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Fil min çə ki liş pro se si haq qın-
da mə lu mat ve rən mət buat 
ma te rial la rın da da möv zu dan 
gə lən baş lı ca və zi fə lər ay dın 
gö rü nür. Müəl lifl  ər A.Qu li-
yev və Q.Bra gins ki nin pa vil-
yon çə ki liş lə rin dən, on la rın 
rəh bər li yi al tın da Də də gü-
nə şə gə lən eks pe di si ya nın 
fəaliy yə tin dən, “Al mas” fi l mi-
nin əsa sı nın Şa ma xı kol xoz çu-
la rı nın so sializm kən di uğ run da 
mü ba ri zə si əsas la rı ilə uy ğun laş-
dı rıl ma sın dan (“Kom mu nist”, 1935, 
22 av qust, №193 (4519)) ya zır lar. 
“A zər fi lm” tres ti nin di rek to ru İ.Dub-
lins ki “Fil mi ne cə ha zır la dıq” mə qa lə-
sin də “C.Cab bar lı nın ölü mü ilə fi l min 
mü vəq qə ti da yan dı rıl ma sın dan son ra 
is teh sa la ta bu ra xıl dı ğın dan, fi l min re-
jis sor la rı, ope ra tor la rı Fro lov və İs ma-
yı lov, rəs sam Aden, akt yor lar və 
yar dım çı he yə tin bö yük bir 
ki no əsə ri ya rat maq 
üzə rin də ça lı şan 
va hid bir kol-
lek tiv ol du-
ğu nu” qeyd 
edir. Film 
qur ta ran dan son ra “A zər fi lm” tres ti bu 
ek ran əsə ri nin səs lən di ril mə si lə bağ lı 
SS Rİ XKS ya nın da Baş Ki ne ma toq ra fi -
ya İda rə si nə mü ra ciət et di. Mosk va dan 
ica zə alın sa da, fi l mi ta ma mi lə səs lən-
dir mək tex ni ki ba za nın zəifl  i yi üzün dən 
müm kün ol ma dı, ona gö rə də yal nız 
mu si qi nin ya zıl ma sı ilə ki fa yət lən mə li 
ol du lar. Bəs tə kar lar Ni ya zi və Z.Ha cı-
bə yo vun yaz dı ğı Azər bay ca nın zən gin 
mu si qi folk lo ru əsa sın da qu rul muş mu-
si qi, pl yon ka ya səs ope ra to ru İ.Ozers ki 
tə rə fi n dən yük sək sə viy yə də kö çü rül dü. 
“Sin fi  düş mən lə ağır mü ba ri zə də özü 
üçün yax şı hə yat hü qu qu qa za nan Azər-
bay can kənd li lə ri nin ilk kol lek tiv ləş mə 
il lə rin də ki hə ya tı nı” əks et di rən “Al-
mas” fi l mi (“Kom mu nist”, 1936, 24 de-
kabr, № 296 (4992)) öz mis si ya sı na gö rə 
30-cu il lə rin ti pik ek ran əsə ri idi. 

Araş dı rı cı N.Meh di ye va “Al mas” fi l-
mi ni ilk Azər bay can səs li ki no su he sab 
edir. Am ma ki no şü nas A.Ka zım za də nin 
haq lı ola raq yaz dı ğı ki mi, bu ek ran əsə-
ri ni səs li say maq ol maz. Çün ki fi lm iki 
va riant da ha zır lan mış dı: bi rin ci va riant 
tam səs siz idi, ikin ci va riant da isə Ni ya zi 
və Z.Ha cı bə yo vun mu si qi sin dən is ti fa də 
edil miş di. İkin ci va riant da da akt yor lar 
da nış mır lar. Ona gö rə də bu len ti səs li 
say maq düz gün de yil. 

Azər bay can səs siz ki no su nun 1935-
ci il də is teh sa la ta bu ra xıl mış son ek ran 
işi “Mə həb bət oyu nu” fi l mi ol du. Gör-
kəm li sə nət ka rı mız A.M.Şə rif za də nin 
V.Ko çe to vun iş ti ra kı ilə qu ru luş ver di-
yi bu lent də təb li ğat-təş vi qat xa rak te ri 
da şı yır, in sa nın əmə yə mü na si bə ti ni, 
mə həb bə tin ada mı də yiş dir di yi ni ifa də 
edir di. Am ma A.Po pov və R.Xa çum-
ya nın qur du ğu sü je tin ba ya ğı lı ğı, sxe-
ma tik li yi və bə sit li yi, hətt  a bu ifa də ni 
də ger çək ləş dir mə yə im kan ver mə miş-
di. Qu ru luş çu-ope ra tor B.Pump yans-
ki nin, qu ru luş çu-rəs sam lar V.Aden və 
G.Əli ye vin, qrim rəs sa mı G.Pa ri saş vi-
li nin pe şə kar işi ek ran da du yul mur du.

Akt yor la rın 
– İ.Əfən di ye vin (Sət-
tar), M.Şam xa lo vun (Kə rim), L.Rayt-
si xin (One gin), A.Lod zi nin (Şin kin), 
M.Əli ye vin (VVAQ mü di ri), M.Şə ri fo-
va, İ.Oruc za də, T.Qor ni kin, V.Ko çe to-
vun (Pet ka), Ş.Şə rif za də nin (Ley la) ifa-
sı ob raz ya rat maq dan çox, oyun baz lı ğı 
xa tır la dır dı. 

Fil min sse na ri si ye tə rin cə na şı sü jet 
əsa sın da ya zıl mış dı: tən bəl, sə li qə siz 
və ba ca rıq sız Sətt  ar çi lin gər Ley la nı 
se vir. Ley la isə Kə ri mə me yil gös tə rir. 
Kə rim Ley la dan xa hiş edir ki, Sətt  a ra 
me yil gös tər sin, onun qay ğı ya da ha 
çox eh ti ya cı var, bəl kə, bu nun la on-
da əmə yə mə həb bət his si ni ar tı ra bi-
lər. Ley la bu nu oyun he sab edib ra zı 
olur və “mə həb bət oyu nu na” gi ri şir. 
Nə ti cə də Sətt  ar də yi şir, iş gü zar və sə-
li qə li olur, Ley la nın tə lə bi ilə sü rü cü-
lü yü öy rə nir, yol daş la rı nın rəğ bə ti ni 
qa za nır. Kə rim lə Sətt  ar im ta han ve rib, 
mək tə bə da xil olur lar. Kə rim Ley la ilə 
ev lən mək üçün Sətt  ar la bir gə VVAQ 
şö bə si nə ge dir. Bu ra da Ley la Kə ri mə 
yox, Sətt  a ra ərə get mək fi k rin də ol du-
ğu nu bil di rir. 

A.M.Şə rif za də sse na ri dən gə lən ba ya-
ğı lı ğı, sxe ma tik li yi və bə sit li yi ay rı-ay rı 
epi zod lar da tap dı ğı kadr lar la ara dan 
qal dır ma ğa ça lış sa da, bu na mü vəff  əq 
ol ma mış dı. Nə ti cə də səs siz ki no mu zun 
və A.M.Şə rif za də nin son ek ran əsə ri 
uğur suz luq dan ya xa qur ta ra bil mə di.

Ek ran la ra bu ra xı lan fi lm mət buatın və 
ta ma şa çı la rın mən fi  rə yi ni al dı. Hə min 
rəy lər dən bi ri be lə idi: “Ma yın 20-dən 
“A zər fi lm ”in “Mə həb bə ti oyu nu” fi l mi nin 
Le ninq rad ki no teatr la rın da gös tə ril mə si 
baş la mış dır. Le ninq rad mət buatı fi lm haq-
qın da ic ti maiy yə tin fi k ri ni ifa də edib, haq-
lı ola raq fi l mi tən qid et miş və ona mən fi  
rəy ver miş dir. “K ras na ya qə ze ta” fi lm 
haq qın da be lə yaz mış dı: ““Mə həb bət oyu-
nu” ko me di ya ad lan dı rıl mış dır. La kin bu-
ra da gül mə li heç bir şey yox dur. Bu “Mə-
həb bət oyu nu”n da mə na lı bir şey tap maq 
çə tin dir. Bu fi lm də ki qəh rə man la rın boş-
bo şu na ve yil lən mə si şu ra ta ma şa çı sın da 
təəc cüb dən baş qa bir şey oya da bil məz.
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Bü tün bun lar la ya na şı, 

Azər bay can ki no su son ek ran əsər lə rin-
dən bi ri ki mi, ta ma mi lə ye ni bir janr olan 
mul tip li ka si ya sa hə sin də də öz im kan-
la rı nı sı naq dan ke çir miş di. 1935-ci il də 
gör kəm li ya zı çı Ab dul la Şaiqin yaz dı ğı 
na ğı lın sü je ti üz rə “O yun çu ba ğa lar” 
(“Rəqs edən ba ğa”) ad lı qı sa met raj lı fi lm 
çə kil miş di. 

Re jis sor lar A.Po pov və Q.Sa lam za-
də nin, ope ra tor M.Da da şo vun len tə al-
dıq la rı bu ek ran əsə ri qu raş dı rıl mış səh-
nə lər dən, mul tip li ka si ya kadr la rın dan 
iba rət idi. 

Azər bay can mul tip li ka si ya sı nın baş-
lan ğı cı he sab edi lən “O yun çu ba ğa lar” 
len ti “A zər fi lm” üçün də tex no lo ji cə hət-
dən ye ni idi. Fil min nüs xə si ar xiv də sax-
lan ma dı ğın dan, möv zu nun ek ran həl li-
nin sə viy yə si haq qın da fi  kir yü rüt mək 
müm kün de yil. 

Be lə lik lə, Azər bay can səs siz ki no su-
nun son fi lm lə ri öl kə nin və res pub li ka-
nın si ya si-ideolo ji rəh bər li yi nin hə ya ta 
ke çir di yi xətt  ə uy ğun ola raq, təb li ğat-
təş vi qat funk si ya sı nı hə ya ta ke çi rir di. 
Bu dövr də is teh sal olun muş “Lə tif”, “İs-
mət” və “Al mas” fi lm lə ri ideolo ji-si ya si 
məq sə din dən əla və, mil li ki no kadr la rı-
nın sı naq dan çı xa rıl ma sı, “26 ko mis sar” 
len ti isə ya ra dı cı əmək daş lıq cə hət dən 
da ha çox diq qə ti çə kir. 

Nə ri man
ƏB DÜL RƏH MAN LI

  “Ye ni li yə can atan Azər bay can qa dı-
nı” nın ob ra zı nı ya rat maq “A zər fi lm-
”in son ra kı işi nin - “Al mas” (1936) 
fi l mi nin də baş lı ca məq sə di idi. 
Film haq qın da C.Cab bar lı nın ya ra-
dı cı lı ğı nı araş dı ran da söh bət aç dı-
ğı mız dan, bu ra da yal nız fi l min təb-
li ğat-təş vi qat xü su siy yət lə ri ni qeyd 
et mək is tər dik. Ye ni cə təh si li ni bi-
tir miş Al ma sın “müəl lim lik et mək 
üçün kən də gəl mə si, bu ra da ye ni-
li yin qa ba ğı nı alan qa ra qüv və lər lə 
ölüm-di rim mü ba ri zə si nə gi riş mə-
si və sa də adam la rın kö mə yi ilə bu 
mü ba ri zə dən qa lib çıx ma sı” sü je tin 
bas ma qə lib li yin dən xə bər ver sə də, 
C.Cab bar lı M.Mi ka yı lov dan fərq li 
ola raq, kəs kin dra ma tur ji konfl  ikt 
ya rat ma ğa, ob raz la rın xa rak ter ciz gi-
lə ri ni us ta lıq la aç ma ğa nail ola bi lib. 
“A zər bay can qa dı nı nı so sializm qu-
ru cu lu ğu na cəlb et mək, onun mə də ni 
sə viy yə si ni ar tır maq, köh nəl miş adət 
və ənə nə lə rin tə si rin dən xi las et mək 
məq sə di gü dən” bu fi lm lə rin baş lı ca 
funk si ya la rın dan bi ri də ge niş ta ma-
şa çı küt lə si ni tər bi yə et mək, on la rın 
zöv qü nü for ma laş dır maq idi. 

Uzun, is ti, bür kü lü və bez di ri ci av-
qust dan son ra pa yız ha va sı özü nü 
gös tər di, usan mış duy ğu lar, elə bil 
sə rin kü lək və ya ğış la ca na gəl di...

Yə qin ki, bu ilin ya yı nı çox xa tır la ya ca ğıq: 
şəx sən mə nim ya şa dı ğım il lər də pa yız ha va-
sın dan öt rü bu qə dər da rıx dı ğım ya dı ma gəl-
mir...

Ümu miy yət lə sə pa yız – xa ti rə lər fəs li di: bu 
dün ya da az-çox ya şa yan lar yay laq dan, ya xud 
is ti ra hət dən qa yıt dıq la rı nı, ilk də fə mək tə bə 
get dik lə ri ni, ali mək tə bə qə dəm qoy duq la rı-
nı, əmək fəaliy yə ti nə baş la dıq la rı nı, ailə qur-
duq la rı nı... pa yız duy ğu la rı nın ha va sın da xa-
tır la yır lar. Ya xın keç mi şə cən ağ saq qal la rı mız, 
ağ bir çək lə ri miz ək sər vaxt lar da xe yir iş lə ri pa-
yı za sax la yar dı lar. Pa yız ar zu la rın ger çək ləş-
di yi, çə ki lən zəh mə tin bəh rə ver di yi, ye ni və 
san bal lı iş lə rə xe yir-dua ve ril di yi fə sil dir.

Pa yız tək cə çöl lə rin, bağ la rın, bos tan la rın... 
ba rı-bə rə kə ti lə yad da qal mır. Dö nüb ta ri xin 
sə hi fə lə ri nə göz gəz dir sən, gö rər sən ki, elə ən 
əla mət dar ha di sə lə rin xey li his sə si pa yı zın pa-
yı na düş dür. 98 il əv vəl müs tə qil lik əl də elə-
miş Azər bay ca nın  par la men ti pa yı zın ilk gün-
lə rin də - sent yab rın 7-də açı lıb; Nu ru Pa şa nın 
ko man dan lı ğı al tın da Qaf qaz İs lam Or du su 
məm lə kə ti mi zin pay tax tı Ba kı nı bir həf tə son-
ra – sent yab rın 15-də azad edə rək öz sa hi bi nə 
qay ta rıb; Azər bay can mə də niy yə ti nin iki nə-
həng si ma sı – Üze yir bəy Ha cı bəy li və Müs-
lüm Ma qo ma yev sent yab rın 18-də dün ya ya 
göz açıb lar; okt yab rın 18-də Azər bay can ikin ci 
də fə öz müs tə qil li yi nə qo vu şub, dün ya döv-
lət lə ri bir li yi nin bə ra bər hü quq lu üz vü nə çev-
ri lib. Bu sa da la ma nı ye nə də uzat maq olar...

Fə sil lər dən ya za və pa yı za da ha çox şeir lər 
və mah nı lar həsr edil di yi nin də, mən cə, bir 
mə na sı var: yaz – do ğum, dün ya ya gəl mək, 
pöh rə lə yib boy at maq, pa yız – yet kin lik, bar 
ver mək, əmə yi nin nə ti cə si ni gör mək fəs li dir. 
Elə bil, pa yız da tö kü lən yar paq lar in sa na öm-
rün axa rı nı və mə na sı nı xa tır la dır: do ğu lan, 
bir gün dün ya dan kö çə cək, am ma tor pa ğın 
üs tü boş qal ma ya caq, ye ni pöh rə lər cü cə rə cək, 
ağac lar yar paq la ya caq, bar gə ti rə cək – be lə cə 
hə yat da vam elə yə cək.

Pa yız mən dən öt rü həm də ya zı-po zuy la 
məş ğul ol maq ayı dır: xa tır la dı ğım qə dər ara-
ya-ər sə yə gə tir di yim 6 ki ta bın ha mı sı nı pa yız 
ay la rın da, ya ğış möv sü mü baş la yan da qə lə-
mə al mı şam. Elə bil pa yız mən dən öt rü bey-
nim də ki lə ri ka ğı za kö çür mək, o bi ri fə sil lə rin 
sı xın tı sın dan qur tar maq, be lə cə, bo şa lıb yün-
gül ləş mək üçün İla hi nə fəs lik di. Bə dii ya zı la-
rım da kı pa yız ha va sı nın, ya ğış lı epi zod la rın, 
xə zan səh nə lə ri nin çox lu ğu da, gü man ki, bu-
nun la bağ lı dı.

Bir də pa yız me şə si nin vur ğu nu yam. Yar-
paq la rın o ağ la gəl məz rəng lə ri ni gör mək, xə-
zəl lə ri ayaq la ya-ayaq la ya me şə cı ğı rın da gəz-
mək, ras tı na çı xan gi lə mey və lər dən dad maq, 
hə lə ya yın hə ra rə ti ni az-çox sax la yan tor pa ğın 
üs tü nə uza nıb sə ma ya ta ma şa elə mək – bü-
tün bun lar mən dən öt rü idil li ya de yil, da ha 
çox hə ya tın ma hiy yə ti nə var maq dır. Bir ne çə 
il əv vəl pa yı zın or ta la rın da qə ləm dos tum Nu-
ra fi z lə Ma sal lı və Yar dım lı ara sın da kı pa yız 
me şə si nin gö zəl li yin dən ne cə tə sir lən di yi mi-
zi, xey li da ya nıb o mən zə rə ni yad da şı mı za və 
ru hu mu za həkk elə mə yə ça lış dı ğı mı zı hə lə də 
unu da bil mi rəm...

Pa yız ha va sı özü nü gös tər di. Tə ki ha mı 
üçün dü şər li ol sun!..

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI
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li nin pe şə kar işi ek ran da du yul mur du. təəc cüb dən baş qa bir şey oya da bil məz.
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