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 “Yeniliyə can atan Azərbaycan qadını”nın obrazını yaratmaq “Azərﬁlm”in sonrakı işinin - “Almas” (1936)
ﬁlminin də başlıca məqsədi idi.
Film haqqında C.Cabbarlının yaradıcılığını araşdıranda söhbət açdığımızdan, burada yalnız ﬁlmin təbliğat-təşviqat xüsusiyyətlərini qeyd
etmək istərdik. Yenicə təhsilini bitirmiş Almasın “müəllimlik etmək
üçün kəndə gəlməsi, burada yeniliyin qabağını alan qara qüvvələrlə
ölüm-dirim mübarizəsinə girişməsi və sadə adamların köməyi ilə bu
mübarizədən qalib çıxması” süjetin
basmaqəlibliyindən xəbər versə də,
C.Cabbarlı M.Mikayılovdan fərqli
olaraq, kəskin dramaturji konﬂikt
yaratmağa, obrazların xarakter cizgilərini ustalıqla açmağa nail ola bilib.
“Azərbaycan qadınını sosializm quruculuğuna cəlb etmək, onun mədəni
səviyyəsini artırmaq, köhnəlmiş adət
və ənənələrin təsirindən xilas etmək
məqsədi güdən” bu ﬁlmlərin başlıca
funksiyalarından biri də geniş tamaşaçı kütləsini tərbiyə etmək, onların
zövqünü formalaşdırmaq idi.

Filmin çəkiliş prosesi haqqında məlumat verən mətbuat
materiallarında da mövzudan
gələn başlıca vəzifələr aydın
görünür. Müəlliﬂər A.Quliyev və Q.Braginskinin pavilyon çəkilişlərindən, onların
rəhbərliyi altında Dədəgünəşə gələn ekspedisiyanın
fəaliyyətindən, “Almas” ﬁlminin əsasının Şamaxı kolxozçularının sosializm kəndi uğrunda
mübarizəsi əsasları ilə uyğunlaşdırılmasından (“Kommunist”, 1935,
22 avqust, №193 (4519)) yazırlar.
“Azərﬁlm” trestinin direktoru İ.Dublinski “Filmi necə hazırladıq” məqaləsində “C.Cabbarlının ölümü ilə ﬁlmin
müvəqqəti dayandırılmasından sonra
istehsalata buraxıldığından, ﬁlmin rejissorları, operatorları Frolov və İsmayılov, rəssam Aden, aktyorlar və
yardımçı heyətin böyük bir
kino əsəri yaratmaq
üzərində çalışan
vahid bir kollektiv olduğunu” qeyd
edir. Film
qurtarandan sonra “Azərﬁlm” tresti bu
ekran əsərinin səsləndirilməsilə bağlı
SSRİ XKS yanında Baş Kinematoqraﬁya İdarəsinə müraciət etdi. Moskvadan
icazə alınsa da, ﬁlmi tamamilə səsləndirmək texniki bazanın zəiﬂiyi üzündən
mümkün olmadı, ona görə də yalnız
musiqinin yazılması ilə kifayətlənməli
oldular. Bəstəkarlar Niyazi və Z.Hacıbəyovun yazdığı Azərbaycanın zəngin
musiqi folkloru əsasında qurulmuş musiqi, plyonkaya səs operatoru İ.Ozerski
tərəﬁndən yüksək səviyyədə köçürüldü.
“Sinﬁ düşmənlə ağır mübarizədə özü
üçün yaxşı həyat hüququ qazanan Azərbaycan kəndlilərinin ilk kollektivləşmə
illərindəki həyatını” əks etdirən “Almas” ﬁlmi (“Kommunist”, 1936, 24 dekabr, № 296 (4992)) öz missiyasına görə
30-cu illərin tipik ekran əsəri idi.
Araşdırıcı N.Mehdiyeva “Almas” ﬁlmini ilk Azərbaycan səsli kinosu hesab
edir. Amma kinoşünas A.Kazımzadənin
haqlı olaraq yazdığı kimi, bu ekran əsərini səsli saymaq olmaz. Çünki ﬁlm iki
variantda hazırlanmışdı: birinci variant
tam səssiz idi, ikinci variantda isə Niyazi
və Z.Hacıbəyovun musiqisindən istifadə
edilmişdi. İkinci variantda da aktyorlar
danışmırlar. Ona görə də bu lenti səsli
saymaq düzgün deyil.

Azərbaycan səssiz kinosunun 1935ci ildə istehsalata buraxılmış son ekran
işi “Məhəbbət oyunu” ﬁlmi oldu. Görkəmli sənətkarımız A.M.Şərifzadənin
V.Koçetovun iştirakı ilə quruluş verdiyi bu lent də təbliğat-təşviqat xarakteri
daşıyır, insanın əməyə münasibətini,
məhəbbətin adamı dəyişdirdiyini ifadə
edirdi. Amma A.Popov və R.Xaçumyanın qurduğu süjetin bayağılığı, sxematikliyi və bəsitliyi, hətta bu ifadəni
də gerçəkləşdirməyə imkan verməmişdi. Quruluşçu-operator B.Pumpyanskinin, quruluşçu-rəssamlar V.Aden və
G.Əliyevin, qrim rəssamı G.Parisaşvilinin peşəkar işi ekranda duyulmurdu.

Ekranlara buraxılan ﬁlm mətbuatın və
tamaşaçıların mənﬁ rəyini aldı. Həmin
rəylərdən biri belə idi: “Mayın 20-dən
“Azərﬁlm”in “Məhəbbəti oyunu” ﬁlminin
Leninqrad kinoteatrlarında göstərilməsi
başlamışdır. Leninqrad mətbuatı ﬁlm haqqında ictimaiyyətin ﬁkrini ifadə edib, haqlı olaraq ﬁlmi tənqid etmiş və ona mənﬁ
rəy vermişdir. “Krasnaya qəzeta” ﬁlm
haqqında belə yazmışdı: ““Məhəbbət oyunu” komediya adlandırılmışdır. Lakin burada gülməli heç bir şey yoxdur. Bu “Məhəbbət oyunu”nda mənalı bir şey tapmaq
çətindir. Bu ﬁlmdəki qəhrəmanların boşboşuna veyillənməsi şura tamaşaçısında
təəccübdən başqa bir şey oyada bilməz.

Səssizlikdən
səsə

Akt yor la rın
– İ.Əfəndiyevin (Səttar), M.Şamxalovun (Kərim), L.Raytsixin (Onegin), A.Lodzinin (Şinkin),
M.Əliyevin (VVAQ müdiri), M.Şərifova, İ.Oruczadə, T.Qornikin, V.Koçetovun (Petka), Ş.Şərifzadənin (Leyla) ifası obraz yaratmaqdan çox, oyunbazlığı
xatırladırdı.
Filmin ssenarisi yetərincə naşı süjet
əsasında yazılmışdı: tənbəl, səliqəsiz
və bacarıqsız Səttar çilingər Leylanı
sevir. Leyla isə Kərimə meyil göstərir.
Kərim Leyladan xahiş edir ki, Səttara
meyil göstərsin, onun qayğıya daha
çox ehtiyacı var, bəlkə, bununla onda əməyə məhəbbət hissini artıra bilər. Leyla bunu oyun hesab edib razı
olur və “məhəbbət oyununa” girişir.
Nəticədə Səttar dəyişir, işgüzar və səliqəli olur, Leylanın tələbi ilə sürücülüyü öyrənir, yoldaşlarının rəğbətini
qazanır. Kərimlə Səttar imtahan verib,
məktəbə daxil olurlar. Kərim Leyla ilə
evlənmək üçün Səttarla birgə VVAQ
şöbəsinə gedir. Burada Leyla Kərimə
yox, Səttara ərə getmək ﬁkrində olduğunu bildirir.
A.M.Şərifzadə ssenaridən gələn bayağılığı, sxematikliyi və bəsitliyi ayrı-ayrı
epizodlarda tapdığı kadrlarla aradan
qaldırmağa çalışsa da, buna müvəﬀəq
olmamışdı. Nəticədə səssiz kinomuzun
və A.M.Şərifzadənin son ekran əsəri
uğursuzluqdan yaxa qurtara bilmədi.
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Leninqrad vilayət həmkarlar şurasının
ﬁlmlərə baxan plen u m u
bu ﬁlmi
müzak i r ə
e d ə r ə k ,
“A zərfilm”ə
mək tub
göndərməyi qərara almışdır”
( “ Ə d ə b i y ya t
qəzeti”, 1936, 18
iyun).
Bütün bunlarla yanaşı,
Azərbaycan kinosu son ekran əsərlərindən biri kimi, tamamilə yeni bir janr olan
multiplikasiya sahəsində də öz imkanlarını sınaqdan keçirmişdi. 1935-ci ildə
görkəmli yazıçı Abdulla Şaiqin yazdığı
nağılın süjeti üzrə “Oyunçu bağalar”
(“Rəqs edən bağa”) adlı qısametrajlı ﬁlm
çəkilmişdi.
Rejissorlar A.Popov və Q.Salamzadənin, operator M.Dadaşovun lentə aldıqları bu ekran əsəri quraşdırılmış səhnələrdən, multiplikasiya kadrlarından
ibarət idi.
Azərbaycan multiplikasiyasının başlanğıcı hesab edilən “Oyunçu bağalar”
lenti “Azərﬁlm” üçün də texnoloji cəhətdən yeni idi. Filmin nüsxəsi arxivdə saxlanmadığından, mövzunun ekran həllinin səviyyəsi haqqında ﬁkir yürütmək
mümkün deyil.
Beləliklə, Azərbaycan səssiz kinosunun son ﬁlmləri ölkənin və respublikanın siyasi-ideoloji rəhbərliyinin həyata
keçirdiyi xəttə uyğun olaraq, təbliğattəşviqat funksiyasını həyata keçirirdi.
Bu dövrdə istehsal olunmuş “Lətif”, “İsmət” və “Almas” ﬁlmləri ideoloji-siyasi
məqsədindən əlavə, milli kino kadrlarının sınaqdan çıxarılması, “26 komissar”
lenti isə yaradıcı əməkdaşlıq cəhətdən
daha çox diqqəti çəkir.

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI

Payız
havası
U

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI

zun, isti, bürkülü və bezdirici avqustdan sonra payız havası özünü
göstərdi, usanmış duyğular, elə bil
sərin külək və yağışla cana gəldi...

Yəqin ki, bu ilin yayını çox xatırlayacağıq:
şəxsən mənim yaşadığım illərdə payız havasından ötrü bu qədər darıxdığım yadıma gəlmir...
Ümumiyyətləsə payız – xatirələr fəslidi: bu
dünyada az-çox yaşayanlar yaylaqdan, yaxud
istirahətdən qayıtdıqlarını, ilk dəfə məktəbə
getdiklərini, ali məktəbə qədəm qoyduqlarını, əmək fəaliyyətinə başladıqlarını, ailə qurduqlarını... payız duyğularının havasında xatırlayırlar. Yaxın keçmişəcən ağsaqqallarımız,
ağbirçəklərimiz əksər vaxtlarda xeyir işləri payıza saxlayardılar. Payız arzuların gerçəkləşdiyi, çəkilən zəhmətin bəhrə verdiyi, yeni və
sanballı işlərə xeyir-dua verildiyi fəsildir.
Payız təkcə çöllərin, bağların, bostanların...
barı-bərəkətilə yadda qalmır. Dönüb tarixin
səhifələrinə göz gəzdirsən, görərsən ki, elə ən
əlamətdar hadisələrin xeyli hissəsi payızın payına düşdür. 98 il əvvəl müstəqillik əldə eləmiş Azərbaycanın parlamenti payızın ilk günlərində - sentyabrın 7-də açılıb; Nuru Paşanın
komandanlığı altında Qafqaz İslam Ordusu
məmləkətimizin paytaxtı Bakını bir həftə sonra – sentyabrın 15-də azad edərək öz sahibinə
qaytarıb; Azərbaycan mədəniyyətinin iki nəhəng siması – Üzeyir bəy Hacıbəyli və Müslüm Maqomayev sentyabrın 18-də dünyaya
göz açıblar; oktyabrın 18-də Azərbaycan ikinci
dəfə öz müstəqilliyinə qovuşub, dünya dövlətləri birliyinin bərabərhüquqlu üzvünə çevrilib. Bu sadalamanı yenə də uzatmaq olar...
Fəsillərdən yaza və payıza daha çox şeirlər
və mahnılar həsr edildiyinin də, məncə, bir
mənası var: yaz – doğum, dünyaya gəlmək,
pöhrələyib boy atmaq, payız – yetkinlik, bar
vermək, əməyinin nəticəsini görmək fəslidir.
Elə bil, payızda tökülən yarpaqlar insana ömrün axarını və mənasını xatırladır: doğulan,
bir gün dünyadan köçəcək, amma torpağın
üstü boş qalmayacaq, yeni pöhrələr cücərəcək,
ağaclar yarpaqlayacaq, bar gətirəcək – beləcə
həyat davam eləyəcək.
Payız məndən ötrü həm də yazı-pozuyla
məşğul olmaq ayıdır: xatırladığım qədər araya-ərsəyə gətirdiyim 6 kitabın hamısını payız
aylarında, yağış mövsümü başlayanda qələmə almışam. Elə bil payız məndən ötrü beynimdəkiləri kağıza köçürmək, o biri fəsillərin
sıxıntısından qurtarmaq, beləcə, boşalıb yüngülləşmək üçün İlahi nəfəslikdi. Bədii yazılarımdakı payız havasının, yağışlı epizodların,
xəzan səhnələrinin çoxluğu da, güman ki, bununla bağlıdı.
Bir də payız meşəsinin vurğunuyam. Yarpaqların o ağlagəlməz rənglərini görmək, xəzəlləri ayaqlaya-ayaqlaya meşə cığırında gəzmək, rastına çıxan giləmeyvələrdən dadmaq,
hələ yayın hərarətini az-çox saxlayan torpağın
üstünə uzanıb səmaya tamaşa eləmək – bütün bunlar məndən ötrü idilliya deyil, daha
çox həyatın mahiyyətinə varmaqdır. Bir neçə
il əvvəl payızın ortalarında qələm dostum Nuraﬁzlə Masallı və Yardımlı arasındakı payız
meşəsinin gözəlliyindən necə təsirləndiyimizi, xeyli dayanıb o mənzərəni yaddaşımıza və
ruhumuza həkk eləməyə çalışdığımızı hələ də
unuda bilmirəm...
Payız havası özünü göstərdi. Təki hamı
üçün düşərli olsun!..

