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– Nə oldu? Sən o kinonu qoydun da Youtube-a... Yox ey, bütöv kinonu 

neynirəm? Bütöv kino var da Youtube-da! Mən güya o kinoya haradan 

baxmışam ki?! Bir-iki səhnə var idi, Orxana tapşırmışdım, montaj eləsin, 

kəsib yapışdırsın, versin sənə... Həəəə, almısan Orxandan? Onda tez elə, 

yüklə Youtube-a, sonra göndər linkini o moşennikə, qoy İnternetdə yaysın, 

bir az hay-küy qopsun... Qələt edərlər Şəmsəddinə nəsə deyərlər! Söhbəti 

danışmışam, ancaq biz istəyən adamı vuracaqlar, bir də o biri yazığı... Nə 

edə bilərik ki? Qurunun oduna yaş da yanar... Amma, sən Allahın, elə 

olsun, bilinməsin kim yükləyib... Göndərən kimi mənə xəbər elə... 

Zəlimxanov telefonun dəstəyini asıb məmnun gözləri ilə eynəyin 

üstündən qonağını diqqətlə süzdü. Qonaq boynunu büküb fağır-fağır 

oturmuşdu, qarşısındakı boş armudu stəkana baxırdı. Zəlimxanovun 

dodaqları qaçdı, üstündə La Cinémathèque yazılmış parçı götürüb soyumuş 

çayından bir qurtum içdi. Qonaq hələ də susurdu. Söhbətə Zəlimxanov özü 

davam etməli idi: 

– Renat Musayeviç, sən gəl mən deyənə qulaq as, ağsaqqal məsləhətinə 

əməl elə. Əl çək bu intihar fikrindən. Özün də ağlı başında adamsan, dünya 

görmüsən... Sinematekada olmusan da, hə? 

– Yox, orada olmamışam. 



– Əşşi, kinonu çəkərsən, qonorarını alarsan, sonra gedərsən birbaşa 

Parisə, o məbədi də ziyarət edərsən. Yox, intihardan əl çəkməsən, onda 

adieu Paris, adieu la Cinémathèque... 

– İndi liberal zəmanədir axı, demokratiyadır. Alternativ fikrin də 

yaşamağa haqqı var. Elə deyil ki? 

– Bəli, ay sağ ol! Kim dedi ki, demokratiya deyil? 

– Amma belə çıxır ki, Sovet senzurası bizdə hələ də qalır. 

– Nə senzura, Renat Musayeviç? Hansı senzura? Yenə salmısan bu 

müxalifətçiliyinə?  

– Adicə intihara icazə vermirsiz, bəs bu senzura deyil? 

– Renat Musayeviç, sən heç bilirsən senzura nədir? Bax, o gün 

Filarmoniyada Qarayev festivalının açılışı idi, oradaydın da? Yox?! Allah 

göstərməsin, sən hara, müasir musiqi hara? Bəlkə də ilişib qalmısan 

Malerdə! Nə vaxt Filarmoniyaya ayaq basırsan ki, dünyadan da xəbərin 

olsun? Heç bilirsən kimi ifa etdilər? Respigini! Bəli, bəli! Sən Sovet vaxtı 

Respigiyə Filarmoniyada qulaq asa bilərdin? Ay-hay! Allaha şükür, indi 

hökumətimiz hər cür şərait yaradıb, Filarmoniyada Respigiyə azad şəkildə 

qulaq asa bilirik! Borgeze bağlarında oynayan qayğısız uşaqlar, alleqreto 

vivaçedən birdən düşürsən katakombalara, o dini himnlər, sonra da nəfis 

nöktürn! Hələ o bülbül cəhcəhi nəyə desən dəyər. Dövrünün atonal 

atmosferində əsl tonal-harmonik şedevr! Bir sözlə, neoromantizm öz 

təntənəsində! Vaqnerdən sonra heç beləsi olmamışdı! Sonra da deyirsən 

senzura! Heç dəxli var?! 



Araya sükut çökdü. Qonaq başını aşağı salıb fikrə daldı. Qədimi divar 

saatının tıqqıltısından başqa otaqda bir səs eşidilmirdi. Zəlimxanov soyuq 

çaydan bir qurtum da içdi. Qonağı diqqətlə süzməyə davam edirdi. Neçə 

dəqiqəyə sınacaq görəsən? Artıq vaxtıdır axı. 

– Əl çəkirsən də bu intihar fikrindən? 

Qonaq birdən başını qaldırdı: 

– Bəs o nə video idi? 

– Heç, boş şeydir. Bir nəfərin dərsini veririk, iynəsinin vaxtı çatıb. Nə 

qədər demişik, palaza bürün, ellə sürün. Bu qədər kino adamı yığışıb gəlib, 

məclis qurub, təşkilat yaradıb, amma sən bizi saymırsan, gəlmirsən, naz 

edirsən. Sən gəlmirsənsə, biz də sənə göstərərik... 

– Kim? O... 

– Sən Allahın, o namübarək insanın adını çəkmə mənim yanımda. 

Axşam özün baxarsan İnternetə, görərsən. Sən ən yaxşısı de görüm ki, 

intiharın axırı nə olacaq? 

– İntiharsız alınmır axı... 

– Necə yəni alınmır? Ümumiyyətlə, sənin ağlına bu intihar fikri 

haradan gəlib? Bu tamamilə bizim milli-mənəvi dəyərlərə zidd fenomendir! 

Ağıllı adamsan, bir say görüm ki, Azərbaycan kulturasında intihar etmiş 

neçə adam tanıyırsan? Bir yazıçı, bir rejissor, nə bilim, bir başmaqçı? Əgər 

bu ölkədə ağlı başında olan bircə adam özünü öldürməyibsə, deməli intihar 

bizə yad elementdir də. Qərbdə gör nə qədər intelligent özünü öldürür, 

amma bizdə biri də yoxdur. Niyə? Çünki Qərbin dəyərləri çürükdür, 



ziyalısı da bunu başa düşür, sıxır tapancanı gicgahına. Bizdə isə bütün bu 

dəyərlər xalqdan gəlir, mayası möhkəmdir ey! Sən nə biləsən bunları?  

– Heydər Hüseynov özünü öldürməmişdi? Balaca adam da deyildi, 

filosof idi... 

– Ağzımı açma da! Nə filosof? Şişirdib qoyublar dağın başına. Bir dənə 

ələ gələn ideyası, konsepsiyası var ki, hələ filosof da deyirsən? Filosof deyil 

o! Bütdür, büt! 

Bu yerdə Zəlimxanov qəfil duruxdu. Barıtı çox eləmişdi. Heç yaxşı 

çıxmadı, birdən Renat Musayeviç gedib orada-burada danışar, biabırçılıq 

olar. Amma neynək, incəsənət qurban tələb edir. Evdə haradasa Heydər 

Hüseynovun kitabı olmalıdır, bərayi-ehtiyat gətirib qoyar kabinetdəki 

şkafa, görünən yerə. Ciddi bir şey deyil. 

Bu dəfə yaranmış sükut nəsə Zəlimxanova çox ağır gəldi, saatın tıqqıltısı 

başına düşürdü. Təzyiqi oynamasın? Yaxşı ki, qonaq özü tez dilləndi:  

– Hmm... İntiharı ssenaridən yığışdırsam, kinonun bütün mənası 

itəcək... 

– İtsin də! Cəhənnəmə itsin! Bəs müasir kino mənasız olmalıdır da! 

Eşitməmisən bəs? Remodernizm, stakizm, Doqma 95... 

– Mən axı ənənəvi rejissoram... 

– Ənənəvi rejissorsan? Həəə! Bu, başqa məsələ! Nə deyə bilərik ki? 

Liberal zəmanədir, nə ixtiyarımız var?! Amma biz sənə pul verə 

bilməyəcəyik. Bizimki müasir kinodur, özün bilirsən. Sən ən yaxşısı onda 

get özün sponsor tap, kinonu da özün çək. 



Zəlimxanov axır ki şah verdi. Ən xoşladığı priyom idi. Sözün düzü, 

daha çox gənc, inadkar rejissorlara bu priyomu tətbiq edirdi, təcrübəlilər 

him-cimdən özləri başa düşürdülər. Amma Renat Musayeviç də öz yaşına 

görə çox inadkar çıxdı. Ondan belə inad gözləmirdi. Görünür, qonağın yaşı 

artdıqca müdrikliyi üstünə gəlməyib. Ya da nizam-intizam pozulur. Bu 

rejissorları yığıb yaxşıca qulaqburması vermək lazımdır. Liberallıq edirlər. 

Zəlimxanov çayından bir qurtum da içdi. Saatın tıqqıltısı sakit kabinetə indi 

rahatlıq gətirirdi, özü də bu cür şahdan sonra. Hə, Renat Musayeviç, bir 

dənə mat, sonra da get kinonu çək. İntiharsız. 

Qonaq birdən başını qaldırıb pəncərəyə baxdı, Zəlimxanov da qeyri-

ixtiyari pəncərə tərəfə boylandı. Xeyir ola, yoxsa getmək istəyir? Heç yaxşı 

çıxmaz ha! Dəmiri isti-isti döymək lazımdır. 

– Qulaq as, Renat, gəl səninlə səmimi söhbət edək. Allaha çox şükür, 

məni yaxşı tanıyırsan. Həmişə yaradıcı adamların yanında olmuşam. Sizə 

görə neçə dəfə rəhbərliklə üz-göz olmuşam. Karyeramı sənətə qurban 

vermişəm. Bax, keçən dəfə də biri ssenari gətirmişdi, axsaq itlə. Mən axı 

bilirəm ki, bu axsaq itə yuxarıdan “dobro” gəlməyəcək! Sən Azərbaycanda 

harada axsaq it görmüsən? Allaha çox şükür, hökumətimizin açdığı 

pitomniklərdə yatıb-durur hamısı, gündə üç dəfə yeməkləri. Vallah, səndən 

də, məndən də yaxşı yaşayır o itlər. Dedim ki, qardaş, gəl o axsaq iti çıxart, 

pulunu al, kinonu çək. Ağrımayan başına soğan niyə bağlayırsan? 

– Sarımsaq... 

– Olsun lap sarımsaq. Qulaq asdı, axsaq it getdi işinin dalıyca, kino da 

bu gün ya sabah çıxır ekrana. Olacaq dahi rejissor. Sən də yapışmısan bu 



intihardan. Sən de görüm, dahi rejissormu olmaq istəyirsən, yoxsa 

neudaçnik? 

– Kino çəkmək hələ dahi rejissor olmaq deyil... 

– Yox, mən sizi başa düşürəm. Çox yaxşı başa düşürəm. Siz istəyirsiz 

ki, məni çərlədib öldürəsiz, yerimə gətirib bir yapçı qoysunlar, o da sonra 

hamınıza qan uddursun. Siz də mənə rəhmət oxuyasız. Neynirəm öləndən 

sonra o rəhməti? 

– Əstağfurulla, niyə ölürsüz? 

– Siz öldürəcəksiz də! Bu qədər yaxşılıq edirəm sizə, qədrimi bilmirsiz. 

– Bilirik, niyə bilmirik? 

– Hanı bilirsiz? Bir intiharı çıxartmırsan ssenaridən... 

– Vallah, gərək düşünüm bir az. 

– Düşün! Əlbəttə düşün! Bax, mən həmişə demişəm, bizim xalqımızda 

çatışmayan bir cəhət varsa, o da düşünməməkdir. Oturub götür-qoy 

etmirlər. Camaat indi düşünməyi lap tərgidib. Ağzına gələni deyir, heç 

fikirləşmir ki, ağıllı fikir çıxır, yoxsa axmaq fikir? Hanı o köhnə kişilər ki, 

papaqlarını qabaqlarına qoyub fikirləşərdilər, hə?  

Bu məqamda qonaq stolun üstündən papağını götürdü, yerində 

qurdalandı: 

– Onda mən gedim, fikirləşim, gələn həftə yanınıza bir də gələrəm.  

– Əlbəttə! Əlbəttə! İki həftəyə gəl! Lap üç həftəyə! Mən səbirli insanam, 

nə qədər istəsən, gözləyərəm. Təki sən haqqın yolunu tapasan. Mən sənin 

qulluğunda həmişə hazır. Ssenarini də özüm keçirdəcəm yuxarıdan, kim nə 



desə, qələt eləyir. Zəlimxanov hələ ölməyib ki, sənətə kimsə müdaxilə etsin! 

Bircə o şoğərib intiharı yığışdır. Danışdıq? 

– Danışdıq... 

Araya yenə sükut çökdü. Qonaq ayağa qalxdı, Zəlimxanova əlini uzadıb 

sağollaşdı. Zəlimxanov da ayağa qalxdı, qonağı qapıya qədər ötürmək 

adəti idi, kim olursa olsun. Amma Renat Musayeviç qapının kandarına 

ayağını təzəcə basmışdı ki, qəfildən geri çevrildi: 

– Bəlkə ssenarini bir az da dəyişsəm? Məsələn, süjetdən sosial tərəfi 

yığışdırsam, eşq hekayəsi qatsam... Nakam məhəbbətdən baş qəhrəman 

özünü öldürə bilərmi? 

– Bu isə HEÇ məsləhət deyil, Renat Musayeviç, heç! ● 


