rahat baxıb, 
asan başa düşməsi, peşəkar aktyor ifaları və səhnə 
həlli baxımından yetkin konsepsiyaya malik uğurlu 
əsər sayıla bilər.  

Yeni tamaşalarda görüşmək ümidi ilə...

Turan ETIBAROĞLU

Ulu öndər Heydər Əliyev deyib 
ki, dövlət iki şeydən sarsıla 
bilər: günahkar cəzasız 
qalanda və günahsıza cəza 
veriləndə. Nəcəf bəy Vəzirov 
adına Lənkəran Dövlət Dram 
Teatrı paytaxtdan bir qədər 
kənarda olsa da, orada 
baş verən hadisələrdən, 
yaradıcılıq prosesindən teatr 
cameəsi yaxşı xəbərdardır. 
Teatrın səsi-sədası həm qonşu 
ölkələrdən eşidilir, həm də 
hazırladığı uğurlu tamaşaların  
xoş sorağı paytaxtımıza qədər 
gəlib çıxır.

Türkiyənin İstanbul şəhərində Azərbaycanın mütəfəkkir şair və dramaturqu Hüseyn 
Cavidin 140 illik yubileyi ilə əlaqədar beynəlxalq simpozium keçirilib. Simpoziumda Nizami 
Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin baş direktoru, akademik Rafael 
Hüseynov “Cavidin gəlişi, gedişi və dönüşləri” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib.

Cavid yaradıcılığının məziyyətlərindən da-
nışan alim bildirib ki, Hüseyn Cavid İstanbu-
la gələrkən onun ürəkdən istədiyi bir başqa 
cəhət azad ifadə imkanı və meydanı idi. Elə 
təzə gəldiyi çağlarda şikayətlənirdi ki, İstanbul-
da çox böyük qiraətxana və kitabxanalar var, 
amma layiqincə kitablar və qəzetlər yoxdur. 
Çünki bəzi mündəricat və mətbuat qadağan-
dır. İstanbulda aldığı ədəbi tərbiyə və zövq 
dərsləri, Cavidi Anadoluda yetişdirən mühitin 
təsiri həmişəlik onunla qaldı. Yazısının üslu-
bundan, deyiş tərzindən başlayaraq, geyim-
keçiminədək hər məqamda bu cazibə hiss 
olunurdu. Ancaq illər keçəcək, Cavidi başqala-
rından seçdirən, cazibədar edən bu əlamətlərin 
hamısı onun əleyhinə dönəcək. Onu inadla bu 
məziyyətlərindən arınmağa dəvət edəcəklər. 
Tabe olmayanda, dirəniş göstərəndə isə ona 
“Turançı”, “ifrat türkçü” yarlığı yapışdırıb sove-
tin düşmənləri sırasına qatacaqlar.

Rafael Hüseynov qeyd edib ki, Hüseyn 
Cavid 1920-ci illərdə Azərbaycan dramatur-
giyasına gəlişi ilə Azərbaycan poetik teatrının 
banisinə çevrildi. Böyük bir aktyor, onların da 
vasitəsilə tamaşaçı nəsli həmin əsərlərdən 
tərbiyə aldı, zövq mənimsədi. Birinci Dünya 
müharibəsinin ən şiddətli dövründə Cavid “İb-
lis” faciəsini yazdı və böyük şəri heç də həmişə 
mücərrəd uzaqlarda aramamağa səslədi, bü-
tün xəyanətlərə bais olan insanın elə ən müd-
hiş iblis olduğunu anlatdı:

“Sağlığında, sovet dövründə nəşr edilməsi, 
hətta heç kiminlə bölüşülməsi, paylaşılması 
belə mümkün olmayan, müşkül və təhlükəli 
olan bəzi şeirləşmiş düşüncələrini mən şairdən 
yadigar qalan cib dəftərlərində 1980-ci illərdə 
tapdım və bu parçalar üzə çıxınca hər kəs gör-
dü ki, sovetlərin ən amansız çağlarında da şair 
susmurdu, barışa bilmədiyi həqiqəti, vətəndaşı 
olmaq məcburiyyətində qaldığı cəmiyyəti və 
quruluşu ifşa edən sətirləri də qələmə alırdı. 

Elə həmin səbəbdən də 1937-ci ildə tüğyana 
başlayan sovet siyasi repressiyalarının ilk qur-
banlarından birinin məhz Hüseyn Cavid olması 
gözlənilməz deyildi”.

Məruzəçi yazıçının illərlə səhnəyə həsrət 
qalan pyeslərinin yenidən səhnələşdirildiyini, 
onun yenə məktəblərə, dərslərə qayıtdığını, 
əvvəlkindən də artıq öyrənilib sevilməyə baş-
landığını vurğulayıb. Qeyd edib ki, Vətəndən 
uzaqlarda, Sibir buzlaqlarına gömülmüş cəsədi 
də 59 illik ömür sürmüş şairin 100 yaşının ta-
mamında Azərbaycana geri döndü. Əvvəlcə 
1937-ci ilin 4 iyun gecəsində ayrıldığı Bakıda-
kı evinə qayıtdı. Sonrakı dönüşü isə uşaqlığı-
nın, ilk gəncliyinin keçdiyi doğma Naxçıvanına 
idi. Elə bugünkü gün də Cavidin növbəti dö-
nüşüdür. 1906-cı ilin payızında gəldiyi İstan-
bul Universitetinə 2022-ci ilin payızında, ilk 
gəlişindən 116 il sonrakı və yəqin ki, hələ bun-
dan sonra dəfələrlə təkrarı olacaq dönüşü.

Qabil YUSİFOĞLU, 
 “Xalq qəzeti”

Unudulmaz yazıçı-publisist 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin “Natəvan” klubunda görkəmli yazıçı-publisist Hüseyn 

Abbaszadənin 100 illiyi münasibətilə yubiley mərasimi keçirilib. 

Tədbirdə qeyd edilib ki, ədib əmək 
fəaliyyətinə “Pioner”  uşaq jurnalında 
şöbə müdiri, məsul katib kimi başlayıb. O, 
1958–1964-cü illərdə “Göyərçin” jurnalının 
məsul katibi, 1964–1966-cı illərdə baş re-
daktoru vəzifələrində çalışıb. Yazıçı 1966–
1971-ci illərdə “Ədəbiyyat və incəsənət” 
qəzetinin, 1972–1975-ci illərdə isə yenidən 
“Göyərçin” jurnalının baş redaktoru olub. 
Hüseyn Abbaszadə 1975-ci ildən 1991-ci 
ilədək Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının katibi 
vəzifəsində çalışıb.

Daha sonra bildirilib ki, ədibə populyarlı-
ğı iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı  general 
Həzi Aslanov haqqında qələmə aldığı “Ge-
neral” romanı gətirib. Ümumiyyətlə, Hüseyn 
Abbaszadənin yaradıcılığında müharibə 
mövzusu başlıca yer tutub. Onun əsərlərində 
Azərbaycan xalqının zəngin mənəviyyatı ge-
niş əks olunub. Yazıçının hekayə, povest, ro-
man və şeirləri geniş oxucu kütləsi tərəfindən 
məhəbbətlə qarşılanıb. Onun yaradıcılığı 
gənc nəslin milli ruhda tərbiyə olunmasında  
böyük rol oynayıb. 

Xalq yazıçısının həyat və yaradıcılığı 
barədə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri 
Anar, ədəbi-tənqidçi Vaqif  Yusifli, yazıçı-
lar Çingiz Abdullayev, Elçin Hüseynbəyli,  
“Azərbaycan” jurnalının baş redaktoru İn-
tiqam Qasımzadə və digər tədbir iştirakçı-
ları ürək dolusu söz açıblar. Qeyd edilib ki, 
ədibin xatirəsi qədirbilən Azərbaycan xalqı-
nın qəlbində həmişə yaşayacaq.

Xatırladaq ki, dövlətimiz yazıçının yara-
dıcılığını yüksək səviyyədə qiymətləndirib, 
xidmətlərini hər zaman diqqətdə saxla-
yıb. Hüseyn Abbaszadəyə Xalq yazıçısı, 
Əməkdar incəsənət xadimi adları verilib.  
Dövlət mükafatı laureatı, Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin təqaüdçüsü olub. 
Görkəmli yazıçı bir sıra orden və medallarla, 
müstəqil Azərbaycanın yüksək mükafatı–
“Şöhrət” ordeni ilə təltif edilib. 

Elçin ABBASOV,  
“Xalq qəzeti”

... İsmayıllıdayam. 
Ürəyimdən bir istək keçir. 
Hamının yaxşı tanıdığı 
İvanovka kəndinə gedib 
ən yaşlı sakinlə görüşmək. 
Qəhrəmanımı da tapmışam, 
dostlar deyiblər. Anastasiya 
Kazakova. 1924-cü ildə 
anadan olub. Gələn il yanvar 
ayının 7-də 99 yaşı tamam 
olacaq. 

İvanovka qəsəbə icra nümayəndəsi 
İvan Prokofyevə zəng vurub istəyimi 
bildirirəm: “Heç olmasa bir saat vaxt 
verin, – deyir, – yaşlı adamdır, gedim, 
baxım, görüm səhhəti nə yerdədir. Sizi 
qəbul etmək imkanı var, yoxsa yox”. 

Razılaşırıq. Heç aradan yarım saat 
keçməmiş zəng vurur: “Anastasiya 
Qriqoryevna sizi gözləyir”.

İşimin belə uğurlu alınmasına 
sevinirəm. İvanovka ilə İsmayıllının 
arası nə məsafədir ki... Kənddə İvan 
Pavloviç bizə bələdçi verir. Tanış 
oluruq. Nikolay adında oğlandır. Yol 
boyu 99 yaşlı nənədən söhbət açır. 
Azərbaycan dilində elə sərbəst danışır 
ki, ləzzət alıram.

... Bu da Anastasiya Kazakova-
nın yaşadığı ev. Sadə üslubda tikilib. 

Təmiz həyət-bacası var. Ümumiyyətlə, 
İvanovkanın bir gözəlliyi də bundadır. 
Bütün evlər bir-birinə bənzəyir. Sadə, 
birmərtəbəli... 

Nikolayın dili ilə desək, nənəylə ta-
nış oluruq. Oğlu Pavel, qızı Valya da 
buradadır.

Əslində, Valya qonşuluqda ya-
şayır. Anasına baş çəkməyə gəlib. 
Nənəmiz isə Pavellə birlikdə qalır. 
67 yaşı olsa da, hələ ailə qurmayıb. 
“Ana-bala mehriban yaşayırıq, deyir”, 
– yeməyi gah mən hazırlayıram, gah 
da anam. Bu gün isə bacım Qalya plov 
bişirib göndərib, bir yerdə yesək, yaxşı 
olar”.

Təşəkkürümü bildirirəm.
– Özünüzü necə hiss edirsiniz? – 

deyə soruşuram.
– Hələlik yaxşıyam. Səhhətimlə 

bağlı elə bir problemim yoxdur. Bir az 
qulağım zəif eşidir. Həmişə də Pavellə 
davamız bunun üstündə düşür. Söz 
deyir, eşitmirəm, əsəbləşir. Deyirəm, 
ay oğul, neyniyim, məndən asılı deyil 
ki... Əslində, düz deyir. Qızım Rusiya-
dan eşitmə aparatı göndərib. Sadəcə 
olaraq, qulağıma taxmağa hövsələm 

çatmır.
Uzun illər kolxozda işləyib. Yeddi 

övlad böyütdüyünə görə 50 yaşında 
təqaüdə çıxıb. Həyat yoldaşı da kol-
xozçu olub. 1991-ci ildə dünyasını 
dəyişib. 

Əri ilə keçirdiyi xoş günləri yada 

salır. “Əslində, tək qalmışam, – deyir, 
yadında saxla, adamın sözünü deyəsi 
bir adam varsa o da həyat yoldaşı-
dır”. Kövrəlir, gözləri dolur... Axan yaş 
damlaları sifətinin qırışları arasında 
düyünlənir.

Söhbətinə davam edir: “Bekar qal-
mağı xoşlamıram, ya həyətdə necə 
deyərlər, eşələnirəm, ya kitab oxuyu-
ram, ya da corab toxuyuram...”

Təəccüblə Valyanın üzünə baxı-
ram. “Bəli, bəli, həqiqətdir, – anası-
nın sözünü təsdiqləyir. Anam kitab 
da oxuyur, corab da toxuyur, özü də 
eynəksiz”.

“Allaha şükür, hər şeyimiz var, 
– deyir nənə.. Pavellə ikimizin pensi-
yası bizə kifayət edir. Bir tərəfdən də 
qızlarım əl tuturlar. Gəlirlər, gedirlər. 
Gözləri üstümüzdədir”. 

– Heç axtaran, maraqlanan varmı, 

– deyə soruşuram. Deyəsən, bu sualı 
gözləmir. Sual dolu baxışlarla övladla-
rının üzünə baxır. Nə desin, nə danış-
sın? Əvəzində Pavel dillənir: 

–Xeyr, heç kim axtarmır. Hələ sizə 
bir məsələni deyim. Bilirsiniz ki, cənab 
Prezident heç kəsi diqqətdən kənarda 
qoymur. Hər il Qələbə günündə 
müharibə iştirakçılarına birdəfəlik yar-
dım edir. Mənim anam da Böyük Vətən 
Müharibəsi zamanı arxa cəbhədə 
işləyib. Hər il ona bu vəsaiti versələr 
də bu il nədənsə köçürmədilər. Dövlət 
Sosial Müdafiə Fonduna getdik, 
gizlətmirəm, haray-həşir saldıq. On-
dan sonra bizim pulumuzu köçürdülər. 

– Bəs həkim nəzarətindən keçirsi-
nizmi? – deyə soruşuram.

– Kim keçirəcək ki? – Valya 
dillənir. Bir dəfə də olsun qapımı-
zı döyməyiblər. Yaşlı insana həssas 

münasibət göstərmək lazımdır axı... 
Biz bunu kimə deməliyik ki?

Düz sözə nə deyəsən? Doğrusu, 
verdiyim sualdan utanıram. Ayrılırıq. 
Mənə toxuduğu corabı hədiyyə ve-
rir. “Qarşıdan qış gəlir, geyin, ayağın 
isti qalsın. 99 yaşlı nənəni unutma”. 
Yenə də kövrəlir... Qayıdırıq. Yol boyu 
99 yaşlı nənə və bir də bəzi adamla-
rın ona olan ögey münasibəti barədə 
düşünürəm. Sürücü yolun kənarında 
maşını saxlayır. Uzaqda tənha qol-
lu-budaqlı ağac var. Fotoqraf Çingiz 
Muxaxlı onun şəklini çəkir. Yanında 
dayanıb xeyli baxıram. Bilmirəm neçə 
yaşı var. Düşünürəm ki, insan olsa da, 
ağac olsa da, bütün yaşlıları qorumaq, 
diqqət göstərmək hamımızın borcu-
dur...

İlqar HƏSƏNOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Cavid Türkiyədə anıldı

99 yaşlı nənənin nağılı...

Hüseyn Abbaszadə – 100

Hüseyn Cavid – 140
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