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РУХЫБЫЗ САУ БЕЗНЕЋ

Хљрмђтле укучыларыбыз!
Гаилђгезгђ «Казан утлары» журналыныћ 2015 елгы беренче 

саны килеп ќиткђндер. Без янђдђн очраштык, без тагын бергђ, 
Яћа еллар мљбарђк булсын!

Яћа елда озатабыз њткђнен,
Аныћ да яћа чаклары бар иде...
Яћа ел тљнендђ телђп кљткђнем
Бурап, тузгып яуган ап-ак кар инде.

Белђ-белгђннђн гел шулай: Яћа ел таћында кар яумыйча 
калмый да... Иртђн торып урамга чыгуга, бљтен дљнья акка 
тљренгђн була. Дљнья гел актан гына торадыр кебек. Ђдиплђр, шагыйрьлђр љчен ап-ак 
кђгазь битен дђ хђтерлђтђ ђле ул аклык. Калђмећне ман да Илаџыћ нурына, яз гына!

Аерым елларны, галђмдђге йолдызлыклар, планеталарныћ урнашуы џђм хђрђкђтенђ 
бђйлђп, тљрледђн-тљрле ќђнлеклђр исеме белђн атап йљртњ борынгы мђќњсилектђн 
килсђ дђ, аны бер књркђм йола дип кабул итњ, хђтта олы бђйрђм итеп њткђрњ 
тормышыбызга тирђнтен њтеп керде... Шђрык халыклары календаренда Яћа елныћ 
башлануы яз уртасына туры килђ югыйсђ.

Узган ат елы, елкы елы љмет-хыялларыбызныћ чынга ашуы белђн дђ, кљтелмђгђн, 
уйламаган мђшђкатьлђре белђн дђ истђ калыр инде... Мђдђният елы булып башланган ел, 
илебезгђ дљньяныћ биш кыйтгасыннан дистђлђрчђ мећ спортчыны ќыеп, миллиардлаган 
кеше књз алдында Олимпия уеннарын њткђргђн ел, тљрки телле мђдђниятлђрнећ 
башкаласы буларак Казанда гаќђеп књп чаралар њткђрелгђн ел, ахыргы кљннђрендђ ил 
акчасыныћ кљчсезлђнње, очсызлануы белђн тђмамланды... Гаќђплђнњ љстенђ гаќђплђнњ 
тудырганы шулдыр, мљгаен — ил акчасына бђйле соћгы хђллђргђ књпчелек халыкныћ исе-
акылы китмђде кебек. Бу — ил акчасы очсызланган бер мђлдђ илдђшлђрнећ рухи кљче, егђре 
њз югарылыгында калуы турында сљйли, минемчђ... Бар да акча белђн генђ исђплђнми. 
«Рухи кыйммђтлђрне, игелекне базарда сатып алып булмый, ђмма аларны анда табып 
була», — дигђн гыйбарђ искђ тљшђ... Дљнья базарында, дљресрђге, Базарлы дљньяда рухи 
кыйммђтлђр беркайчан да товар булмады, базар аны товар итђргђ бик телђсђ дђ... Булыр 
иде дђ, рухи кыйммђтлђргђ тић-тђћгђл бђялђр ђлегђ юк.

Аяк баскан елыбызны Ђдђбият елы дип билгелђњ дђ очраклы тњгелдер... Рухи 
кыйммђтлђрнећ бђхђссез љстенлегенђ ирешњдђ ђдђбият, китапныћ роле ђйтеп бетергесез 
зур. Бљтен яшђешебез љр-яћа технологиялђргђ нигезлђнеп корылганда да, Ђлифба 
барлык алгарышларныћ юл башы булыр... Миллђтебез, љммђтебезнећ Бљек китабы — 
«Коръђн» — Хак Тђгалђнећ бљтен кешелеккђ ќиткерелгђн дђреслеге булып ђверелер...

Ђдђбият Ђнкђсе — Ана телебезнећ Рухи кодрђте дђ чиксез!..
Сњзлђрдђн ќђњџђрлђр тезгђндђ, авазларны ђйткђндђге кебек, сулыш-тын да 

чыга... Ул — безнећ ќаныбызныћ ќылы сулышы. Ул ќылы сулыш аваз булып та, 
моћ булып та чыга.

Ќаннан бњленгђн халђт моћ,
Ќаннарга ќитђр љчен,
Ќырга, кљйгђ ђверелеп,
Галђмгђ китђр љчен.

Ќаныћны тыћлап кара да
Моћлан ђле, и кешем.
Дљнья фани, моћлы мизгел –
Мђћгелекнећ бер тљше.

Милли ђдђбиятыбыз рухыбыз кырында туды, иманыбыз сагында яши... Ул бушлыкны 
кабул итми, аћа тыгыз янђшђлек кирђк. Аћа џђр миллђттђшебезнећ књћеле, књћеленећ 
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тњре кирђк. Соћгы берничђ дистђ елда ќђмгыятьтђ ђдђби сњзнећ, китапныћ, мђдђният-
сђнгатьнећ яшђеш кыры тарайган икђн, бу ђле рух кљчсезлђнгђн дигђн сњз тњгел. Џђм моћа  
џич кенђ дђ яћа технологиялђр сђбђп була алмый, кыргый базарларда љстенлек иткђн мал-
мљлкђт, ихтыяќларныћ, мљнђсђбђтлђрнећ котырып њсње йогынтысыннан килђ бу.

Яћа технологиялђр ђдђбият-сђнгатьне яшђтњдђ, ишђйтњдђ моћарчы беркайчан 
књрелмђгђн мљмкинлеклђр ача. Базар, табыш љстенђ табыш алу максатларын алга сљреп, 
нђкъ Коръђндђ ђйтелгђнчђ, кешене «шайтан коткысына — нђфес коткысына» кертђ...

Ђдђбият елына аяк басканда, берничђ милли зыялыбызныћ Илбашына: «Тђћречелек 
— безнећ хак динебез, миллђтебез њссен дисђк, тђћречелеккђ кайтыйк, Ислам дине 
гарђплђрнећ њзлђренђ калсын», — дигђн мљрђќђгать белђн чыгуы чын-чынлап сискђндереп 
ќибђрде... Бу инде акчаныћ очсызлануы гына тњгел. Бу — хак динебезгђ, рухиятебезгђ 
кизђнњ... Бу ђдиплђребезне дђ, ђдђбият сљючелђребезне дђ уйландырыр, шђт.

Кешелек тарихын њзенећ яратылышыннан алып бњгенгђчђ џђм бњгеннђн алып 
мђћгелеккђ кадђр тђфсиллђп биргђн китапларныћ китабы «Коръђн»не инкяр итњдђн 
чиклђнњ љчен, њзећне зыялы дип исђплђњ генђ ќитми, иманлы булу да кирђк шул.

Табигый сайланыш —
  катгый канун:
Ташлама юк, юк бер искђрмђ.
Тарихында килеп киткђннђр књп —
Тарихта урын юк хислђргђ.

Килњ-китњлђрнећ сђбђбендђ
Гыйбрђтлђнеп сабак алырлык.
Бербљтенлек — Хакныћ талђбендђ —
Џђлакђттђн саклап калырлык.

Џђлакђтен саклап кала алган —
Бљгелсђ дђ, сынмас, тураер.

Бњленсђ дђ, кабат якынаер —
Туганнарын ќыеп зураер.

Рухи берлек аркадашлык итђр,
Ићнђренђ куеп ићнђрен.
Бердђм љммђт даны ерак китђр
Сындырып ќаџиллек ќиллђрен.

Тарихында килеп киткђннђр књп,
Гыйбрђтлђнеп тагы ни ђйтим?
Љммђтеннђн кљч-кодрђт алыр да
Тураеп ук басар миллђтем!!!

Узган Мђдђният елы «Казан утлары» журналы љчен њз тарафдарларын, њз авторларын, 
њз укучыларын барлау елы да булды. Журналыбызныћ укучылар даирђсе туры мђгънђсендђ 
«мђгарифче»лђр исђбенђ артты... Ел дђвамында республикабызныћ дистђлђрчђ мђктђбе, 
махсус урта џђм югары уку йортларында очрашуларда без укучылар џђм укытучылар, 
студентлар џђм галимнђр белђн бердђм рухи кырыбызны сугару, њзара хезмђттђшлек 
итњ турында килештек. Россия буенча татар теле џђм ђдђбияты укытучыларыныћ ТР 
Мђгариф џђм фђн министрлыгы џђм Бљтендљнья татар конгрессы башкарма комитеты 
тарафыннан уздырылган Казандагы форумы бу кырыбызны тагын да кићђйтте...

«Казан утлары» Яћа елны йљзлђрчђ яћа укучылары белђн башлап ќибђрђ. Без, 
килешенгђнчђ, журналыбыз битлђрендђ аларныћ ихтыяќларына, югары талђплђренђ 
туры килердђй ђсђрлђр генђ тђкъдим итђчђкбез...

Яћа 2015 ел — халкыбызныћ Бљек Ватан сугышында Ќићњенђ 70 ел тулу елы... 
Бу — Тарихыбызныћ ић фаќигале еллары... Татар язучылары, шагыйрьлђре ул 
вакыйгаларныћ тере шаџитлары булдылар... Шућа књрђ дђ аларныћ калђмнђре окоп 
дљреслеген язды. Безнећ журналыбыз Бљек Ќићњ елъязмасын њз укучыларына роман, 
повесть, поэма, нђсерлђр аша да, документлар, хатлар аша да ќиткерер.

2015 елда  — Башкалабыз Казанга нигез салынуга 1010 ел тула. Ђле кайчан гына 
аныћ 1000 еллыгын билгелђп њткђн идек. Шул кљннђн Башкалабыз џђм халкыбызныћ 
љр-яћа тарихы языла башлады. «Казан утлары» халкыбызныћ љр-яћа тарихыныћ 
сыналган елъязмачысы булачагына ышандырасыбыз килђ сезне, укучыларыбыз!!!

Яћа ел безне тагын да бердђмрђк итсен. Бергђ булыйк, берђгђйле булыйк!
Илфак ИБРАЏИМОВ
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Хи с а м 
К а м а л о в

ЯЋА ШЂЏЂРДЂ

БЂЯН

Икесе дђ њзлђре телђп яћа тљзелешкђ килделђр. Гљлгенђ бала булдырырга 
телђми ђле, бераз њзебез яшђп калыйк, ди, чњпрђккђ, мђшђкатькђ батарга 
љлгерербез, дип џаман суза. Ул да хаклыдыр, чљнки ђле аларныћ њз «куышлары» 
юк, кеше катында, кеше књзенђ карап яшђњ икесенећ дђ горурлыгын бик 
нык ашый, изђ иде. Ичмаса, квартир тизрђк алырбыз, дигђн љмет белђн алар 
Чаллыга килделђр. Икесе ике торакка урнаштылар. Вагонга икесе бергђ керергђ 
бик љметлђнгђннђр иде, салкын булса да икећ бергђ торсаћ ялкын булыр, 
диешкђннђр иде, андый вагон да балалары булганнарга гына тђти икђн ђле.
Берничђ кљннђн Нђфис Гљлгенђне сагына, тели башлады. Гљлгенђ аныћ 

дђртенђ бик чик куеп кына, њзенећ сроклары буенча гына якын китерђ иде. 
Менђ Гљлгенђ янына яткыра торган алтын вакыт ќитте дђ њтте, тагын килеп 
ќитте. Нђфис тљннђрен тынгысыз йоклый башлады. Кљндез ул Гљлгенђне књрђ, 
кичен ашханђдђ бергђ ашыйлар, кайчак торакка кайтып, сљйлђшеп утыралар, 
ђмма шуннан ары берни дђ эшлђп булмый иде... Ќђй булса ќаен табар идећ 
инде, хђзер кыш. Биредђ Гљлгенђ караватына икђњ ятып бервакыт тљн кунганнар 
иде, бњлмђдђш кызлар тавыш чыгардылар, икенчесендђ комендантка барып 
ђйткђннђр. Комендант бик усал, лђтчђ хатын књтђрелеп бђрелеп Нђфискђ 
ябышты. Теле љнећне ярыр, караћгылар, валлаџи. Нђфис чак кына «ычкынып» 
китми тњзеп калды, шул тикле ќанга тияргђ, кимсетергђ тырышты теге лђтчђ. 
Ирлђргђ бик ђшђке њчле нђрсђ икђне ђллђ каян књренеп тора иде.
Менђ алар урамга чыктылар да бер-берсенђ сыенып басып торалар. Нђфис 

борсаланса, нишлђргђ белми, дђртенђ буылып, хатынын кочаклый, лђкин аныћ 
белђн генђ канђгатьлек килми иде.

— Гљлгенђ, берђр ќаен тап инде њзећ?— дип ялвара ул.
— Карале, нишлђтим инде мин сине? — ди Гљлгенђ салмак кына. Ул алай ук дђртле 

тњгел, кара сабырлы, ир-атсыз да тора ала, ир тђме ђле аћа йљгермђгђн. Нђфиснећ 
аныћ салкынлыгына ачуы килђ, тешлђрен шыгырдата, йодрыкларын йомарлый.

— Бњлмђдђш кызлар белђн сљйлђш, ќайла шунда.
— Ничек? Алар књбесе кыз кешелђр, хатыннарны аћлыймыни? Аннары саф 

булып кыланулары чиктђн ашкан.

Хисам КАМАЛ (1926) — Татарстанныћ халык язучысы, сугыш џђм хезмђт ветераны.
Г.Тукай исемендђге Дђњлђт премиясе лауреаты, 5  томлык «Сайланма ђсђрлђр» џђм тљрле 
теллђрдђ дљнья књргђн књпсанлы китаплар авторы. Казанда яши.
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— Кем баш соћ сезнећ бњлмђдђ, кемнећ сњзен ныграк тыћлыйлар диюем?.
Телђсђ нинди коллективта рђсми булмаган бер баш кеше калкып чыгучан. 

Чљнки кешелђр акыллары, тормыш тђќрибђлђре белђн тигез тњгел. Бергђ-бер 
бњлмђдђ берничђ кеше ќыелып тора башлагач, кемнећ ничек икђне бик тиз 
беленђ. Кемнећ «тњшђме» биек, кемнеке тђбђнђк? Кемдер акыл ягыннан, 
тђќрибђсе, чослыгы ягыннан бњтђннђрдђн љстен. Њзеннђн-њзе шулай килеп 
чыга: бњтђннђр аныћ сњзен тыћлаучанга ђверелђ. Ул «башлы»ныћ сњзлђре, 
кићђшлђре дљрескђ чыкса, аныћ авторитеты бермђ-бер артып, кагылгысыз 
булып китђ инде. Коллектив аныћ сњзен тыћлап, тљрле эшлђргђ бара ала. Нђфис 
шуны истђ тотып ђйткђн иде.

— Бездђ џђркем њзенђ баш, џђркемнећ њз флагы бар, белђсећме? — Гљлгенђ 
шаркылдап кљлеп ќибђрде.

— Ничек инде флагы бар?— Нђфис аћлап ќиткермђде, аныћ кљлњен 
ошатмады, юк, Гљлгенђ минем дђртне аћламый дигђн уй-елан кинђт миен 
чагып китте.

— Флаг нђрсђне белгертђ соћ?
— Укыганыћ юкмыни? — Флаг булса, дђњлђт була.
— Соћ шуннан?— Нђфиснећ аћлап ќитмђве тавышыннан аћлашылды.
— Дђњлђт њзе мљстђкыйль була, беркемгђ дђ гозере тљшми торган. Бездђ дђ 

кызлар шулай, барысы да хђтђр гыйффђтлелђр инде...
Кая куярга белмђгђн кљчле дђрттђн Нђфискђ дљнья тар булып тоела 

башлый.
Нђфис ташчы. Лђкин бригадада эш бер дђ йљрђгенђ ятмый ђле. Идарђ мљдире 

дђ ђллђ нинди арка сљяксезрђк кеше, ахры. Килђ дђ кычкырына, ташчыларны 
стена салудан алып, чњп-чар эшкђ куша. Чљнки кирпеч, измђ љзмђс килеп 
торуны тђэмин итђ алмый.

— Без ташчылар, бњтђн эшкђ бармыйбыз, чњп-чарны подсобниклар да ќыя 
ала. Ђ монда стена салучылар...

— Кем ул без?— дип элеп алды начальник.— Син ђллђ Николай икенчеме, 
ул њзен «без» дип ђйтђ торган булган. Син, Мђмђшев њз исемећнђн генђ сљйлђ. 
Син бармасаћ, бњтђннђр барыр.

— Без дђ бармыйбыз,— диде ташчылар.
— Ђ сез Мђмђшевне тыћлыйсызмы? Ярар, нђрђт япканда барыбер минем 

янга килђчђксез.
— Ярар, куркытма, Сђлим Григорьевич,— дип бик тыныч, килешњчђн итеп 

ђйтђ Нђфис аћа карап.
Теге йљзен читкђ бора, књренеп тора, килешђсе килми. Лђкин Сђлим 

Григорьевич њзе дђ нђрсђдер сизеп ала, њз кул астындагылар белђн болай 
сљйлђшергђ ярамаганын, њзенећ хаклы ук тњгеллеген эчтђн аћлый кебек ул, 
ђмма сер бирергђ телђми, начальник булып каласы килђ, юкса, бик басымчак 
итеп бетерђлђр, малайсыта башлыйлар.

— Бњгенгђ генђ эшлђп торыгыз инде,— дип ялынган тавыш белђн ялвара ул њзенећ 
бая каты бђрелњенђ њкенгђн кебек џђм њзенђ-њзе кимсенгђн кебек китеп бара.
Эшчелђр, ђлбђттђ, тыћлыйлар, яхшылап ђйткђнне кемнећ ђле кире кага 

алганы бар? Эшлилђр. Ђмма икенче кљнне дђ кирпеч китереп ќиткермилђр. 
Тагын юк-бар эш белђн кљн њтђ. Прораб Дьяков килђ, иплђп кенђ аћлата, ярар, 
без Сђлим Григорьевич белђн килештек. Нђрђттђ сезне кимсетмђбез, эшлђгез 
инде. Эшче тагын сњз тыћлый.
Аннары Нђфиснећ эчен тагын шул тырный: прораб кљн дђ нђрсђ эшлђнгђнне 

башкалардан сорап язып утыра, њзе љстђл артыннан чыкмый. Ђ ялкаулар тик 
утырсалар да эшлђдем дип яздыралар. Нишлђргђ? Моны Сђлим Григорьевич њзе 

ХИСАМ   КАМАЛОВ
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дђ белеп тора. Нђфис шул хакта прорабка ђйтте, теге каршы бер сњз дђшмђде, 
ђмма Сђлим Григорьевичка ќиткергђн. Нђфис њз љстенђ бђла кљтеп йљргђндђ, 
аны бригадир итеп књтђреп куйдылар. Нђрсђ бу? Нђфис нђрсђ уйларга белмђде, 
сљенде дђ, кљенде дђ. Ђмма тотынса ул эшне ихлас белђн генђ башкара инде. 
Бригаданы бераз «кысарга» мђќбњр булды. Соћга калуны, эштђн иртђ китњне 
бетерде, измђ килсђ, шуны кирпечкђ салып бетермичђ объекттан китмилђр 
иде. Ђмма нђрђт тутыру системасы шул кље кала килде.
Беркљнне ђйбђт кенђ эшлђп ятканда, кранчы ара плитђсен биргђндђ 

Тимкинныћ аягына тљште џђм шактый каты яралады. Ул «ах-вах» килеп этаж 
баскычы мђйданында ята. Нђфис, телефонга дип баскычтан шап-шоп йљгереп 
аска тљшеп барганда, подъездга Сђлим Григорьевич њзе килеп керде.

— Ни хђл, нђрсђ булды?—дип тыны-љне калмаган Нђфисне туктатты  ул.
— Юк, ашыгыч ярдђм кирђкмђс, љйдђ генђ ятсын, ярасы нык тњгелдер 

ич,— диде џђм Нђфискђ карады.
— Бераз сыдырып киткђн, ђмма сљяге исђн-сау.
Нђфис аћа карап тора, ашыгыч ярдђм нигђ кирђк тњгеллеген аћларга телђп. 

Шул арада Сђлим Григорьевич њзенећ шофёрына кычкырды. Теге шунда ук 
тугры эттђй атылып килеп тђ ќитте.

— Ђйдђ, анда Тимкин аягын имгђткђн, књтђреп машинаћа сал да, торакка 
илтеп куй. Мин ќђяњ генђ кайтырмын,— диде ул баскычтан ќђџђт-ќђџђт љскђ 
таба атлап.
Тимкинны машинага чыгарып утырттылар. Ул њзе дђ врач-мазар турында 

сњз кузгатмады.
— Ић элек больницага барыгыз, шунда бђйлђтегез, каратыгыз, аннары љенђ 

илтеп куярсыћ,— дип ђйтеп калды Сђлим Григорьевич.
Алар киткђч:
— Тимкин травмасы хакында акт язып тормассыћ,— диде Сђлим Григорьевич 

Нђфискђ таба тљбђлеп. Аныћ кечкенђ соргылт књзлђре ничектер аксыл 
керфеклђре белђн «тал песиен» хђтерлђтте.

— Нигђ алай дисез?
— Нигђ, нигђ? Ђнђ бригададан сора, ђллђ айдан тљштећме?
— Акт тљземичђ ничек акча алсын ул?
— Акт тљзесђћ, травма љчен премияне кисђчђклђр. Бер кеше љчен бригада 

каза књрђ, белдећме?
— Ђ ул больничный листок алса?
— Мин аћа алмаска ђйттем, ишетмђдећмени? Љйдђ генђ ятсын, ђ нђрђтне 

аћа да тутыр, эшлђгђн кебек зарплата алыр, аћладыћмы?
Ул Нђфиснећ џаман нидер аћларга тырышудан ќыерылган маћгаена карап 

алды џђм башы тиз эшлђми икђн моныћ дип уйлап куйды. Аћа шулай уйлау 
рђхђтрђк иде.

— Мин риза, рас сез кушкач,— диде Нђфис, бу эшнећ ничегрђк буласын 
башыннан њткђреп алгач.
Сђлим Григорьевич китте. Нђфис нђрђтлђрне «телдђн тутыру» булганда 

Тимкин эшлђмђсђ дђ эшлђде дип язу ђллђ ни гайре табигый эш тњгел инде дип 
уйлап, њзен тынычландырды.

***
Кичен Гљлгенђ янына керде. Тулай торак кызлары аны чытык чырай белђн 

каршыладылар, карашлары энђле иде. Озак тора алмады, Гљлгенђ белђн чыгып 
киттелђр. Тышта суык, йљрделђр-йљрделђр дђ, бер подъездга кереп ќылынып 
тордылар. Гљлгенђ ничектер Нђфистђн суына барган шикелле тоела иде. Тотасы 

ЯЋА ШЂЏЂРДЂ
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килгђн ќирен тоттырмый, њбње дђ ђллђ ничек мђќбњриятне њтђгђн шикелле генђ 
тоела. Инде алар ир белђн хатын булып тордылар, хђзер исђ Гљлгенђ њзен кыз 
чагындагы кебек итеп тотарга тырыша, гњя ул Нђфис хатыны тњгел, гњя Нђфиснећ 
аћа бернинди хакы юк. Гљлгенђ њзен кызлар кебек тоткан була, базарын књтђрђ.

— Нђрсђ син кыланган буласыћ, кызларыћныћ гыйффђтле булып маташуы 
сића да йоктымы ђллђ?

— Белмђссећ, кем арбасына утырсаћ, шуныћ ќырын ќырлыйсыћ, 
дилђрме?

— Минем арбадан кайчан тљштећ соћ ђле?
— Белмим,— дип серле итеп кљлђ Гљлгенђ, Нђфис дђртеннђн тулышып, 

нишлђргђ белмичђ, аныћ тирђсендђ бљтерелђ, дђртен текђндерђ алмаганга 
чиксез ачуы килђ аныћ.

— Карале, мин сића гел кирђк тњгелмен икђн?
— Нигђ алай дисећ?
— Соћ бит син мине бар дип тђ белмисећ? Аћламыйсыћ син мине, менђ 

шул.
— Юк, туктале, алай дияргђ нинди нигезећ бар?
— Таш та таш, син дђ таш, минем хатын булсаћ, бергђ йокларга ичмаса 

берђр ђмђл табар идећ?
— Нигђ, бергђ йоклау гынамыни соћ семьяны тотып тора, таркатмый? 

Аћламыйм?
— Аћламыйсыћ шул. Ир кадерен, ир татын белмисећ син. Сугыш чорында 

яшђтђсе бар сине.
— Белмисећ дип, синећ аягыћа егылыйммыни инде?
— Юк, андый начарлык џич кирђк тњгел,— диде Нђфис ялгыш кычкырышып 

китмик дип куркып.
Менђ бит бергђ йоклаган чагында Гљлгенђ бик назлы, ђйбђт, кайнар иде. 

Сњзен сљйлђп бетерђ алмый торган иде, ђ хђзер бљтенлђй алыштырган шикелле. 
Нђфис боегып, кимсенеп башын тњбђн ия, Гљлгенђ моны сизђ џђм чын књћелдђн 
кайгырган кебек ђйтђ:

— Соћ нишлим инде, бер кыз да сњзне тыћламый: ул кергђч бер 20 минутка 
чыгып торсагыз иде дип њтенгђн идем, кљлделђр генђ.

— Алай турыдан ђйтђлђрме аны, юлђр. Мин инде хђзер анда барырга да 
оялам.

— Ђ мин синећ књзлђре белђн ашый торган бњлмђдђшлђрећ янына бњтђн аяк 
басмыйм. Беркљнне дђ нђрсђдер тљрттереп-тљрттереп сђйлђштелђр, оятсызлар.
Тимкин терелеп эшкђ чыкты. Љйлђдђн соћ конторга акча алырга килде.
Ђмма баш бухгалтер бирмђгђн. Тимкин, ачуланып, Мђмђшев янына 

кайтты.
Ул нђрђтне тутырмаган дип исђплђгђн иде.
— Мђмђш, нђрсђ минем белђн тычканлы-мђчеле уйныйсыћ?— диде ул 

ачуланып. Аныћ кара тљрткеле йљзе ямьсезлђнеп, дорфаланып китте.
— Нинди мђче, нинди тычкан?
— Син мђче, ђ мин синећ тешлђрећђ капкан тычкан,— диде Тимкин.
Ђмма Нђфиснећ берни аћламаганы йљзеннђн књренеп тора иде. Шућа књрђ 

эшнећ асылын бер сњз белђн ђйтте.
— Мића акча тњлђмђделђр.
— Ничек тњлђмђделђр? — Шулай диген, нигђ баядан бирле књлђгђлђп 

торасыћ? Мин нђрђтлђрне сића да тутырып бирдем.
— Бюллетень алмаска дип њзегез ђйттегез бит.
— Мин хђзер конторга барам, тљбенђ тоз салып килђм,— диде Нђфис џђм 
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кирпеч тезђ торган рђтен почмакка кадђр салып китерде дђ, мастерогын куйды. 
Почмакны љяргђ ул тђќрибђле бер ташчыны бастырды. Њзе сумкасын ачып, 
ниндидер кђгазьлђр алды.
Љйлђ ќиткђн иде инде. Ул конторга керде. Керњ ућаена Сђлим Григорьевич 

бњлмђсенђ њтте.
— Нигђ Тимкинга акча тњлђмисез, Сђлим Григорьевич— дип юаш кына, 

гаепле шикелле генђ мљрђќђгать итте ул кул кысышып исђнлђшкђч.
— Ничек инде эшлђмђгђн кешегђ тњлђргђ? Нинди статья буенча тњлђргђ?
— Соћ бит њзегез ђйттегез, Сђлим Григорьевич.
— Мин ђйтермен дђ кайтырмын да, минем телгђ басма син, яме.
Аныћ йљзе кинђт кырысланып, елмаю сызыклары кинђт юкка чыкты. 

Бљтенлђй башка бер йљз шикелле њзгђреп калды. Елмайган йљзе белђн 
кырысланган йљзе арасында аерма зур иде, аны танымаслык дђрђќђдђ њзгђртте, 
гњя синећ каршыћда бњтђн кеше пђйда булган кебек иде.
Мђмђшев нђрсђ ђйтергђ белми аптырап калды.
— Ярар, бригададан ќыеп тњлђрбез,— диде ул Сђлимнећ кырыс, сызыклары 

турыланган џђм болытланган йљзенђ карап. Аннары куен кесђсеннђн бер кђгазь 
чыгарып, начальникка сузды.

— Ђ менђ бу нђрђтне сез тњлђрсезме?
Сђлим Григорьевич игътибарсыз гына кђгазьне алды да укыды, аннары 

тирђн итеп сулады, аныћ калын ќилкђлђре селкенеп куйды. Мђмђшев исђ, бу 
шайтан эшне сизде ахыры, дип курка да башлады.

— Прораб, бригадир кул куйган, ђлбђттђ, тњлђнђ бу нђрђт,— диде ул 
шулай ук ђллђни исе китмђгђн шикелле генђ. Ђмма аныћ кинђт нђрсђдер 
эчтђн уйлаганлыгы беленеп калды. Мђмђшев кђгазьне алырга њрелде, лђкин 
начальникныћ агач тамыры кебек кулы кђгазь љстенђ ятты.
Мђмђшев чыкканда аны иптђшлђре кљтеп торалар иде.
— Ну, тњлиме, юкмы?— диде кемдер.
— Ярар, йљрмђгез лђ, ачка њлмђм ђле,— дип калган булды Тимкин. Ул њзе 

бик ђйбђт кеше, шућа књрђ Нђфис аныћ љчен тартышып йљргђн кљне.
— Барыбер, юрист аша алам мин ул акчаны,— диде ул Тимкинга карап.
Теге кулын селтђде.
— Сђлим Григорьевич ниндидер кара шђхес, ахры,— диде берсе.
— Ярар, Тимкин, кайгырма, бер ќае чыгар ђле,— дип юатты Нђфис егетне. 

Тегенећ исђ яћак асты ничектер тартылып килеп, бњлтђймђлђнеп тора, ачудан 
тешен кыскан кеше шикелле иде.

— Хатын-кыз кебек ђйткђн сњзендђ тормый, нинди баш инде ул?— дип 
ризасызлыгын ђйтте икенчесе.

***
Ике кљн њтте. Мђмђшев трестка барырга џђм Тимкинныћ акчасын юллап 

алырга ќай эзлђп баш вата иде. Бер дђ буш ара тими. Бњген тагын булмады, 
дип њкенеп, эш беткђч иптђшлђре белђн китеп барганда, контор мљдиренећ 
машинисткасы каршыларына килеп чыкты. Ул џђрчак чалбар киеп, буянып-
ясанып кына йљрњче кыз иде. Аћа барысы да шатланып карады.

— Ђй, тамгалы атом, нишлђп йљрисећ? — дип шаяртты бер егет.
— Син нђрсђ, мића беркемнећ дђ тамга салганы юк ђле,— диде кыз елмаеп, 

аныћ тљйнђп куйган кызыл бант кебек калын иреннђре турсаеп калды.
— Тимкин, акча алырга бар?— диде ул аны танып алып.
— Нинди акча тагын?
— Травма љчен диме шунда? Ђйдђ, травматик,— дип књћеллелђнеп китте кыз.
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— Мића да акча юкмы анда?— дип юри шаяртты Нђфис.
— Ђ-ђ,— диде кыз, нђрсђдер хђтерлђргђ тырышып бер бармагын кашына 

китереп тљртеп торды. Аныћ кулы гаќђп матур иде. — Ниндидер приказ яздым 
мин сезнећ фамилия белђн, чын.

— Приказ?— дип шаккатты Нђфис, аныћ йљзенђ борчу бђреп чыкты. — Ни 
турында икђнен хђтерлђмисезмени?

— Исемнђн чыккан шул,— диде кыз елмаеп. Хђер, мондый чибђр кызларныћ 
хђтере начар була инде. Тик шулай да аларны матурлыклары љчен гафу 
итђлђр.
Нђфис теге њзе бер кљн Сђлим Григорьевичка биргђн нђрђт турында уйлады, 

ул аны мића каршы документ итеп кулланачак, аныћ кулына биреп калдыруына 
хђзер њкенеп бетђ алмады. Ул нђрђт бер дђ булмаган эшлђрне теркђгђн иде. 
Ќир эшендђ, ђйтик, канау казу бар, ярым канау казу бар. Канау казу булса, 
кеше биеклеге итеп казу исђплђнђ, ярым канау ул — тубыктан гына бер чокыр 
шунда. Ярымканауны канау дип язып, нђрђт белђн књп акча каерырга була. 
Сђлим Григорьевич моны бик белеп бетерми, кай вакыт шућардан файдаланалар. 
Ђлеге нђрђтенђ кул куйдырып, Нђфис аны акылга утыртмакчы булган иде. 
Ђмма менђ њзенђ каршы хљкем актына гына ђйлђнде бит. Књп белдекле булып 
йљрсђћ, шулай була ул. Алсалар, синећ акчаћны алалармыни? Мљдир њзе белђ 
торгандыр ђле. Хђзер ул минем квартир чиратын да артка чигендерђчђк инде. 
Юк, ник мин њзем утырган ботакка њзем балта чабам икђн? Ђнђ Гљлгенђ дђ 
шућа књрђ миннђн суынып бара. Књрђ бит ул минем њземђ берни дђ казганып 
ала алмаганны? Шулай ук шома гына ќылы урынга њрмђлђгђннђрне дђ књрђ. 
Алар астан гына эш йљртеп, фатирны да ђллђ кай арада алып куялар, без 
монда коммунизм тљзибез дип кљн янып, тљн янып тау чаклы љмет белђн 
эшлђп йљргђндђ, алар яћа квартирга књчђлђр дђ куялар. Каласыћ кызыл љметећ 
белђн авызыћны ачып. Љметећ чђлпђрђмђ килђ. Аннан тагын љметне терелткђн 
буласыћ, тагын кљне-тљне казганасыћ, љмет тђ зурая, тагын тау чаклы љмет белђн 
алгысынып эшли башлыйсыћ. Янасыћ, кљясећ, булсын инде дип тырышасыћ, 
тир тњгђсећ. Дљреслек ул барыбер ќићеп чыгар, шаџлыкны њз кулына алыр, 
мића да квартир булыр дип љметећне сњндерми кљйрђтеп йљрисећ. Шунда 
кинђт... син исемлектђн тагын тљшеп калгансыћ... Бер ялагай, тђлинкђ ялаучы 
яћа квартирга кереп тђ утырган. Дљреслегећне кочаклап, тагын тулай торакта 
каласыћ. Кочакта «дљреслек» књбђйгђн саен, Гљлгенђгђ анда урын тарая, ул 
бљтенлђй кочакка якын килмђс була: тор њзећнећ дљреслегећ белђн, ђгђр ул 
сића хатыныћнан да кадерлерђк икђн.

— Син инде туры Тукай булып йљрисећ дђ, коры каласыћ,— дип ђйтте аћа 
Гљлгенђ њпкђлђп.
Ул хаклы инде, књпме болай аерым яшђргђ мљмкин? Арага ђллђ нинди тау 

љелђ бара, субњлђр пђйда була бара шикелле. Без икђњ бергђ яшђп кенђ ул 
«тауны» бетереп, бозланырга ирек бирмђгђнбез, ахрысы. Ђнђ бит хђзер Гљлгенђ 
гел њзгђреп бара, ђйтерсећ лђ ул минем хатыным булмаган, тњгел дђ кебек. 
Тот та яћадан љйлђн њзенђ, барысын да яћадан башла... Юк, болай булмый... 
Сђлим Григорьевич белђн ничек тђ уртак тел табарга кирђк. Ђйбђт кеше бугай 
ул, ђмма њзе мљстђкыйль генђ фикер йљртергђ, карар кабул итђргђ куђсе ќитеп 
бетми. Ярар, аћа каршы барырга ярамый, бу мића бер сабак булсын! Ђгђр 
«нђрђтем»не, ачуга алып, мића каршы кулланмаса, ак тђњбђ, кара тђњбђ, бњтђн 
аћа њзери генђ барачакмын. Ђгђр дђ ул «нђрђт» мине аяктан егып ташласа, бу 
тљзелештђн бљтенлђй китђм. Гљлгенђгђ дђ шулай ђйтђм. Чљнки егылган ќирдђн 
торып кеше рђтенђ басу љчен минимум љч-дњрт ел кирђк, анысы факт. Квартир 
турында сњз дђ булуы мљмкин тњгел...
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Нђфис шулай уйланып барды.
Тимкин теге кыз белђн шаян сљйлђшеп, тел тегермђнен тарттырды:
— Хђзер акча алам, клубка тансыга барабызмы?— диде ул киртлђч-очлы 

ак тешлђрен књрсђтеп. Аныћ тешлђре тигез булмаса да, шикђр кебек ак иде. 
Кыз бантик кебек калын иренен кыймылдатып куйды, ниндидер кинаяне 
белгертђсе килде аныћ: кызганунымы, ђллђ горурланунымы, анысын Тимкин 
тљшенђ алмады.

— Ђллђ бњтђннђр љстенђ бастыммы?— дип аптырады ул. Аныћ тавышы 
шаянлыгын ќуйган иде инде.

— Бастыћ,— диде кыз оялган шикелле тавыш белђн.
— Аћлашыла, ђллђ ярђшкђн киявећме?
— Ђйе.
— Баштук ђйтђлђр аны. Аћлашыла,— диде Тимкин юл буе сандугач шикелле 

сайравына ућайсызланган кебек. Аннары ќитди рђвештђ ђйтеп куйды:
— Мин ђле камыт кияргђ ашыкмыйм.
— Љйлђнњ камыт киюмени?— диде кыз кљлгђн кебек итеп.
— Ђ нђрсђ булсын тагын? Менђ ќигелеп кара ђле, белерсећ.
— Ђллђ синећ ќигелеп караганыћ бармы?
— Юк та...— дип нидер ђйтеп бетермђде ул.
— Егетлђр башта шулай дилђр, ђ њзлђре ничек камыт кигђннђрен сизми дђ 

калалар.
— Кызлардан инде, кызлардан...
— Њзегез телђп килгђч, кызлар камытны кигертђ инде.
— Телисећ дђ аны, телђмисећ дђ, шайтан белсен,— диде Тимкин аптыраган 

тавыш белђн.
— Телђмђгђнгђ кљчлђп кидермилђр,— диде кыз џаман теле ачылып. Бу 

сљйлђшњ аћа кызык иде бугай.
— Кызларда кљч, алар кичерђ белђ...
— Ђ синећ киясећ килми, њзећ кызларга кармак салырга оста?
— Сљяксез тел сљйлђнђ инде. Камыт киясе килми, ђлбђттђ, ђмма шул 

камыттан башка да яшђп булмас ахры.
— Менђ-менђ шул-шул,— дип кыз йомшак кына кљлеп куйды.
Алар конторга килеп ќиттелђр. Анда игъланнар тактасында: Мђмђшев љч 

участок мастеры итеп билгелђнђ, дигђн приказ эленеп тора иде. Нђфис нђрсђ 
дип уйларга да белмђде, бљтенлђй кљткђннећ киресе килеп чыкты бит.

***
Шуннан ул мастер булып эшли башлады. Ђмма башта иптђшлђр алдында бик 

ућайсыз булды. Алар Сђлим Григорьевичны тљп башына утыртырга «заговор» 
корып йљргђннђр иде бит, кинђт кенђ Нђфисне књтђреп куйгач, иптђшлђрнећ 
Нђфис безне саткандыр дип уйлаулары бар иде. Чын уйлаганнардыр да: 
безнећ серне алыр љчен генђ йљргђн икђн сырпаланып, яклаган булып, дигђн 
фикерлђр башларына килми калмагандыр. Нђфиснећ њзенђ дђ бик читен иде. 
Нишлђргђ? Аптыраулы, эчке уйлы карашларын сизенђ ул. Алар њзлђре љстенђ 
ниндидер бђла кљткђнрђк шикелле карыйлар, элеккеге ышанып карау ничектер 
тоныкланган, арага нђрсђдер кергђн, шикме, кљнчелек угымы? Сљйлђшкђндђ 
ниндидер салкынлык килеп бђрелђ. Эштђ берђр тђнбиџ ясасаћ да ничектер 
шыгырдый-шыгырдый гына тыћлыйлар, канђгать тњгел икђнлеклђре сизелеп-
сизелеп китђ.

— Егетлђр, ђйдђгез, эштђн соћ бу чњплђрне тазартып ташлыйк ђле, бездђн 
соћ килгђннђр каргамасын,—дип ђйтте Нђфис бер кљнне. Ђмма берсе дђ 
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элекке кебек, урыныннан кубып, эшкђ атылмады; каядыр читкђ караган булып 
мыгырдандылар; кайсы ишетмђмешкђ салынды, кайсы хђйлђкђре шунда ук риза 
булып сљйлђнде. Ђмма бары сњз љчен генђ икђне књзенећ дулкыныннан беленеп 
тора иде. Ярар, дигђн була ул, ярарныћ башы авыртмый, мећ тапкыр риза була, 
ђмма бер тапкыр да эшлђп карамый њзе, синећ књз алдыћда шулай итђ ул, ђ књз 
артыћда бљтенлђй икенче була. Џе, эшлђрмен, тот, дип ђйтђ ул Нђфис киткђч, 
эш дуракларны ярата, ђ мин, шљкер, ђле алай ук тљшеп калганнардан тњгел! Хђзер 
алар миннђн њч алырга да књп сорамаслар, дип коты чыга Нђфиснећ. Менђ бер 
яхшыныћ бер начары бар, дигђн ђйбер шушы була торгандыр инде.
Бу хакта Гљлгенђ белђн кићђште Нђфис. Ни ђйтсђћ дђ, ић якын кешећ 

мондый очракта хатын булып кала икђн шул. Гђрчђ ул синнђн шулай ук ерагая 
барса да, барыбер аныћ белђн сер бњлешмичђ булмый икђн. Дљнья, кешелђр 
катлаулы — бер њзећ генђ ерып бара алмыйсыћ.

— Ђйдђ, бер иптђшлђрећне ќыеп утырыйк, синећ дђрђќђне юу да булыр,— 
диде Гљлгенђ.
Нђфис џич кљтмђгђн иде мондый акыллы сњзне, бераз башын эшлђтеп алды 

да, риза булды.
— Лђкин кайда ќыелырга? Бездђ мљмкин тњгел, комендант бик ќенле 

кеше.
— Мин кызлар белђн сљйлђшеп карыйм,— диде Гљлгенђ, ничектер канђгать 

рђвештђ.
Нђфис аћа карады џђм кинђт књћеле нечкђреп куйды, ул Гљлгенђне жђллђгђн 

сыман хис кичереп алды.
— Ахры син дђ бик арыйсыћ?— дип аныћ ићеннђн тотты.
— Џаман сызым, расчёт белђн утырыла. Казаннан килгђн геодезик карталарга 

књп кенђ тљзђтмђлђр кертергђ туры килђ шул.
— Урынга да чыккалыйсыћмыни?
— Бњген дђ Тњбђн Кама ягында ќир борауладылар, мин керн алырга 

бардым.
— Нђчђлник ничек соћ? Хђзер бик бђйлђнмиме?
— Тыныч ђле бу арада, миннђн бњтђннђргђ књчте.
— Чират кайчан ќитђр, диген.
Нђфис кљлеп ќибђрде. Гљлгенђне кочаклап алды да бер яћагын битенђ терђп 

торды. Бњген Гљлгенђ ничектер бик ђйбђт иде, ќайга гына ятып тора, књћелне 
эретерлек итеп сљйлђшђ. Иреннђре арасыннан чыккан сњзлђр гамьле, ќылы, 
элеккечђ кар йомарлыгы кебек салкын тњгел иде.

— Бирегђ килгђнгђ њкенмисећме?— дип сорыйсы итте тагын Нђфис.
Иркђ кыз булып эшкђ књнекми генђ њскђнгђ, хђзер Гљлгенђгђ шактый авырга 

туры килђдер дип исђпли иде ул.
— Ђллђ? Кайда да бер кояш тњгелмени?
— Биредђ сића кояш ќитеп бетми шул,— дип Нђфис аны кочагына кысты, 

озак кына ќибђрми торды...

***
Кызлар бњлмђсендђ дђ, ирлђр торагында да ќыелып утыру мљмкин булмады. 

Тимкин белђн Мђмрђев иске шђџђрдђ частныйда торалар иде, шунда ќыелдылар. 
Менђ кайчан Гљлгенђ њзен чын хуќа итеп тойды. Барысына да ќитђкчелек итте, 
ир-атка боерык бирњдђн ул чын рђхђт таба иде. Аћа барысы да буйсына, аны 
тыћламый булдыра алмыйлар иде.
Тагын шунысы да бар: биредђ яћа шђџђрдђ аракы сатмыйлар иде. Гљлгенђ 

барыбер юнђтте, ял кљнне Минзђлђгђ барып, бер сумка тутырып алып кайтты. 
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Табында «Экстра»ларны књргђч, егетлђргђ дђрт керде, йљзлђрендђ ќиде кояш 
нуры балкый башлады. Ђ берђр рюмка салгач, тагын да ќанланып киттелђр. 
Тђбђнђк буйлы, кырт кискђн очлы борынлы Мђмрђев, кулларын уа-уа, љстђл 
астында аягын тыпырдата башлады.

— Безнећ мастер дљрес кеше ул,— дип мактап куйды Тимкин да. Аныћ йљзе 
шђраб тђэсиреннђн роза чђчђге кебек булып алсуланган иде.

— Без ул Сђлим Григорьевичне бер утыртабыз ђле, чын,— дип сљйлђп китте 
Мђмрђев.
Аныћ да чыбырткы бетчђ баскан бите ничектер шомарып, матураеп киткђн 

шикелле булды. «Жумба балыгы шикелле бик шома ул, џич тотам дигђндђ 
кулдан шуа да тљшеп китђ».

— Батенчукка ђйтсђм, ул аныћ койрыгына басачак ђле,— дип мактанды 
Янбишев. — Без Батенчук белђн Братскида бергђ булдык. Ул бер караудан 
кешене шђйлђп ала.

— Ђгђр заводны 1974 тђ тљзеп бетерсђк, автомобиль короле Форд партиягђ 
керергђ гариза язам, дигђн, имеш.

— Ђй, сљяксез тел ни сљйлђмђс,— дип берсе кул селтђде.
— Булыр да, син алай дип ђйтмђ ђле, парин. Америкада да, димђк, мондый 

темплар юк.
— Америка инде «тђрђккыятнећ» ић югары ноктасына, апогеена ќиткђн, 

хђзер алар шул ноктада ничегрђк тотынып тору ягын кайгырталар,— диде 
Нђфис. Каршы тљшеп тђ, хуплап та сњз ђйтмђделђр, бу мђсьђлђдђ тљтеннђре 
йљрми иде ахрысы. Лђкин Мђмрђев урыныннан сикереп торды.

— Юк, юк, син дљрес ђйтмисећ, гљлием,— дип башын селкеде ул. Аныћ 
њзеннђн бигрђк салган шђраб пары шулай сикереп торып каршы тљшђ иде 
шикелле. — Мин ул симереп котырынган кђбихлђрне менђ бу кулларым белђн 
буып-буып ыргытыр идем. Алар безнећ хђлне белми, гљлием, белми. Безгђ 
сугыш књпме газап китергђнне, књз яшенећ, тњгелгђн канныћ чын бђџасен 
белмилђр. Аларныћ бер бомбага тотуны, бер ачлыкны књргђннђре юк. Бу 
яктан алар тђрђккый иткђн тњгел, артта калган халык. Кайгыныћ, књз яшенећ 
ни икђнен белмђсен ђле кеше?! Кешеме ул шуннан соћ? Мин књз яшенећ ни 
икђнен, бђланећ нђрсђ икђнен белмђњчене, гомумђн, кешегђ санамыйм. Шулай 
бит, Гљлгенђ, ђнђ ул хатын-кыз кеше, нечкђ књћел иясе ђйтсен.

— Мин Мђмрђев сњзлђренђ кул куям,— диде Гљлгенђ.
— Ђ син кул куясыћмы, Тимкин? — дип рюмка тотты Мђмрђев. Эчђрдђн 

элек тагын Янбишевкђ таба борылып чђкештерергђ сузды џђм тагын сорады:
— Янбишев, син дђ кул куясыћмы?
— Куям, куям, ике кулымны да куям,— диде тегесе.
— Ике кулыћны да куйма, берсе рюмка тотарга кирђк,— дип икенчесе 

шаяртты џђм дђррђњ кљлеп ќибђрделђр. Шул кљлњ салюты астында рюмкаларны 
бушатып та куйдылар.
Мђмрђевнећ башына китте, ахрысы, сљйлђнергђ тотынды.
— Бу йортны салып бетергђч, љйлђнђм, Нђфис, менђ књрерсез,— диде ул 

ќетелђнгђн књзлђрен аћа тљбђп. Аныћ карашында ничектер кызгану хисе 
уята торган чалым бар иде. Нђфис шуны књреп алды џђм Мђмрђевнећ ђтисез 
њскђнлеген исенђ тљшерде.

— Эчкђн саен ђйтђсећ инде син аны,— дип ирештергђн кебек тљрттерде 
Янбишев.

— Нигђ, љйлђнњ кирђк инде,— дигђн булды Гљлгенђ. — Љйлђнмђгђн егет 
ул ќирдђ ќыелмый калган кљлтђ кебек, ђйе бит. Яћгыр астында ђрђм-шђрђм 
булып, бљртеге коелып кына бетње мљмкин, ђйе бит?
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Ул елмайды, аннары кљлеп куйды, њзенећ тырпаеп торган књкрђклђре 
љстеннђн егетлђрнећ телђк тулы карашлары шуып узганны да тоймыйча 
калмады. Шућа књрђ аћа рђхђт иде.

— Кызлар шул кљлтђне ќыеп алалар да, гомер буе шуны сугып, шуныћ 
зернасы белђн тукланып яшилђрме?
Егетлђр тагын кљлђргђ тотынды.
— Сугалар, сугалар, хђтта саламын да калдырмыйлар,— диде Нђфис кљлђ-

кљлђ, янђсе, ул љйлђнгђн кеше, белђ, тђќрибђ уртаклаша.
— Сукмыйча яши алмыйлар инде алар,— диде Янбишев белдекле булып 

кыланып.
Ђле њзенећ «сугылып», «суктырып» караганы да юк, шулай да бергђ 

эшлђњчелђр сљйлђгђн сњзлђрне сљйлђњчђн иде ул.
Мића булган кырын караулары шул бер энерция шикелле ђйбер генђ 

булгандыр, њзлђрендђ кайнап чыккан нђрсђ тњгелдер, юкса, хђзер кызгач 
чыгарырлар иде дигђн фикер йљгереп узды Нђфиснећ башыннан. Ђмма энерция 
дђ бик кљчле нђрсђ, аны да чут тљймђсеннђн тљшерергђ ярамый. Хђер, ник шул 
чаклы нечкђртђм ђле: ђллђ карьерага омтыласым килђ башладымы? Миндђ 
югарыга њрлђњ сусыны кузгалдымы ђллђ? Менђ ул сусынга бер калќа ыргыттылар 
— мастер итеп књтђрделђр, хђзер тагын бер калќага тђмгысын суза. Хђтта шул 
«калќа» љчен тартышырга ђзер шикелле. Нђрсђ бу? Ниндидер моћарчы аћа килеп 
карамаган яћа тойгылар, яћа ниятлђр? Аны мастер итеп књтђргђч, Гљлгенђнећ 
сљенгђнен књрсђћ, исећ китђр! Нђфис њзен шул чакта гына дђрђќђгђ књтђрелгђн 
итеп сизде, эштђ ул њзе џаман ђњвђлгечђ тыныч йљрде, ђњвђлгечђ мљнђсђбђттђ 
булды. Ђмма ђњвђлгечђ булырга ярамаганлыгын ничектер сизенђ башлаган иде. 
Катгый фикере генђ юк иде. Гљлгенђ аныћ сибелеп йљри торган ул уйларын 
урынына утыртты, рђткђ кертте. Кул астындагылардан аз гына љстен куярга тиеш 
њзећне, юкса сине тыћламаячаклар, дип тукыды ул аћа. Эшчелђре тыћламаган 
ќитђкчене кем тотсын, кемгђ кирђк ул? Чынлап та, кемгђ кирђк? Аћардан 
бернинди дђ файда юк бит... Менђ сића ќымыкый Гљлгенђ.
Бу кичђне дђ ул уйлап чыгарды бит. Њз кул астындагыларныћ синнђн 

ризасыз булулары да начар, диде ул. Ризасыз кеше бик хђтђр. Ђйтик, микроб 
шикеллерђк. Ул њзенећ ризасызлыгын бњтђннђргђ дђ йоктыра. Карасаћ, бер кљн 
синећ кул астындагылар барысы да синећ белђн эшлђргђ телђмибез, дисђлђр? 
Ризасызлар синећ љстђн югары тњрђлђргђ йљри башлый џђм ђкренлђп югарыда 
синећ хакта начар фикер урнаша. Нђчђлниклђр бит сине шђхсђн белми, шућа 
књрђ кеше сњзенђ таянырга мђќбњр була.
Ул арада шешђдђге соћгы эчемлеклђр рюмкаларга салынып бетте. Мђмрђев 

тост ђйтђ башлады:
— Дуслык љчен,— диде ул,— дуслыктан да зур нђрсђ юк!
— Ђфђрин,— дип кычкырды Тимкин.
— Бездђ џђркем бер-берсенђ дус џђм туган,— дип кыстырды Янбишев.
— Тагын да салсаћ, син Сталин љчен дђ тост ђйтђ башларсыћ ђле,— дип 

куйды Мђмрђев.
Мђмрђев алай мђгънђсез тњгел инде, табыннан кузгалырга, џава сулап 

керергђ тђкъдим ясады џђм њзе торып киемнђре янына барды. Нђфис белђн 
Гљлгенђ шуны гына кљтђлђр иде. Лђкин кайсыдыр табыннан аерыласы килми 
маташканда, Мђмрђев:

— Ђнђ ир белђн хатынныћ бураларында бер бљртек тђ зерно калмаган, шућа 
књрђ ашлык сугып аласылары бар, аћладыћмы?

— Кеше ашлык сукканда якын йљрмђ, књзећђ кылчык кереп, сукыраеп 
калырсыћ,— лип љстђде Янбишев.
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Тагын кљлделђр, тегенећ «кђќђсе» шунда ќићелде џђм ул да киемнђренђ тотынды. 
Гљлгенђ оялып бетте, савыт-саба ќыештырып, ишетмђмешкђ салышып йљрде. Нђфис 
исђ аларга кушылып кљлде дђ кљлде, шућардан бњтђн чара юк иде. Лђкин егетлђр 
мђнле иде. Бу темага сњзне оятсызлыкка хђтле ќиткермђделђр, югыйсђ, џичбер кђеф 
тђ калмаган буласы иде. Кљлњнећ дђ чиге була икђн шул...
Егетлђр чыгып китњгђ, Нђфис ишек биген элеп куйды. Гљлгенђне кулындагы 

савыт-сабасы белђн кочаклап алды џђм караватка љстери башлады.
— Куйыйм инде, бер минут тњзђ аласыћмы?— диде ул пышылдап.
Аныћ эчке бер рђхђтне алдан тоеп елмайганы матур булып чагылып калды. 

Ул савытларын куеп килгђндђ, барча комачаулый торган нђрсђлђрен салып 
ташлаган иде инде. Шунда ук караватка ауды... Бераздан ире:

— Ай њлђм, њлђм,— дип пышылдады џђм хатын аныћ кинђт мускуллары 
бушап, тулы капчык кебек авыраеп калганын тойды...
Тагын бераздан хатын аћа чђй ясап бирде. Ире торып, ић элек ишек келђсен 

ычкындырды, ђ хатын караватны ђњвђлгечђ эз калмаслык итеп ќыйды. Аннары 
гына йљзлђре чђчђк аткан, књтђренке кыяфђт белђн чђй эчђргђ тотындылар.

— Мин сића ошадыммы соћ?— дип сорап куйды Гљлгенђ иренђ туры карарга 
оялып.

— Ђйе, син ђле џаман кичђ љйлђнгђндђге кебек,— дип Нђфис тђ аћа 
карамыйча гына елмаеп куйды.

— Књрдећме иптђшлђрећне,— диде Гљлгенђ, чђен тђмлђп шобырдатып,— 
барысыныћ да књћеллђре булды бит, ђ?

— Кеше књћеле ђздђн генђ тора инде.
— Сылтау кирђк шул.
— Ђти ђйтђ торган иде аны: дуслыкны шђрабтђн дђ катырак ныгытучы нђрсђ 

юк, дип. Менђ торган саен ђти сњзлђре искђ тљшђ бара.
— Ђти-ђни безгђ акылны бушка бирђ, ђ без аны алмыйбыз, аннары бик књп 

кљч, нервы сарыф иткђч кенђ безгђ шул акыл килђ.
— Чынлап та шулай шул. Акчаћ белђн артык дус булсаћ, њз иткђн 

дусларыћнан колак кагасыћ. Монысы да ђти сњзе.
— Син бит минем сњзне тотканга шулай кђефлђнеп утырасыћ.
— Ђйе, Гљлгенђ, чыннан да, молодец син,— диде Нђфис џђм яратып 

хатыныныћ белђген тотып алды. — Торган саен матур ягыћ белђн ачыла 
барасыћ син, чын.

— Хатын-кыз шулай булырга тиеш тђ, џђрчак бер серле тартмасы ачылып 
торырга тиеш.

— Ну, инде анысы!— диде Нђфис. — Књпмегђ генђ ќитђ ул «серле 
тартмалар»?

— Гомер буена ќитђрлек! Менђ хатын-кыз нинди бит ул! Ир-ат кына белеп 
ќиткерми аны. Кадерсезлђп дђрђќђсен тљшерергђ тора...

***
Мастер булып эшли башлагач, Нђфис гел шуны тоя иде: аћа бу эшне ќайлап 

алып бару љчен берничђ юл бар икђн. Беренчедђн, љстђ торганнарныћ боерыгын 
гына њтђп тору, њзећнђн бернинди инициатива књрсђтмичђ генђ башкару. 
Њз љстећђ берни дђ алмау. Аннары кайсы сине тыћламаган очракта кљчлђп 
тыћлатырга, эшлђтергђ дђ була. Ђмма Нђфис љчен бу мљмкинлек файдалана 
торган булып чыкмады. Нигђ диярсез? Ул аныћ шђхси сыйфатларына туры 
килми иде, дљресрђге, ул кешене кљчлђп эшлђтђ алу сђлђтенђ ия тњгел. Менђ 
шул. Табигать бирмђгђнне каян алсын инде!
Нђфискђ иптђшлђрен њз йогынтысына алу юлы белђн тыћлатырга, эшлђтергђ 
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генђ кала. Рас кљчлђп, катылыгыћ белђн эшлђтђ алмыйсыћ икђн, фђкать ничек 
тђ тыћлату, килешњ ысулы гына кала. Гљлгенђ џаман тукып тора: башта син 
љстђгелђр нђрсђ кушса, шуны гына берсњзсез башкарып тор, њз сњзећне ђйтмђ, 
каршы тљшмђ, ярарга тырыш, аларныћ ышанычын яула, ди. Аннары синећ 
бер начар сыйфатыћ бар, Нђфис, диде ул беркљнне, син «кимсетелгђн» кешене 
якларга ташланасыћ, ђ бит ул кеше њзе гаепле була књп вакыт, нђчђлниклђр 
тњгел, син нђчђлниклђрне пырлатасыћ, ђ бу исђ синећ абруйны тљшерђ генђ. 
Артык демократизм синећ авторитетны њтерђ генђ. Нђчђлство ул синнђн-
миннђн књбрђк белђ, кеше интересларын књбрђк кайгырта, шуныћ љчен Хозер 
Ильяс булып аныћ эшенђ тыгылганны бер дђ љнђми ул.
Бер кљнне участокта ыгы-зыгы купты, салына торган йортныћ почмагы 

дљрес тњгел иде. Нивелир белђн карыйлар: бераз эчкђ кергђн, кирпеч саны џђм 
ятышы дљрес, ђмма измђ калынрак киткђн. Логарифм линейкасыннан чутлап 
карап чыгардылар, чынлап та, кыеклык књз алдында. Нђфисне белмђгђн, аныћ 
кылын тартып карарга телђгђн эшчелђр болар.

— Сњтеп, яћадан љйдем, яћадан кыек булды,— дип чђчри Шайтанов 
фамилияле украин егете. Књренеп тора, мастерны сынап карарга ашкыналар 
болар. Нђфиснећ башында кинђт уйлар йљгерешђ башлады, бите кызарып 
китте. Тик каушамаска гына кирђк. Аныћ килђчђк авторитеты менђ шушы 
«почмактан» торачак икђнен бљтен тђне белђн тойды ул. Артык сљйлђшеп 
њзећне очсызларга ярамый.
Ул берсњзсез генђ килде дђ, ђле измђсе катып бетмђгђн кирпечлђрне алып-

алып куя башлады. Шайтанов та иярде, ул да сњтђ. Бер метр сњтеп, яћадан 
турылап љя башладылар. Шайтанов Нђфискђ измђ ябышкан кирпеч бирђ, ђ ул 
эндђшми генђ аны читкђ ыргыта, чиста кирпеч алып сала. Тагын бир, тагын 
эндђшми генђ ыргыта, измђне књбрђк сыласа, кирпеч љстенђ каты гына баса 
да, артыгы арадан бњселеп чыга, аны мастерок белђн кырып ала да, яћа кирпеч 
љстенђ чђпелдђтђ џђм њзе бик тиз эшлђргђ тырыша, читкђ бер дђ карамый. 
Ташчылар, эшлђрен куеп, тамаша кылып тора. Нђфис бљтен тђнендђ керпе 
энђлђре чђнчегђн кебек карашларны ќилкђсе белђн тоеп тора. Маћгаеннан 
тир агып кына сыната, шайтан алгыры. Нишлђргђ? Тирне сљртергђ ярамый, 
ярамый, ди ул њз-њзенђ. Тир, књзенђ агып тљшеп ачыттыра, кайчак књз алмасын 
томалап куя. Кемдер аныћ хђленђ керергђ телђп, ташчыларга кычкырына:

— Нђрсђ, аю биетђлђр мђллђ? Кара инде бу сакаллы сабыйларны, кирпеч 
књргђнегез юкмы?! Фирка, измђне кабул ит, бушаган савытны элђктереп ќибђр!
Унбиш минуттан почмакны турылап љеп тђ куйды. Њлчђп карадылар. Тљгђл. 

Њзеннђн мактану мђкаме ычкынудан бик нык тыелып кына ђйтте ул:
— Почмак кирпечен асылма ќепкђ кигезеп сал, шуннан њзеннђн-њзе ђйбђт 

килеп чыгар, — диде. Аннары кулын кулъяулыгына сљртеп, чалбарын бераз 
какты (артык чиста булып маташырга да ярамый, кешенећ ачуын китерње 
мљмкин), галстугын рђтлђгђн итте дђ, саубуллашты...
Икенче вакыт алар янына килгђндђ, ђ аны бљтенлђй башка йљз белђн, 

кинаясез чырай белђн каршыладылар. Рђхђт булып китте...
Бер кљнне Сђлим Григорьевич чакыртты. Аныћ кић, мљлаем чыраена 

арыганлык књлђгђсе яткан иде. Аныћ матур, њзенђ тарта торган кыяфђте 
ничектер бњген таушалганрак, ућганрак шикелле иде. Ул хатын-кыз књзе 
тљшђрлек дљрес йљз сызыклы, зур, ихтыярлы иякле кеше — љне белђн њк 
кешегђ тђэсир итђрдђй иде. Баш кеше, ђлбђттђ, шулай булырга тиештер инде. 
Тљссез, љнсез, књћелгђ бернинди эз сала алмаслык кешене кем тыћласын, кем 
аныћ артыннан китсен соћ? Тышкы кыяфђт зур нђрсђ шул. Ић элек бњтђнгђ 
њзећнећ тышкы кыяфђтећ белђн килеп керђсећ...
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Сђлим Григорьевич ђйтте:
— Ярты еллык планны њти алмау куркынычы туды, мастер, ђйдђ, бераз 

шљшкенлђргђ кирђк?
— Куар урын юк, Сђлим Григорьевич, хђзер дђ бик киеренке эшлибез. Ђгђр 

тагын да тартсак, каян булса да љзелеп китње бар.
Сђлим Григорьевич аны дипломатларча тыћламый, њзенекен:
— Без анда главбух белђн сљйлђштек, саллы гына премия бирергђ булыр. 

Шул йортны июнь азагына тапшырырга кирђк. Эшчелђргђ вђгъдђ ит, менђ 
премия исемлеге тљзелгђн, ал,— диде ул ќитди тавыш белђн.
Аныћ кыяфђте ничектер бик кайгылы, тыћламыйча мљмкин булмастай 

ќитди иде.
Нђфис исемлекне алып чыгып китте. Участокларда аћлатырга кирђк 

булыр, дип ниятлђде џђм тагын нилђр эшлђргђ зарурлыгын барлап барды. 
Кайберђњлђргђ икенче сменага да калырга туры килер. Кемнђр шыгырдамыйча 
гына бу эшкђ алына алыр икђн? Безнећ бригададан Тимкин, Мђмрђев, Янбишев 
џђм тагын берничђ штукатурчы хатын-кызларны «вербовать» итђргђ мљмкин. 
Ђ бњтђн участокларда ничек чыгарлар бу авралдан?
Уйлаганча гына бармады... Нђфискђ кљн-тљн чабарга, ђрлђшергђ, ялынырга, 

хђтта кайчак њз-њзећне тњбђнсетеп булса да ялагайланырга туры килде. Аннары 
тљнге сменага эшкђ дђ кала иде. Измђне стенага сибђ торган станция китерделђр, 
хатын-кыз техникага тиз генђ љйрђнђ алмый иде. Тагын стенага сыланган 
измђне шомарта торган РМС станциясен дђ њзе сынап карарга џђм бњтђннђрне 
љйрђткђнче эшлђп карарга мђќбњр булды.
Эшлђр ярыйсы гына тђгђри иде. Нђфис ничектер авырып китте. Бер кљнне 

салкын сљт эчкђн иде, ђллђ шуныћ мазасы булды, тђне кайнарланды, башын 
књтђрђ алмады. Врач килеп, бюллетень бирде бирњен. Гљлгенђ эштђн сорап 
кайтты да, аныћ янында грелка кайнарлап утырды. Ангинадан аныћ њзенећ 
дђва-ысуллары бар иде. Ул даруны бар дип тђ белми — чљнки барысына да агу 
итеп карый иде. Бер ќирећђ файдасы булса, икенче тљшећђ – зарары, дигђн 
иманы бар иде. Шућа књрђ џаман њзенчђ дђва кылырга итте: ярты стакан кайнар 
суга бер бал кашыгы тоз салып, љстенђ дњрт тамчы йод тамызды, тамагын 
чайкатты. Шул процедурадан соћ Нђфиснећ хђле яхшырып китте...

— Ђнидђн хат килде,— дип ђйтеп куйды Гљлгенђ бераз мђшђкатьтђн бушап 
калгач. — Авырый икђн, кайтып китђ алмассыћмы дигђн?

— Ќибђрерлђрме соћ?— Нђфис эндђшми калу читен булганга гына шулай 
ђйтеп куйды.

— Кая? Телеграмма килсђ генђ инде. Мин шулай дип ђйтеп яздым.
Нђфис эндђшмђде, ул Гљлгенђнећ ђнисен љнђми иде. Џђрчак њзенећ кызын 

мактап, сине тњбђн тљшерђ торган итеп сљйли, кызыныћ жубалгылыгын шуныћ 
белђн књмеп калдырырга тели ул. Кызын бернинди эшкђ дђ љйрђтмђгђн. 
Монда килгђнче Гљлгенђ кинодан башка нђрсђне белми иде, ахыры бњлмђдђш 
кызлары бик акыллылар, ућганнар, кызга яхшы йогынты ясыйлар булса 
кирђк. Биредђ Гљлгенђнећ мокытлыгы бераз юылып тљшђ башлады кебек. 
Ђнисе килсђ генђ, аны тагын мокытлыкка керендерђ инде. Нђфиснећ бу зур 
тљзелешкђ атлыгуыныћ бер сђбђбе — шул караћгы читлектђн качып китњ иде. 
Башкача џич мљмкин тњгел. Ничек кенђ ђйтсђћ дђ, џаман килђ дђ сине карага 
буяп китђ. Њзенећ ахмаклыгын сећдерђ. Ул тутыккан тимер кебек, тутыгын 
бњтђн «тимерлђргђ» дђ йоктырып тора. Ђмма кеше тимер-томыр тњгел, аны 
мартен миченђ дип платформага тљяп озата алмыйсыћ. Тутык белђн ул синећ 
ќаныћа њтеп керђ, бђгырећне ашый башлый... Ичмаса, њз балаларын ђйбђт 
итеп яратса икђн, ул аларны ихластан яратмый да, бары тик тудырган кеше 
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буларак, ниндидер бђйлђнеш кенђ тоеп, шуныћ белђн канђгать булып тереклек 
иткђн кљне. Моны да ђле њзе мљстђкыйль рђвештђ тњгел, бђлки бњтђннђрдђн 
књреп кенђ, бњтђннђр шулай эшлђгђнгђ тоя, кеше књзендђ туганлык формасын 
саклаган була иде...
Нђфис терелњ белђн конторга килде. Эш сђгате бетеп килђ иде инде, барысы 

да каядыр шылган... Бер экономист хатын гына утырып калган. Ул бик ачылып 
исђнлђште џђм кђгазьлђрен кызу-кызу актара башлады. Аныћ бармагындагы 
калын алтын йљзеге књз алдында елт-елт килеп торды.

— Менђ ал грамотаћны,— диде ул ниндидер графалы рђсми кђгазь сузып. 
Нђфис алу белђн моныћ премия ведомосте икђнен таныды џђм аптыраган 
рђвештђ хатынга карады.

— Сђлим Григорьевич тњлђмђде,— диде хатын аћлатып џђм бер дђ исе 
китмђгђн кыяфђт белђн, папкаларны љстђл тартмаларына ќыя башлады.

— Ничек инде тњлђмђде?— диде Нђфис коты очып џђм ачулы эшчелђрне 
књз алдына китереп.
Хатын ќилкђлђрен ќыерды, гђњдђсе чайкалганда икешђр потлы ике герне 

књкрђк турысында уйнаткан баџадирны хђтерлђтте. Нђфис бњтђн сњз озайтып 
торуныћ мђгънђсез икђнен аћлады џђм ведомостьны тоткан килеш контордан 
чыгып китте.
Сђлим Григорьевич аны шаян шатлану белђн каршы алды. Хатыны љйдђ юк иде 

бугай, ул шунда ук холодильникны ачып, аннан бер шешђнећ муенын ике бармак 
арасына кыстырып алды, аннары буфетка рюмкаларга њрелде. Ђмма Нђфиснећ 
чырае бик борчулы џђм бозлы иде. Ул аћа караган килеш бераз аптырап торган 
кебек итте, шулай да кулындагы ђйберлђрне љстђлгђ куеп љлгерде.

— Сђлим Григорьевич, нишлђп бу ведомость буенча тњлђмисез,— диде 
киеренкелектђн калтыранган тавыш белђн.

— Ић элек, ђйдђ, утыр,— диде Сђлим Григорьевич пумала кебек тузган 
чђчлђрен сул кул бармаклары белђн рђтлђп. — Аннары мондый эшлђр белђн 
мин конторда гына кабул итђм.

— Курчак уены кормыйк ђле, Сђлим Григорьевич, аннары кешелђр дђ сезгђ 
курчак тњгел!
Сђлим нђрсђ ђйтергђ белми. Ул эшнећ ќитди, киеренке тљс алуын 

ќилкђсендђ тойган кебек, ђмма бер дђ йљзенђ борчу-мазар чыгармыйча, зур 
креслосына барып утырды да, аякларын чалып куйды.

— Ну, булып чыкмады ният иткђн эш, Мђмђшев, финансист бит, белђсећ, 
нечкђ нђрсђ,— дип акланырга телђгђн кебек ђйтте ул. Нђфис, баягы ачуын бераз 
йљгђнлђргђ љлгергђн иде инде, шулай да эчендђ џаман нђрсђдер бђргђлђнђ-
суккалана иде.

— Бригадалар сњзендђ торды, йортны срогыннан алда ќиткер делђр, ђ сез 
сњзегездђ тормадыгыз булып чыга?

— Нишлисећ, мин гаепле, мин сњземдђ тора алмадым инде.
— Ђ нигђ алайса алдан ук буш вђгъдђ бирдегез?
— Сезне сынар љчен?
— Ничек сынар љчен?
— Сез бит башта резервлар юк, ќиткерђ алмыйбыз дип тарткалаш тыгыз, ђ 

акча дигђч, резерв та табылды, эшче кљч тђ булды. Димђк...
— Соћ бит кешелђр ике смена эшлђделђр,— диде Нђфис тагын эчендђ кузгала 

башлаган еланны басарга телђп. — Шул хисапка план алдан њтђлде.
— Димђк, сез акча артыннан куучылар икђн, ђ патриотизм кая?
— Ђйтђм бит, эшчелђр курчак уенын яратмый.
— Курчакмы, тњгелме, акча бирмђделђр.
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— Мин хђзер чњп булып калам бит эшчелђр каршында. Мин сезнећ 
ведомостька алданып, вђгъдђ иттем.

— Син ведомостька кул куелмаган икђнен књрергђ тиеш идећ. Анда минем 
имзам юк иде бит!

— Димђк, мин гаепле булып калам инде? Ай-яй чљс, ђ?
Нђфис аптыраудан нђрсђ ђйтергђ белмђде. Менђ ничек тљп башына 

утырталар икђн. Бик куркыныч кеше икђнсећ син, Сђлим Григорьевич, дип 
уйлады эчтђн, ђмма шул фикере тљсенђ чыгудан курыкты.

— Ђллђ син чип-чиста кље генђ яшђмђкче буласыћмы?
— Ярый, минем чисталык, пычраклык мљџим тњгел. Ић мљџиме — халыкка 

нђрсђ дип ђйтергђ хђзер?
— Финансны кистелђр, без ниятлђгђнчђ килеп чыкмады, дияргђ кирђк.
— Сез моны њзегез ђйтерсез инде, Сђлим Григорьевич!
— Мин дђ ђйтермен, син дђ ђйтерсећ,—диде мљдир базымчакланып. 

— Курыксаћ, мастер булма, ђй...
— Юк, мондый тљп башына утыртуны мин љстемђ ала алмыйм. Менђ 

шул!
— Алайса мастер да була алмассыћ!
— Бигрђк ђйбђт, ичмаса намусым чиста калыр. Кеше алдый торган мастер 

булганчы, алдана торган рядовойлар арасында йљрњем лутчы!
— Алданган кешенећ намусы чиста булыр дип тагын алданасыћ, егет. 

Барыбер тынычлыгыћ булмый, ник алдандым дип кљйрђп торачак ул,— диде 
дђ Сђлим Григорьевич, кљлеп ќибђрде.
Шулай да бу сљйлђшњдђ ул ничектер шаярып кына маташкан икђн дигђн 

мђгънђ дђ сизелђ иде. Ђмма Нђфис књћелендђге сњзлђрен ђйтте. Сђлим 
Григорьевич аны чынга алмады микђнни? Нђфиснећ бик ќитди-аптыраган 
кыяфђт белђн торуын књреп, ул тагын озын чђчен бармаклары белђн тарап 
алды, йљзен читкђрђк борды.

— Ђйдђ, љстђл янына кил ђле, бу мђсьђлђне «яртысыз» хђл итеп булмас 
ахры,— диде ул Нђфис белђн килешергђ телђгђн рђвештђ.
Нђфис, кул селтђп, чыгып китте. Ђмма подъезддан тљшеп ќиргђ басу белђн 

њзенећ шулай эшлђвенђ њкенђ дђ башлады. Сђлим Григорьевич бит килешњ 
ягын каера иде бугай. Ђ мин, пырылдап чыгып киттем. Ул мине эштђн алачак, 
ђйе, бу кље генђ калдырмаячак. Теге нђрђтне дђ онытмагандыр. Андый кешенећ 
књћеле индикатор кебек њзенђ каршы џђрбер хђрђкђтне «язып» бара. Чыннан 
да, мића йорт тљзњдђн завод тљзњгђ књчђргђ туры килђчђк. ГЭС тљзњгђ китђргђ 
була. Ђмма биредђ љч ел кљткђн фатир чираты яначак бит... Гљлгенђгђ нђрсђ 
дияргђ? Юк, ђйтми торырга кирђк. Ђллђ трестка барыргамы? Ђлбђттђ, барырга. 
Юк, эштђн чыгарса, џич килешергђ ярамый. Мастерлыктан тљшерсен, анысына 
исем китми, фатир чиратым югалмас, ичмаса.

***
Лђкин эшлђр бљтенлђй кљтмђгђнчђ барып чыкты. Ике-љч кљннђн 

«Жилстрой»дан нђчђлниклђр килеп, эшлђгђн ќирдђ њк ќыелыш ќыйдылар.
— Менђ,— дип сљйлђп китте партком Дамиров,— нулевой цоколь 

тђмамланган љч йорт бар. Шушы љч йортныћ икесен бик тиз рђвештђ тљзеп 
бетереп тапшырсагыз, берсе њзегезгђ була. Хђзер договорга акка кара белђн 
шулай язып куябыз. Фђкать тљзелештђ њзлђре эшлђњчелђр генђ бу йортка 
кертелђ. Менђ шул! Минем сњзем бетте, сезнећ фикерлђрне кљтђм.
Ул нигез бетонына утырды, њзенећ ышандыра торган чырае белђн эшчелђргђ 

тљбђлде.

ЯЋА ШЂЏЂРДЂ



20

— Алдамассызмы соћ?— диде кемдер.
Барысы да кљлешеп алды. Мондый сњзне бары шаярып кына ђйтергђ мљмкин 

икђне аћлашылып тора иде.
— Ђ сез бик кљлмђгез ђле,— диде Тимкин йортныћ икенче як нигезеннђн 

торып баскач. — Менђ безгђ Сђлим Григорьевич премия вђгъдђ итеп, ђнђ теге 
йортны аврал белђн эшлђтте, эшлђп бетергђч, премия урынына безгђ кукиш, 
диде. Булдымы шул хђл?

— Булды, булды,— дип кычкырдылар.
Дамиров кырыйда кљлемсерђп торган Сђлим Григорьевичка карады.
Теге, башта кызарды, табак бите бњртенде, чиртсђћ каны чыгарлык дђрђќђгђ 

ќитте, булды дип тђ, юк дип тђ сњз ђйтђ алмады, каушап калды. Ќыелыш гљжли 
башлады, партком Дамиров мљдирнећ югалып калуын шунда ук тоеп алды џђм 
тынычланырга љндђп кулын љскђ књтђрде.

— Бу сораулар искђ алыныр,— диде. — Трестта без аны тикшерербез. 
Канђгатьме шућа? Курыкмагыз, тиешлесен алырсыз. Димђк, килештек: Октябрь 
бђйрђменђ менђ бу — хђзер нигезлђрендђ њзегез утырган йортларны тапшырасыз. 
Ђнђ тегендђгесе тоташ њзегезгђ була!
Ќыелыш бетте. Нђфис ќыелышларны яратмый иде. Бњген ул аныћ кирђген 

аћлады. Ђнђ Сђлим Григорьевич ничек кызарды, битенђ уйдык-уйдык соргылт 
нервы таплары чыгардылар. Андый калын тирелелђрне фђкать ќыелыш кына 
ќићђ ала. Юк, ќыелыш бик кирђк нђрсђ икђн! Чыгыш ясамаганына хђзер 
њзе дђ њкенеп тора. Сђлим Григорьевич тагын да ныграк «пешђ» иде. Нђфис 
куркып чыгыш ясамады. Анысы факт инде. Эштђн чыгарып ташлар, квартир 
чиратын «мђтђштерер» дигђн арткы исђпкђ тотынып, кыюлыгын ќуйды да 
калды. Начар белђн начар булырга телђмђњ генђ тњгел, њз тирећне саклап 
калырга тырышу шикелле ќирђнгеч эш килеп чыкты. Аннары Нђфис њзен 
тынычландырырга тотынды: тђгаен генђ мића нинди начарлыгы тиде соћ ђле 
Сђлим Григорьевичныћ? Премия булмаган икђн, бер мића гына тњгел бит. 
Мир белђн ир бул, мир белђн ќир бул, ди торган иде ђнисе. Бђла дђ мир белђн 
булганда њтерђ торган сил тњгел. Ђйдђ, безнеке кайдан килеп кая китмђгђн!

***
Премиянећ барыбер дђ очына-чигенђ чыга алмадылар. Эшчелђр кул селтђде. 

Ђмма Сђлим Григорьевичка каннары катты. Ул безне тагын утыртмагае дип, 
гел шиклђнеп сљйлђнђлђр иде. Нђфис алар белђн килешсђ дђ эндђшми кала, 
ђгђр аларны яклап сњз ычкындырса, Сђлим Григорьевичка ишетелер дип уйлый 
иде. Хђзер стеналарныћ да «колагы» бар кебек, гаќђп хђллђргђ каласыћ, дњрткел 
стена эчендђ беркем дђ булмаган чакта берђр кеше хакында сњз ђйтсђћ, шул сњз 
теге кешегђ барып ишетелмичђ калмый. Моны Нђфис ђллђ ничђ сынады инде. 
Хђзер буш бњлмђдђ дђ берђрсе турында сњз ычкындырырга ярамый. Эшчелђр исђ 
Нђфисне Сђлим Григорьевич белђн бер дип уйлыйлар булса кирђк, элеккеге кебек 
серлђрен бњлешмилђр, ачылмыйлар иде. Ђ Нђфиснећ шућа бик эче поша, эчтђн 
генђ бђргђлђнђ-суккалана иде. Ничектер аћа ышанмауларына књћеленнђн ђрни, 
њзен-њзе битђрли иде. Моны кешегђ аћлатып та булмый — шунысы авыр. Гљлгенђ 
дђ моны аћламый: хан кызы булдыћ инде, валлаџи, дип тиргђп ташлый. Соћгы 
вакытларда Гљлгенђ ничектер тагын њзгђреп китте ђле. Кич белђн Кама буена да 
тљшњдђн баш тарта. Шундый чакта Нђфис гасабиланып аћа бђйлђнђ башлый.

— Син минем хатыныммы, юкмы? Гљлгенђ, дим?
— Ну, синећ хатыныћ,— ди Гљлгенђ љстђл янында ике учына башын салып 

утырган килеш. Шундый салкын, гамьсез итеп ђйтђ бу моны, њз-њзећне тыеп 
калмасаћ, аныћ битарафлыгыннан шартлавыћ ихтимал. Нђфис моны аерым-
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аерым яшђњдђн књрђ. Нишлђргђ белми. Гљлгенђгђ њзећнећ кемлегећне кљн 
саен белгертеп, «кисђтеп» торырга кирђктер ахрысы, њзећнећ хислђрећне аћа 
биреп, бђрабђр аныкын да алып кына яшђргђ џђм фђкать шулай гына књћелен 
билђп торырга мљмкин бугай. Нђфис сизђ, ул Гљлгенђнећ йљрђген џаман њзенђ 
беркетђ алганы, ычкынмаслык иткђне юк шикелле.

— Вазифаћнан баш тартма, алайса?
— Ђй, син џаман бала, Нђфис, берни дђ аћламыйсыћ?
— Нђрсђне аћламыйм, синеме?
— Мине дђ, гомумђн...
— Йђ, йђ, ђйтеп бетер?
— Инстинктыћнан ары уза алмыйсыћ, Нђфис. Нђрсђдђндер гафил син.
— Кара, нишлђп мића «ревизия» ясыйсыћ ђле син?
— Булганны ђйтђм, Нђфис, булганны. Син бит дљреслек яратам дисећ, менђ, 

чын дљресен ђйтђм. Нђрсђ, дљреслек керпе кебек энђлеме ђллђ?
— Юк, бу дљреслек тњгел, Гљлгенђ.
— Дљреслекне аћламыйсыћ икђн, димђк, сића ялган кирђк. Минем ялганлый 

алмаганны белђсећ инде.
— Туктале, дљреслек маскасы артына яшеренмђ ђле. Ђйт, нђрсђ булды сића?— 

дип љзгђлђнде Нђфис. Гљлгенђнећ књзлђренђ карады. Књз карашыныћ очкынына 
чыдый алмыйчамы, Гљлгенђ карашын читкђ алды. Нђфис тњгђрђк матур иягенђ, 
аћа килешеп џђм йљзен бизђп торган борынына карады. Анда њзен ќђлеп итеп, 
љндђп торган чалымнарны књрде. Болар барысы да Гљлгенђдђ элек тђ бар иде, 
ђмма Нђфис њзенећ эчке бер сиземлђве белђн тагын шуны тойды: хатыныныћ 
йљзендђ ничектер Нђфиснећ гыйшкый кысталуына салкынлык, битарафлык 
књрсђтњдђн рђхђтлек, кинђнњ тапкан шикелле сызыклар бар иде шикелле. Шућа 
књрђ Нђфиснећ хислђре бик нык њртђлде, горурлыгы кимсенергђ ќитеште.

— Кызык кына син, мића берни дђ булмады. Просто соћгы вакытларда 
уйлана башладым. Соћ бит безгђ џаман квартир бирмилђр, ђнђ Сђгыйдуллин-
нар алган. Алар да безнећ белђн бергђ килгђннђр иде.

— Юк, син читка тайпылма, туры ќавап бир.
— Нинди читкђ тайпылу? Фатирыћ юк бит џаман?
— Без ул хакта борчылмый идек бит ђле?
— Мин уйладым-уйладым да, Сђлим Григорьевичныћ њзе белђн сљйлђшеп 

карарга булдым. Ул син ђйткђнчђ начар кешегђ охшамаган. Чират исемлеген 
књрсђткђндђ анда без юк идек, ђ ул язып куйды. Сљйлђшњнећ файдасы тиде, 
син нђрсђ булды дисећ?— Гљлгенђ кызмыйча гына сљйлђсђ дђ, битенђ алсулык 
йљгерде.

— Фокусник ул Сђлим Григорьевич, иллюзианист, син аћа ышангансыћ. 
Аныћ уеннарын књп књргђн инде?

— Нђфис, син кеше турында башкалар фикере аша хљкем йљртђсећ, чын. 
Њз фикерећне булдырырга кирђк. Аннары син бњтђннђрне гел хљкем итђсећ. 
Ђйбђт тњгел синећ бу сыйфатыћ. Њзећ хљкем итсђћ, сине дђ хљкем итђрлђр.

— Сђлим Григорьевич мине берничђ мђртђбђ агач атка атландырды инде, 
мин аны фђрештђ итеп књрергђ тиешме, синећчђ.

— Ул сића ђйбђт карый. Нђфис, килђчђктђ њзећне конторга алам диде, чын 
менђ. Шунда булсаћ, квартир да тизрђк булыр иде. Ул сине књтђрњ ягында. Тик 
њзећ генђ тђртђгђ типмђ! Дљреслек яклы булып йљрисећ дђ, башлыкларны њзећнђн 
биздерђсећ. Башлыклар дљреслек яклы тњгелмени? Син ниндидер ялкауны, 
ућмаганны ышыкларга омтыласыћ. Ђлбђттђ, моћа љстђгелђрнећ ачуы килђ...

— Сђлим Григорьевич сине иллюзиялђре белђн тђмам эретеп бетергђн 
икђн.
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— Юк, Нђфис, ул бик ихлас кеше, нечкђ књћелле, чын менђ!
— Сине мића каршы сихерлђгђн, књренеп тора.
Нђфиснећ тавышы кимсенњле иде.
— И, Нђфис, нигђ син шулай шикчел икђн?
— Чљнки мине гел алдап торалар.
— Ђ син алданма! Нигђ алданасыћ?— диде Гљлгенђ ничектер ирен жђллђгђн 

кебек.
— Мин ышанучан бит, њзем алдый белмђгђнгђ ышанам!
— Џђрнђрсђгђ ышана торган кеше — бик начар ул, Нђфис, белђсећ.
— Ђ ничек ышанмаска соћ? Љйрђт.
Алар тынып калды. Гљлгенђнећ озын керфеклђре књбђлђк канатлары 

кебек, леп-леп килеп торды. Ул нђрсђ ђйтергђ белми иде. Уйлары оясыннан 
аерылган књч шикелле гљжелди. Аныћ Нђфискђ чыкканына инде ике ел була. 
Башта бергђ тора башлагач, ул Нђфисне яратырга тырышты, аны яратуны 
њзенећ хатын-кызлык бурычы итеп карый иде. Акылы белђн ул аны ярата да 
башлады шикелле. Чљнки Нђфисне жђлли иде. Мића бар љмете белђн килеп 
бђйлђнде, ичмаса, љметенђ тимђскђ кирђк, дия иде Гљлгенђ. Ђ хислђрне Нђфис 
кузгата да, њзенђ карата да алмады, хислђр салкын, битараф калды. Гљлгенђнећ 
ничектер ќанында ике шђхес барлыкка килде. Берсе аныћ акыл белђн њзен 
Нђфис алдында бурыч санап яшђњче кеше, икенчесе — тегенећ бурычларына 
исе дђ китеп карамый, килђчђккђ нђрсђдер љмет итеп яши, каядыр омтыласы 
килеп, кайчакларда талпынып та куя иде. Сыћар канаты имгђтелгђн кош 
шикелле бђргђлђнсђ дђ, беркая да оча алмый иде... Нђфис аны икегђ аерды да 
куйды. Нђрсђдђн бу? Ђллђ чынлап та шулай булырга тиешме? Минем белђн 
генђме шундый хђл? Бњтђннђр белђн дђме? Аларныћ да шулай џђрберсендђ ике 
кеше утырамы? Шуны њзлђрендђ яшереп асрыйлармы? Ике шђхес, дигђннђн, 
Гљлгенђ хђтерли ђле: унынчыны бетергђндђ ул бер ђкият укыган иде. Анда 
кечкенђ генђ Джек исемле малай ике башлы пђџлеван белђн сугышып йљри. 
Бер башын кылыч белђн кыеп тљшерсђ, икенче башы кала тегенећ. Гаќђп 
кызык. Аннары бер гђњдђдђге ике баш — берсе карт баш, икенчесе яшьрђк 
баш. Бер-берсе белђн џаман пычакка-пычак килеп бђхђслђшђлђр, чљнки берсе 
карт, берсе яшь. Шућа књрђ бер-берсе белђн чарпалышып кына торалар... Менђ 
хђзер Гљлгенђнећ њзендђ шундый хђл. Ђйтергђ дђ кљлке: карт баш — акыл, 
Нђфискђ њзен бурычлы сыман яши, яшь баш — хис, џаман нђрсђдер кљтђ, 
љмет итђ: бу хђллђр њтђр, ниндидер бер могќиза булыр, барысы да њзгђрер, 
ди... Дус кызлары белђн бергђ яшђњ, аралашу да Гљлгенђне шактый гына 
агартты. Кызлар тљрле миллђттђн, рухи яктан тљрле дђрђќђдђ иделђр. Арада бик 
зиџенле, књп белњчелђре дђ бар. Бер кыз, мђсђлђн, фђкать лейтенантка гына 
кияњгђ чыгу турында хыяллана. Профессор булмасын, ђмма офицер булсын... 
Хуш исле чђчђклђр арасында, песи чђчђк тђ хуш исле булган кебек, Гљлгенђ 
дђ њзе хакында, Нђфис турында биредђ књбрђк уйлый иде. Шартлар да шућа 
этђрђ: аерым йоклыйсыћ, уйландыра, њз тормышыћа читтђн торып карыйсыћ... 
Аннары яшерен-батырын тњгел, Гљлгенђ Нђфиснећ дђрђќђ иясе булуын бик 
тели иде. Кызлар да шул хакта бик књп сљйлђшђ.

— Дђрђќђгђ ирешњ љчен нђрсђ кирђк? — дип сљйлђп китђ бер бик укыган 
рус кызы. Њзе њк соравына ќавап та бирђ.

— Беренчедђн, талантлы булу шарт, ягъни башы ђйбђт эшлђсен. Икенчедђн, 
телен тыя белђ торган булсын. Менђ шул.

— Юк, ул гына ќитми,— дип аны бњлдерђ икенче бер кытай кызы. — Бљек 
физик Эйнштейннан ућышка ирешњнећ формуласын сорыйлар студентлар.
Ул тактага шундый формула язып куя: х + у = бђхет, дђрђќђ. Х — кљн-тљн 
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хезмђт, эш, у — дђшмђњ дип аћлатма бирђ ул. Аћладыгызмы — дђшмђњ, ди 
Эйнштейн.

— Соћ мин дђ ђйтђм бит, телен тыя белсен, дим.
Гљлгенђ шундый бђхђслђрдђн уйлана башлый: Нђфиснећ бђхетле сыйфатлары 

бармы, юкмы? Шунысы хак: Нђфис дђшми кала алмый, ни уйлаганын ђйтмђскђ 
кљче ќитми аныћ. Дђрђќђ баскычындагы ић нык тышавы шул... Бу тумыштан 
килђ торган кимчелегеннђн ничек биздерергђ аны? Юк, бишегендђ ни нђрсђ, 
очканда шуны сайрар дигђннђр.

— Юк, менђ мин берђњне белђм,— дип аћа каршы тљшмђкче була шактый 
тормыш тђќрибђсе туплаган кыз. — Аныћ бер таланты да юк, без бер класста 
укыдык. Математикадан мђсьђлђлђрне миннђн књчерђ иде, диктантлары љчтђн 
артмады. Ђ ул хђзер зур урын били. Нилектђн дисезме? Ќыелышларда шундый 
ялкынлы итеп сљйли белђ ул. Њзе буш баш, ђ сљйлђргђ дисђћ, теленђ шайтан 
тљкергђн. Юкны бар итеп сљйли белње аркасында югары урынга њрлђде.

— Шулай, мин дђ андыйларны књп белђм,— дип ќљплђп куйды гамђли кыз.
Ђ Нђфиснећ ќыелышларда сљйлђњ куђсе бармы соћ?.. Кем белђ аны, андый 

чалымы бер дђ сизелми...
Менђ очрашкан саен Гљлгенђ њзе белђн яшђњче кызлардан алган тормыш 

дђреслђрен иренђ ќиткермђкче була џђм кайчакта аларныћ очрашулары шактый 
тђмсезлђнеп тђмамлана. Нђфис тђ нђрсђ уйларга белми, бирегђ килгђч Гљлгенђнећ 
180 градуска њзгђрњен аћларга зиџене тартмый иде. Ул Гљлгенђ янына кайчак 
эштђ алган рухи яраларын дђваларга дип љметлђнеп килђ дђ, ђнђ шундый салкын 
исђп-хисапка килеп бђрелђ. Бњген участокта бер эшче белђн кычкырышты да, 
њзенђ-њзе бик ќирђнгеч булып калды ул. Нђфис шуны ђйтњ белђн:

— Ник кычкырыштыћ?— дип тљпченђ башлады Гљлгенђ. Байтак эндђшми 
утырганнан соћ сњз ялгап китњ љчен шуны элђктереп алды.

— Ялкау, хљрђсђн, џич эшлђргђ телђми,— диде Нђфис ачынып.
— Кычкырышу хатын-кыз эше, син дипломат булырга тиеш, Нђфис. Шуны 

аћлыйсыћмы?
— Юк, ђгђр хљрђсђн икђн, аныћ йљзенђ бђреп ђйтергђ кирђк. Шунсыз рђткђ 

керми ул.
— Их, син кара халык, кара сарык, ачуыћ килмђсен, зинџар. Ул бњтђннђр 

алдында ђллђ нђрсђлђр ђйтеп ташлагандыр ђле. Шуннан синећ нинди 
авторитетыћ калды инде?

— Мине љйрђтмђ, ђнђ хатыныћны љйрђт,— диде ул нђрсђгђдер ишарђлђп. 
— Бер хатыныћа баш булалмаган нђрсђ... Юк, бњтђнен ђйтеп бетермђде.

— Син аныћ њзен генђ аулакка алып, шунда кычкырышырлар, њзећнећ кул 
астындагылар алдында тавышланырга џич тђ ярамый.

— Шулай итђсе калган да соћ? Дары кебек кинђт кабынып кителде шул.
Нђфис хатыныныћ књзлђренђ текђлеп карады џђм теге хљрђсђн ђйткђн 

сњзлђрне яћадан эзлђгђндђй итте. Књћелендђ Гљлгенђдђн шиклђнњ еланы башын 
калкытып куйды, ачу килгђндђ ђллђ нилђр телдђн ычкынуы мљмкин, болай 
гынадыр, дип њзен-њзе алдарга, юатырга тырышты. Гљлгенђ љстђл яныннан 
торды да тумбочкасына таба атлады. Нђфис аныћ артыннан килеп, биленнђн 
кочып алды џђм, књтђреп барып, караватына илтеп салды. Гљлгенђ тук башлы 
юан кљлтђ кебек авыр иде. Нђфис мышнап чыкты.

— Юк, юк, нишлисећ, Нђфис, хђзер кызлар кайтып керђ бит, кит! Кит, 
маташма, зинџар,— дип Гљлгенђ иренећ кымтырыклый торган кулларын 
њзеннђн умырып-умырып алып ташлады да торып утырды џђм Нђфиснећ 
ирененнђн суырып-суырып њбђргђ тотынды. Бер минуттан сикереп аягына 
басты џђм Нђфисне дђ, кулларыннан тартып, урыныннан кубарга мђќбњр итте. 
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Шул арада бер кыз эштђн кайтып керде, ир белђн хатын љстђл янында тыныч 
кына сљйлђшеп утыралар иде. Ул тљксе чырай белђн киемнђрен алыштырыр 
љчен кухняга таба атлады, Нђфис исђ шућа ућайсызланып, чыгып китђргђ 
мђќбњр булды.

***
Тљзелештђ эшлђр гљрлђп бара башлады. Љч йортны да берьюлы дигђндђй, 

џаман югарыга њстерђ баралар иде. Квартир бњлеш китте, чиратлар тикшерелђ 
башлады. Ќыелышта џђр кешене њзе алдында ќентеклђп карадылар. Ђмма 
исемлек фантастик рђвештђ њзгђрђ тора иде. Исемлеккђ Сђлим Григорьевич 
њз белдеге белђн ђшнђлђрен кертђ икђн дигђн сњзлђр дђ чыкты. Шђџђр 
башкарма комитетына яћа йорттан 10% тиеш икђн. Инвалидлар џђм сугышта 
њлгђннђрнећ гаилђсенђ, хђрбилђргђ бирер љчен. Ђмма тљзелештђ эшлђњчелђр 
каршы килђ. Ун процентны бирмибез, дилђр. Лђкин законга буйсынмыйча 
булмый, диде Сђлим Григорьевич џђм исемлеккђ тагын дњрт кешене чиратсыз 
кертте. Эшчелђр тавыш куптарды. Ђгђр инвалидлар булса каршы килмибез, 
диделђр. Ђйдђ, безгђ инвалидларны персонально књрсђт, дип талђп иттелђр. 
Сђлим Григорьевич ђллђ ничђ кљн иске шђџђр буенча аларны эзлђп табып, 
ќыелышка алып килергђ мђќбњр булды. Эшчелђр аларныћ документларын 
караганнан соћ исемлеккђ кертергђ риза булдылар. Тик тагын бер персона бар 
иде ђле — колакка да сђер ишетелђ иде ул — Лунайте дигђн фамилия. Сђлим 
Григорьевич аны «горком њтенње» буенча исемлеккђ кертелде, дип ђйтте. Ђмма 
эшчелђр тагын гауга куптарды. Шуннан соћ Сђлим Григорьевич кызарынды, 
бњртенде џђм болай диде:

— Алайса мин њземне исемлектђн сызам џђм Рита Лунайтены язып куям. 
Ну, риза буласызмы? Килештекме?
Ул юан зђћгђр карандашны алды да њз исемен шатырдатып сызып 

ташлады џђм љстенђ Рита Лунайте дип язып куйды. Эшчелђр дђшмђде, Сђлим 
Григорьевичка алар барыбер ышанмыйлар иде.

— Димђк, барыгыз да белеп торыгыз, мића дигђн ике бњлмђле квартираны 
Рита Лунайте ала.

— Ул сезнећ туганыгызмы?— дип кычкырды Тимкин.
— Юк, туганым тњгел,— диде Сђлим Григорьевич, џаман трибуна янында 

басып торган килеш.
— Ђ ни љчен аћа бирђсез? Аћлашылмый?
— Горком кушты,—дип ялганларга мђќбњр булды Сђлим Григорьевич.
— Юк, горкомда мин њзем булдым, анда берни дђ ђйтмђделђр,— диде 

Янбишев тагын да ныграк тавыш белђн. Џаман ышанмаган карашлар Сђлимгђ 
таба чекерђйгђннђр иде.

— Ышаныгыз инде. Кешелђрме сез, юкмы? Мића дигђн фатирны Рита 
Лунайте алыр, ярар, алайса, аћлатыйм. Бу — минем шђхси телђгем,— диде 
Сђлим кулын књкрђгенђ куеп. Аныћ маћгаена тир бљртеклђре бђреп чыкты, бите 
тагын да бурлатланып китте. Ул маћгаен ак кулъяулык белђн сыпыра-сыпыра 
урынына килеп утырды. Ќыелыш шуныћ белђн бетте.
Ђмма кеше књћеле кыйтыклы, тљрлесе тљрлечђ уй йљртте. Элекке хатынына 

алып бирђдер ђле дип уйлады бер тљрлесе. Ританы књреп белњчелђр дђ бар иде, 
алар исђ бљтенлђй аптырап калдылар: Рита латыш хатыны, ире дђ латыш, унбиш 
яшьлек бер кызлары бар иде. Сђлим Григорьевич ул семья белђн бик дус иде, ђ бу 
багланышныћ каян, ничек килеп чыкканын тик њзе дђ, Рита гына белђ иде...
Мећ тугыз йљз кырык бишенче елныћ кљзендђ Сђлим Атауллов яше ќитмђс 

борын армиягђ язылып китте. Ул вакытта шундый мљмкинлек бар иде. Армиягђ 
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телђп китђргђ мђќбњр иткђн нђрсђ — аныћ кыюсыз, оялчан булуы дип ђйтергђ 
булыр иде. Алар Яћа бистђдђн ары Идел буена урнашкан Кокушкино посёлогында 
њз йортлары белђн яшилђр иде. Ђтилђре сугыштан кайтмады. Ђнилђре сугыш 
вакытыннан ук сыра сатуда эшлђп, бик тђртипсезлђнђ башлады. Аныћ турында 
тљрле сњзлђр ишеттерђлђр иде. Бер кљнне таћ алдыннан тђрђзђ пыялалары чылтырап 
ватылуга котлары очып уянып киттелђр. Энесе Рђшит ачы итеп елый башлады. 
Сђлим тышка йљгереп чыкты. Кулына књсђк тоткан бер яшь кенђ хатын, нђрсђдер 
сњгенђ-сњгенђ, соћгы љлгелђргђ бђрђ иде. Сђлим кинђт аћа ташланды:

— Нишлисећ, хулиганка? — дип кычкырып ќибђрде Сђлим џђм тегенећ 
књсђгенђ барып ябышты. Хатынныћ књзлђре акайган иде, Сђлимнећ дђ кыяфђте 
шактый куркыныч булгандыр, ђмма теге хатын йљзендђ мљлаемлык, сабырлык 
нурлары кабынгандай булды, ничектер кызгану чаткылары бљтен чыраеннан 
бљркелеп Сђлимгђ килеп бђрелде шикелле.

— Ђй, энекђшем,— диде хатын кызганудан май кебек йомшак бђрхет 
тавыш белђн. — Ђнђ син ђниећне тый, ул, нђни балаларымнан аерып, минем 
законный иремне аздырып йљри, белдећме?! Балалар ќылап ята, ђ синећ ђниећ 
ирем белђн типтерепме-типтерђ, белдећме?! Ђнђ бит бњген дђ ђниећ љегезгђ 
кайтмаган, минем ирем белђн кайдадыр гулять итеп йљри!
Хатын књсђгенђ таяна-таяна капкадан чыгып китте. Сђлим ђфсен љреп сынсыз 

калган кебек тораташ булды. Ул хатынныћ књз кырыйларында яше кибеп кырау 
кебек агарып торганын тик берничђ кљннђн соћ гына исенђ тљшерде. Барып ябышып 
ничек ул хатынны кыйнамады — ниндидер эчке кљч аны тыеп калды. Сђлим шућа 
да канђгать лек кичереп яшђде. Ђнисе икенче кљнне генђ кайтты. Балалар ватык 
љлгелђрдђн ќил улап торган љйдђ мич артына кереп йоклады. Алар кеше књзенђ 
књренергђ, урамга чыгарга оялып, ђллђ ничђ кљн љйдђ биклђнеп яттылар...
Бер атнадан макарон фабрикасыннан расчёт алып, Сђлим армиягђ китте. 

Ђнисе аны озатырга кайтмады. Сђлим мич акшарына шђмђхђ калђм белђн 
шундый шигырь язып калдырган иде: «Онытыр, диеп уйлама, књзлђрећнећ 
карасын. Нигђ таба, ник оныта ана газиз баласын!» Моны ул киткђч кенђ 
књреп алдылар, кулыннан таныдылар. Ђнилђре аны юеш чњпрђк белђн сљртеп 
карады, бетмђде, ахырында љстеннђн акшар белђн агартырга туры килде. Ђмма 
Сђлимнећ књћелен берничек тђ агартырлык тњгел иде. Барысын да йљрђккђ ала 
торган егеткђ ќитђ калды, хатларны да бик сирђк язды, анда да энесе Рђшиткђ 
исемлђп сала иде.
Ул чик сакчылары гаскђре частенђ туры килде. Анда берничђ ай љйрђ нњ 

занятиелђре њтте. Аннары немец ђсирлђрен конвоирлап та йљргђлђделђр. 
Ђсирлђрне эшелон белђн Польша чигенђ хђтле озата бардылар. Аннан аларныћ 
ротасын ни љчендер Латвиягђ китерделђр. Биредђ, аеруча калын урманнар 
булган ќирлђрдђ безгђ каршы бандалар шактый активлашкан булып чыкты. 
Сђлим башта моћа ышанмыйчарак, салкын гамьсезлек белђн генђ караган иде, 
ђмма бер тљнне постта торганда аны чак кына атып њтермђделђр. Шунда гына ул 
бу гайре табигый хђлне аћлый башлагандай булды. Югыйсђ, аныћ башында мећ 
тљрле уй кайнаша иде: кемнђр алар, латышлармы, ђллђ немецлармы? Нишлђп 
алар безгђ аталар? Сђлимнећ замполитка сорау биргђне дђ булды: ул бандалар 
нђрсђ љчен кљрђшђ соћ? Алар Латвиядђ социализмны булдырырга телђми, 
књрђсећ, дип аћлатты замполит. Немецлар аларны миллђтчелек сљреме белђн 
агулаганнар, миллђт љчен дигђн буржуаз лозунг астында кан коялар, њзлђренећ 
туганнарын, латышларны да њтерђлђр.
Сђлим џаман аћлый алмый ђле. Ничек њз туганыћа каршы барырга мљмкин 

инде?!. Минем бердђнбер туганым Рђшит, мин шућа каршы барып, аны њтерер 
хђлгђ ќитђргђ тиешме?! Ни љчен, нђрсђ хакына. Юк, братыма каршы мин 
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ђллђ нинди изге эшлђр љчен дђ бармам, туганлыктан да изге нђрсђ дљньяда 
юктыр. Ђйтик, бљек максат љчен туганыћны њтердећ, ди. Шуннан соћ ирешкђн 
максатыћныћ нинди мђгънђсе кала? Юк, бу латышлар акылдан язган булса 
кирђк! Ну, шайтан, уйлар бљтенлђй буталып бетђ, боламыкка ђйлђнђ. Нигђ алар 
шулай бандаларга оешып безгђ џљќњм итђлђр? Бу бит юлђрлекнећ дђ аръягына 
чыгу. Аларныћ яшьлђрен начар якка борып ќибђргђннђр дђ хђзер мескеннђр 
шул кљчкђ каршы књтђрелђ алмыйлар...
Беркљн Елгавадан 150 чакрымнар китеп, алар хуторларда приказ њтђп 

йљрделђр. Сђлимгђ дђ бер хутор йљклђнде. Хутор советыннан бер штатский кеше 
белђн киттелђр болар. Љч-дњрт чакрым њткђч, ялгыз љйле хуторга керделђр. Бик 
шђп итеп салынган сигез почмаклы йорт, зур гына ишегалды, юл асфальтланган, 
ишегалдын дача формасында абзар-кура билђгђн, уртада чыгырлы кое тора 
иде. Ишекне озак кына шакыдылар. Урта яшьлђрдђге саргылт йљзле, кара япма 
бљркђнгђн хатын ачты. Алар љйгђ керделђр. Анда яшьрђк чырайлы, озын, тљз 
гђњдђле тагын бер хатын бар иде. Хутор советы кешесе куен кесђсеннђн бер 
кђгазь чыгарды да укыды: Социалистик Республикалар Союзы исеменнђн сез 
арестовать ителђсез. Ќыенырга ике сђгать вакыт, диде. Хатыннар шуны гына 
кљткђн кебек, тизрђк хђрђкђтлђнђ башладылар. Алар бик тиз ќыендылар, 
хђтта бер сђгать тђ њтмђгђндер. Сђлим автоматын гаскђри хђзерлеккђ куеп 
ишек тљбендђ басып торды. Хатыннарныћ чыраенда бернинди сыкрау, шыћшу 
књрмђде, йљзлђре ќансыз таш кебек. Тик књзлђренећ хђрђкђте генђ аларныћ 
бљтенлђй њлеп бетмђгђнлеклђрен књрсђтђ иде.
Хатыннарны машинага утыртып Елгавага алып килделђр џђм тимер юл 

станциясенђ тапшырдылар. Кайткач Сђлим шуны белде: бу хатыннарныћ 
берсенећ малае, икенчесенећ ире шул «тљнге урман»чы бандаларда икђн. 
Оккупация вакытында немецлар латышларны миллђтчелек агуы белђн бик 
нык тљнђткђннђр, башларын тиеш тњгел якка борып ќибђргђннђр, хђзер шул 
немецлар этеп ќибђргђн кљч белђн начар юлдан баралар... Ахмаклар тњгел 
диген, алар урманнарда качып яталар да, тљннђрен совет яклы латышларны, 
аларныћ бала-чагаларын автоматтан кырып китђлђр. Иртђн безнећ НКВД 
килеп бандитларныћ хатыннарын, бала-чагаларын арестовать итђ. Шулай итеп 
бандитларны акылга утыртмакчы булалар.
Сђлим тљннђр буе йоклый алмый ята, ничек була инде бу? Бандада йљрњче 

башкисђрлђр љчен аларныћ гаепсез хатыннары, бала-чагалары ќавап бирергђ 
тиешмени? Бер латыш хатыны станциядђ ќылый-ќылый кычкырды: немецлар 
сезнећ ирлђрегез партизанлыкта йљри, дип безнећ туганнарны, балаларны шулай 
арестовать итеп лагерьга озата иде, сез дђ нђкъ шулар шикелле, сезнећ алардан 
нинди аермагыз бар,— дип бик тилмереп ићрђде. Латыш хатын-кызларын, 
балаларны эшелонга тљягђн чак иде. Теге каршы дђшњчене шунда ук урап 
алдылар да, каядыр алып киттелђр...
Сђлим башы авыртуга чыдый алмый иде, шулай да кушканны њтђмичђ мљмкин 

тњгел, присяга биргђн, приказ кая куша, шунда ђџ тђ итми ашыгырга тиешсећ.
Беркљнне алар тагын задание белђн киттелђр. Кљзнећ соћгы сулу алдыннан 

була торган књп буяулы матур чагы иде. Сљргђн ќирдђ кантардан кантарга 
пђрђвезнећ аксыл ќеплђре њрелгђн дђ, ничектер кояш нурында елык-елык 
килеп тора џђм кара ќирлекне чаларткан шикелле иде. Каеннарныћ яфраклары 
шундый матур — алтын сары тљстђ, кызыгудан аларны куен кесђсенђ ќыеп 
тутырасы килђ. Љрђћгенећ тармак-тармак ќепселле кызгылт-сары яфраклары, 
ничектер, кызлар бђйлђп биргђн перчаткаларны хђтерлђтђ, аларны ќирдђн 
алып, кулга киясе килеп тора иде.
Сђлимне бер уполномоченныйга иярттелђр. Теге аны ерак хуторга алып 
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китте. Сљрелмђгђн камыллы ќирдђн бардылар. Бернинди йорт-ќир књренми 
иде, урманны уратып њтњгђ агачлар арасында бер хуќалык пђйда булды.
Бљтен, нык хуќалык иде бу. Хуќалары бик эшчђн кешелђрдер ахрысы, 

ялкауныћ мондый ыспай каралты-куралары, алма бакчалары булмас. Сђлим 
алмагачныћ ић очында бер-ике кызыл алма књреп алды. Кђњсђсеннђн тотып 
селкетсђћ, коела инде алар дип кызыкты.
Алар љйгђ керделђр. Љйдђ бер мљлаем генђ хатын, бер чибђр генђ кыз џђм 

ундњрт яшьлђрендђ булыр, малай бар иде. Сђлимнећ књзе шунда ук кызга 
тљбђлде. Озын буйлы, бик чибђр килеш-килбђтле иде, сыгылмалы билен 
уйнаткандай арлы-бирле йљренде ул идђн буйлап. Уполномоченныйныћ 
прокурор санкциясен укыганын да тыћламады, ђйберлђрен дђ ќыймады, 
љстђл артына утырды да, нђрсђдер яза башлады. Ђнисе белђн малае ђкрен генђ 
ќыендылар. Кызныћ књзлђре зур иде, соргылт-шоколад тљсле, ничектер артык 
тыныч џђм бер дђ исе китмђгђн кебек горур. Алда нђрсђ буласын бер дђ уйламый 
торган, нђрсђ булса шул булыр дигђн шикеллерђк иде аныћ кыланышы. Язу 
язганда кызныћ керфеклђреннђн књз астына тар гына соргылт књлђгђ яткан 
иде. Аныћ кић маћгае шундый гамьле џђм мђџабђт. Тыз-быз чабып, ђйберлђр 
ќыештырып йљрњче ђнисе аћа ниндидер ачулы сњзлђр ђйтђ, ђ теге ичмаса бер 
керфеген кыймылдатсын. Џаман яза да яза. Уполномоченный дђшми, кызга 
караган да, кинаяле елмайган-яктырган килеш катып калган.
Менђ алар ќыенып беттелђр. Ишек тљбенђ бусага янына килеп бастылар 

да, бушап калган љйлђренђ карап тордылар. Стенадагы сђгать келт-келт йљри. 
Аерылышу моћсулыгы йљрђкне љзеп тљшерерлек итеп кисеп алды. Алар кинђт 
ишеккђ таба борылдылар џђм тирђн уфылдан бусаганы атлап чыгып киттелђр. 
Сђлим алар артыннан чыкты, уполномоченный љйне йозакка биклђп, ачкычны 
кесђсенђ салды. Сђлим хатынны џђм кызны тљенчеклђре белђн машинага 
менгерешђ иде. Ђ малай кая соћ?— дип шњрлђп, борылып караса, тар кыр 
буйлап урманга таба элдерђ иде. Сђлим уполномоченныйга карады, теге Сђлимгђ 
тљбђлде. Синнђн сораячаклар, миннђн тњгел, ди иде аныћ карашы. Син исемлек 
белђн тапшырырга тиеш, ђ мића нђрсђ, янђсе! Сђлимнећ эченђ кинђт салкын 
йљгерде, малай шактый ерак иде инде.

— Тукта, тукта, атам!— дип кычкырды ул аћа таба йљгерергђ омтылып. 
Автоматын књтђреп, тљзђгђндђй итте. Теге шулчак аргы урман эченђ кереп књздђн 
югалды. Сђлимнећ эче бераздан ут кебек яна башлады. Нишлђргђ? Шофёр 
ашыктырды, арестантларныћ санына ул ќаваплы тњгел иде. Тизрђк машина 
ђрќђсенђ тљялделђр. Хатын белђн кыз чуклы шђлъяулык бђйлђгђннђр, битлђрен, 
маћгайларын шуныћ белђн каплап, књзлђре љчен тар гына ярык калдырганнар. 
Сђлим ђрќђнећ артына запас баллон љстенђ утырды, тегелђр малайны качыруда 
њзлђренећ зур гаебе барлыгын тоеп, Сђлим књзе белђн очрашудан качалар иде. 
Сђлим, ничектер башта ачуы кубып, елан шикелле болар љстенђ ташланырга 
иткђн иде. Малайны алар качырды бит асылда, алар! Ђмма Сђлим хђзер њзенећ 
берни дђ эшли алмаганлыгына тљшенеп тынып калды. Эчтђн генђ сызып кайта. 
Нђрсђ булыр? Њзен тотып ябарлар инде. Менђ бит ќебегђн, нишлђде ул? Нишлђде 
ул? Нигђ шунда ук артыннан йљгермђде, бђлки тотып алып килгђн булыр иде? 
Сђлим тоткыннарга карап ала да: менђ бит, каџђр суккан бандитлар, сезнећ аркада 
мића тљрмђдђ черергђ туры килђчђк, дип ачына. Тегелђрнећ йљзлђре ничектер 
бик њк кайгылы тњгел, малай качканга књћеллђре булды аларныћ. Ничектер 
конвой Сђлимгђ рђхмђт ђйтђселђре килгђн шикелле иделђр.
Сђлим њзен тљрмђгђ элђккђн сыман кайта башлады. Капчыгыннан паекка 

бирелгђн балык консервысы чыгарды, аны тегелђрнећ тљенчеге љстендђ ачты 
џђм аларга таба этеп куйды.

ЯЋА ШЂЏЂРДЂ



28

— Ђйдђ, ашагыз,— диде.
Тегелђр борылып бер карадылар да, карашларын кире бордылар. Машина 

селкеткђннђн консервы капланып тљшђ язды, кырыйда утыручы кыз аны тотып 
калды. Сђлим капчыгыннан ипи алып маташа иде. Ул ипине дђ љч кисђккђ 
бњлеп куйды. Аннары консервыны тљшмђслек итеп, тљенчек эченђ батыра тљште 
дђ, кашыгы белђн алып ашый башлады.

— Ашагыз,— диде Сђлим. — Малаегыз качкан љчен мине тљрмђгђ 
утыртачаклар, ђйе.
Ул аларга карамаска тырышып, ашый бирде. Хатын да, кызы да русча яхшы 

аћлыйлар иде. Бер сњз дђ эндђшмђделђр, тик њзара латышча нидер ђйткђлђшеп 
алдылар. Сђлимнећ эчке куркулары, тетрђњлђре йљзенђ чыккан иде. Шулай 
да ул њзенећ љстенлеген књрсђтергђ итеп елмайган булды, ярар, безгђ булсын 
бђла, без андый хђллђрне књп књргђн инде дигђн кыяфђт белђн утырды. Бераз 
ашагач, ул кашыгын кђгазь белђн сљртеп (кашыгын яларга кыздан оялды) 
кесђсенђ салды, капчыгын тљйнђп куйды.
Ниндидер юл борылышында машина ђрќђсе бер якка бик нык чайкалып 

китте џђм тљенчек љстендђге консервы, ипи кисђклђре чђчелеп бетте. Сђлим 
дђ, тегелђр дђ моћа дикъкать итмђделђр. Тегелђрдђн ашау кайгысы качкан иде, 
Сђлимнећ дђ эчен бик каты таракан кыра. Капитанга нђрсђ дип ђйтермен, ничек 
ђйтермен,— дигђн курку аныћ ќанын ђле џаман иги дђ иги. Нишлђтерлђр? 
Менђ њзем телђп армиягђ киткђн идем, њзем телђп тљрмђгђ керђм булып чыга 
инде. Армиягђ китђсен белгђч, ђнисе бик карганган иде: тикмђгђ ашкынмыйсыћ 
син, бала, бер-бер нђрсђ књрергђ ашкынасыћ, дип йљрђккђ кадаган иде. Ул 
чакта Сђлим бу сњзлђргђ бљтенлђй исе китмичђ караган иде. Менђ хђзер шул 
ачы тђнбиџ исенђ тљшеп аны эчтђн парђ-парђ телгђлђп бара...

— Сезнећ малаегыз љчен мине утыртачаклар,— дип кычкырды хатын 
янынарак барып утырып.
Хатынныћ йљзе њлгђн кебек, бернинди ќан ђсђре юк сыман иде. Ул икенче 

яккарак борылып утырды. Сђлим сњзлђренђ шулай ќавап бирде.
— Лунайте, ник братыћны качырдыћ?— диде ул кызга таба иелеп каты гына. 

Кыз, ђлбђттђ, ишетте, лђкин ишетмђмешкђ салышып ќилкђлђрен ќыерып куйды. 
Ђнисе исђ чукырга иткђн кебек књзен очкынландырып карашы белђн кызын 
љтеп алды. Сђлим сњзлђренђ кызыныћ ќилкђ ќыеруын да ошатмады ул. Аныћ 
нђфрђт белђн ташка ђйлђнгђн чыраенда бернинди љн заты калмаган иде.
Сђлимнећ бу тоткыннардан нђрсђ аласы килђ соћ? Нигђ ул аларга шулай дип 

сњз куша? Моныћ сђбђбе бик тирђндђ ята иде. Сђлим њзе дђ аћлап ќиткерми 
иде. Хикмђт шунда, бу кешелђрне туган љйлђреннђн сљреп алып китњ, ќђзалау 
аныћ кешелек табигатенђ бик тђ чит нђрсђ, књћеле сыйдыра алмый, аћы 
аћларга телђмђгђн хђл иде. Шућа књрђ књћеле тирђнендђ ул да бу эше љчен 
борчылып њзен бик каты гаепле эш эшлђњче итеп саный иде. Менђ мин сезнећ 
братыгызны, улыгызны качыруда булыштым, њзегез дђ књреп тордыгыз, кирђксђ 
аны автомат белђн атып ега ала идем, ђмма алай эшлђмђдем, шућа књрђ, сез 
мине алай ук ерткыч итеп, фашист кебек итеп санамагыз, зинџар, дип йљрђге 
ялвара иде аныћ. Юк, малайны качыруны ул аћлап эшлђмђде, аны качырырга 
ниятлђве уена да кереп карамады. Ђмма малайны артыннан куып барып 
тотарга ул бик нык гарьлђнде, њзенећ немец оккупантына охшап калуыннан 
курыкты. Ниндидер эчке бер игелекле кљч аныћ аякларын тышаулап, малайны 
эзђрлеклђњдђн тыеп калды. Нинди кљч ул — Сђлим аны њзе дђ белми иде. Элек 
тђ макарон фабрикасында ат ќигњче булып эшлђгђн чакта, биш-алты кеше бер 
йљк он урладылар. Сђлимне дђ катнашырга бик каты кыстаганнар иде. «Юлђр! 
Ач бет!» дип кычкыра-кычкыра тиргђгђннђре хђзер дђ колак тљбендђ генђ. 
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Њлђргђ ќитеп тамагы ач булса да Сђлим караклыкка бармады. Нђрсђ тотып 
калды аны ул џђлакђтле адымнан — Сђлим моны њзе дђ тђгаен генђ ђйтђ алмый. 
Югыйсђ, сугыш буе тамагы туйганы булмады. Ач эт кебек тилмереп йљргђн 
кљннђре књп иде... Ђ теге урлаучылар барыбер тотылдылар џђм мђќбњри эшкђ 
тљрмђгђ ябылдылар...
Ђнђ шундый начар эштђн џђрчак тыеп кала торган эчке тойгысы аны бу юлы 

ђллђ алдадымы? Мохтаќ кешегђ ярдђм кулы сузарга, егылганны торгызырга, бђладђн 
йолырга џђм башка шуныћ кебек канга сећгђн ђхлак нормалары бар. Сђлим шул 
кан кушуы буенча дигђндђй, бљтенлђй аћны ќикмичђ хђрђкђт итђ иде моћарчы 
џђм ул хаклы булып чыга иде. Ђ бу юлы ул хаксыз булып кала ахрысы, ул бу юлы 
алданды. Ђмма ул малай артыннан эзђрлеклђмђве белђн бу латыш хатынына, кызына 
яхшылык эшлђгђн шикелле булды. Алар да аныћ яхшылыгын аћлады бугай, кыз 
аћа артык нђфрђт белђн карамый. Ђнисе булмаса, бђлки, сљйлђшергђ дђ ризадыр 
кебек иде. Туры итеп кайчак Сђлимгђ текђлђ ул џђм аларныћ књзлђре очраша, анда 
да кыз књзен читкђ алмый, озак карап тора, нђрсђдер ђйтергђ телђгђн кебек тоела. 
Юк, кыз Сђлимнећ дђ хђлен аћларга тырышкан сыман.
Кљн кичкђ авышканда алар билгелђнгђн тимер юл разъездына килеп 

ќиттелђр. Шыр яланда рельслар љстендђ ике кызыл вагон тора. Солдатлар 
андыйны њгез вагоннары, ди. Яшел киемле берничђ сакчы йљренђ. Агачлар 
арасында йортлар бар икђн. Капитан шул яктан килеп чыкты. Ул арада 
вагоннарны тагарга поезд килеп ќитте.
Хатын белђн кыз тышка чыгарга сорадылар. Капитан љйгђ таба: Таня! — дип 

кычкырды. Автоматлы хатын-кыз солдат йљгереп килеп тегелђрне бђдрђфкђ 
алып китте. Ђ тљенчеклђре Сђлим белђн капитанныћ аяк астында ята иде. 
Ђйтергђме, юкмы, дип Сђлим энђ очына баскан кебек, ни њле, ни тере килеш 
тора. Ђллђ исемлектђн њзе белгђч кенђ ђйтергђме? Капитан ђле исемлекне 
чыгармаган. Сђлимнећ љч кеше алып килергђ тиешлеген тђгаен генђ белми иде. 
Лђкин бер минуттан тегелђрне барлап вагонга утыртканда, барысын да белђчђк. 
Ђллђ икђњ генђ калганда ќайлап ђйтергђме? Шунда ук мине арестовать иттерер 
микђн? Кайсы солдат алыр икђн мине сак астына? Кая озатырлар икђн?
Юлда чагында, бђлки, сизелмичђ генђ њтђр, берђр ќай чыгар ђле, дип Сђлим 

љметсез љмет белђн булса да њзен-њзе алдап кайткан иде. Хђзер куркыныч њзенећ 
бљтен тайпылышсызлыгы белђн аны каптырып алды џђм егет нђрсђ эшлђргђ 
дђ белмичђ, њзен язмыш ирегенђ ташларга мђќбњр иде. Књрђчђкне књрми 
гњргђ кереп булмый дилђр иде акыллы кешелђр. Менђ књрде инде. Њкен, ела, 
чђчећне умырып-умырып йолкы, барыбер киресен эшли алмыйсыћ... Беткђн 
баш беткђн...
Тегелђр килеп ќитњ белђн капитан аларны вагонга тапшырырга ашыкты. 

Ул куен кесђсеннђн исемлек кђгазен чыгарды. Кулы белђн ђйдђп, вагонга таба 
барырга кушты. Арестантлар артыннан атлаган кљйгђ исемлекне укый-укый 
барды.

— Туктале,— диде барган ќирдђн шып туктап. — Биредђ љч кеше булырга 
тиеш тњгелме соћ?

— Иптђш капитан,— диде Сђлим шулчак кљчкђ генђ телгђ килеп,— аларныћ 
малайлары качты!

— Беттем, — дип уйлады эченнђн џђм капитанга туп-туры карап сынсыз 
калды.

— Шулаймыни?— диде капитан берни булмаган кебек џђм алга таба атлап 
китте. — Ярар, алайса, бу исемлектђн сызарга кирђк аны!
Ул туктады, кыр сумкасын тезенђ куйды да, шућа иелде. Исемлектђн теге 

качкынны шытырдатып сызып ташлады. Аннары ниндидер ќићелђю тойган 

ЯЋА ШЂЏЂРДЂ



30

кебек атлап, Сђлим ярым њле, ярым тере хђлдђ, аныћ артыннан ияргђн 
булды.
Вагоннан тимер юл киеме кигђн бер хатын тљште џђм капитаннан 

арестантларны берсњзсез генђ кабул итеп алды. Ул хатынныћ кара пинжђге 
астында наган барлыгын касыгы турында чыгып торган бњлтђймђдђн шђйлђргђ 
була иде.
Капитанныћ йљзе бик ќитди-кырыс, борчулы иде. Ул кай тљшедер авырткан, 

сызлаган шикелле, тирђн-тирђн итеп уфылдап куя иде. Мине нишлђтергђ белми 
газаплана ахры дип уйлады Сђлим. Џаман арестовать итђр дигђн уй аны њзенећ 
чђнечкеле бармаклары белђн тота иде ђле.
Капитан станциядђ калды, Сђлим њз частена кайтып китте, тљнлђ килеп 

алып китђрлђр, мљгаен диде. Тљне буе йокламады, башы чуен тњмђр кебек 
булып катты. Аз гына йоклап киткђн иде, аны кемдер килеп бугазыннан буа 
башлады. Ул њлем тавышы белђн кычкыруына њзе дђ књзлђрен ачты. Ике 
дневальный ике кырыенда басып тора иде. Таћ алдыннан тагын черемгђ књзе 
йомылган иде, тагын аны ниндидер хатын-кыз кулы буа башлады џђм ул хђтђр 
ачы итеп кычкырып ќибђрде. Уянганда бар ќире манма су иде, башы чатнап-
чатнап авырта, колаклары чыћ-чыћ итеп тора иде. Ул торып, башын ике 
учлап тоткан килеш казарма буйлап йљренде. Икенче кљнне аны госпитальгђ 
салдылар. Ђкренлђп Сђлимгђ кешелек халђте кайта башлады. Теге латыш 
малаен качырганына ул ничектер сљенеч кичерђ џђм аныћ саен малайныћ 
чибђр апасы исенђ тљшђ иде. Аныћ игелек белђн тулы мљлаем, риясыз йљзе књз 
алдына килђ дђ, йљрђгенђ лезвие белђн сызган шикелле итеп ачыттырып ала.
Килешле гђњдђсенђ њзенђ бер тљрле тарту кљче биреп торган ыспай књкрђклђре 
књћелгђ килеп, нђрсђгђдер њкендерђ, сызландыра иде. Кайчагында аныћ ул кыз 
алдында њзен гаепле сизње дђ, аны књрђсе килњ хислђре дђ шундый нык кљчђя, 
ул хђтта госпитальдђн чыккач, алар киткђн якка юл тотарга ният итђ башлый. 
Армиядђн аны барыбер кайтаралар, врачлар шулай ђйтђ.
Лђкин тормыш кануннары яшьлекнећ романтик омтылышлары, тайпылышлары 

белђн санашмый шул. Тормыш зарурияте џђр тљрле романтик ќилкенњлђрдђн 
кырысрак иде, њзенекен итте. Сђлимгђ армиядђн кайткач тљзелеш техникумына 
укырга керергђ туры килде. Аны тђмамлагач, эшкђ Ашхабад шђџђренђ ќибђрделђр. 
Анда ќир тетрђњ каланы кљл итеп ташлаган иде.
Љч ел анда эшлђде. Лђкин алар тљзегђн биек йортларга кешелђр књчђргђ 

курка иде. Кљчлђп ордер биреп, бер дигђн бљтен ућайлыклары булган квартирага 
семьяларны кљчлђп кертергђ туры килгђлђде. Чљнки књбрђк шундый зур 
йортлардагы халык кырылган иде. Мђзђк хђллђр дђ ишетергђ, књрергђ туры 
килде. Бер галим шундый хђл сљйлђде. Ул ќир тетрђњ эпицентрыннан ерактарак 
булган ресторанда ашап-эчкђн дђ, љенђ кайтып бара икђн. Ничектер аяк асты 
чайкалып киткђнен тойган, аннары ниндидер тонык шартлау тавышлары 
ишеткђн. Ђмма болар барысы да књбрђк эчелгђн коньяктандыр дип уйлый-
уйлый атлый икђн. Менђ љенђ кайтып ќиткђн, ђмма ље урынында ќимерек 
хђрабђлђр генђ ята. Бу айнып китђ. Семьясын ялга Сочига озатканга сљенеп 
бетђ алмый. Ђмма ић гаќђбе шул: мђче њз балалары белђн исђн-имин калган. 
Ул мђче генђ булса да, ќир тетрђњне алдан сизеп, балаларын љйдђн кырга 
куркынычсыз ќиргђ ташып куйган булган.
Аннары Сђлим Ђлмђттђ эшлђде. Шунда љйлђнгђн булды, ђмма ућышлы булып 

чыкмады. Алар иплђшергђ тырышып карадылар. Ђмма Сђлим Ђлбинђне «ача» 
алмады, Ђлбинђнећ Сђлимне «ача»рга тњземлеге, рухи кљче ќитмђде. Бер-берсенђ 
ачылмаган килеш аерылырга мђќбњр булдылар. Хђер, «аерылу» дип ђйтњ дљрес 
булмас, чљнки кушылмаганны ничек аерылдылар дип атарга мљмкин?.. Нђрсђдђн 
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шулай булды? Моћа Сђлим анык кына ќавап таба алмады.Њзенећ йљрђк авырулы 
булуына да сылтарга тырышты. Ђмма тормыш кљйли алмавына бу сђбђп бик 
ышанычсыз иде. Аныћ намусында џаман ђле шул яшь чактагы булган эшлђр 
љчен ђрнњ саклана иде. Нигђдер њзе конвойлаган шул латыш кызы џаман исеннђн 
чыкмый, торган саен бђгыре телгђлђнеп-телгђлђнеп куя иде. Ул кызны жђллђњ 
хисе йљрђгеннђн китми дђ китми генђ. Кайчак хђтта хорафатларга ышангандай 
итеп, минем тормыштагы ућышсызлыкларым шул кызны кимсетњдђндер дигђн 
уйлар башына килгђли. Ђлбђттђ юк-барга ышанмый ул, тик ђнђ шундый фикер 
килђ аћа, нишлђсен инде, юк, килми дип ђйтсенме.
Латвиядђ булган шул рухи тетрђнњлђрнећ бер йогынтысы булдымы, Казанга 

кайткач Сђлимнећ аягына тимрђњ чыкты. Ђле дђ тљзђлгђне юк. Шуныћ белђн бик 
нык интегђ ул. Инде егерме елдан артык газап чигђ. Врачлар нервыдан, дилђр. Ђ 
нервыны дђвалап булмый икђн. Нервы књзђнђклђре кеше туганда ничек булса, 
шулай кала ди. Гомер буе фђкать тузалар, сарыф кына ителђлђр, яћара алмыйлар 
икђн. Ул аны кышын канатып, чилђндереп бетерђ, имђнеч булып кала. Ђлбинђ 
белђн торганда ул да ђйтђ иде: шуныћ белђн бљтен кђефне ќимерђсећ, сића якын 
килергђ ытыргый башлыйсыћ, ди иде. Дђрткђ салкын су сипкђн кебек, сњндереп 
ташлыйсыћ, дип кљн саен тукып тора иде. Шулай зарланды, карганды, сукранды 
да икенче кешегђ китеп барды. Њзенђ сђбђп, нигез ђзерлђп йљрње булган икђн 
имансызныћ. Бу тимрђњ Сђлимнећ чын бђласе булып, ќанын бик ашады.
Чаллыга килеп эшли башлагач, тагы да ныграк газапланды ул ђшђке тимрђњ 

белђн. Торакта яши алмый, частный фатирда да ућайсыз иде. Ић начары 
шунда, мунча керергђ, су тидерергђ ярамый. Сђлим тђнен одеколон, аракы ише 
ђйберлђр белђн уып яши. Себеркеле мунча турында бары књз яше китерерлек 
дђрђќђдђ хыяллана гына иде.
Беркљнне шулай Орловка авылыннан ГЭС посёлогына тљшкђндђ, «Яшьлђр» 

вагон-шђџђре аша њтђргђ туры килде. Бер вагон баскычына тагарагын куеп, 
ниндидер хатын-кыз кер уып маташа иде. Аркасына юан итеп бергђ њреп 
салган чђченђ Сђлимнећ ничектер књзе тљште. Шунда ук књзе аныћ тагаракка 
иелђ тљшкђн башыннан, маћгаеннан шуып њтте. Кинђт бу Сђлимгђ бик таныш 
кебек тоелды да туктап калды џђм хатынны карашы белђн ућайсызламас љчен 
бњтђн тљшкђрђк, вагон тђрђзђсенђ тљбђлгђн булып, књзђтеп торды. Хатын, 
ђлбђттђ, њзенђ тљбђлњлђрен ниндидер тойгылары белђн сизенеп, турайды џђм 
Сђлим тљбђлгђн вагонга карады. Ђмма Сђлим бу бик таныш йљз сызыкларыныћ 
кайдадыр кайчандыр књрњен хђтеренђ китерђ алмады.

— Сез Ђхмђттђн тњгелме?— дигђн булды Сђлим килеп чыккан ќайсызлыктан 
котылыр љчен.

— Юк, без Тљмђн љлкђсеннђн,—диде хатын саф татарча итеп.
Сђлим ул марќадыр, мин татарча белмим, дип ђйтер дип кљткђн иде. Бу 

аћа гаќђп џђм кызык тоелды. Инде болай гына китеп бару мђгънђсезлек булыр 
иде, мђнле кеше булып књренергђ телђп, ул сорыйсы итте:

— Аю авылыннан?— диде хатын бик тыныч кына эчтђн елмайган кебек 
яктырып китеп. — Нигђ, ђллђ анда туганнарыгыз бармы?

— Юк,— диде Сђлим сњзне озайтасы килмичђрђк. Шулай да, кырт кына 
китеп барырга читенсенебрђк тагы љстђп куйды:

— Мин сезне кайдадыр књргђнем бар шикелле тоелды, ахры књзем алдады, 
гафу итђсез.
Ул китђргђ бер аягын атлады, шул якка борылды, лђкин хатынныћ сњзлђрен 

ишетеп, туктарга мђќбњр булды.
— Мин дђ сезне кайдадыр књргђнем бар,— диде хатын кулларын чуар 

алъяпкыч итђгенђ сљртђ-сљртђ.
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Сђлим аныћ йљзенђ тагы текђлебрђк карады, хатынныћ сљйлђшендђ 
ниндидер акцент барлыгын да колагы сизеп љлгергђн иде. Шућа књрђ зиџене 
њзе кайларда булган, шуларны эчтђн барлап чыкты.

— Казанда эшлђгђнегез булмадымы?
— Юк.
— Ђлмђттђ яшђмђдегезме?
— Без Себердђ тордык.
— Минем Себердђ булганым юк шул,— диде гаепле генђ елмайды Сђлим 

џђм тагын китђргђ дип аягын атлады.
— Ђ сез Латвиядђ булмадыгызмы?
— Булдым,— дигђнен туктап, бљтен йљзе белђн хатынга таба борылганын 

Сђлим сизми дђ калды. Аныћ башыннан яшен чаткысы тизлеге белђн ул еракта 
калган хђллђр њттелђр. Ул ни ђйтергђ белмичђ, зиџенен ќыя алмыйчарак торды 
да:

— Сез Лунайтеме ђллђ?— диде џђм буыныныћ кинђт бушап киткђнен 
сизде.
Хатын бљтен чырае белђн њзенећ Лунгайте икђнен ђйтеп биргђч, ул ђле 

џаман ышанып ќитмђде.
— Туктале,— диде,— сез ничек болай татарча белђсез?
— Без Себердђ татар авылында тордык, шунда љйрђндек. Нђрсђсе бар ул 

кадђр?
— Ай-џай, сезне књрђселђрем тљшемђ дђ кермђгђн иде,— дигђн булды Сђлим 

ни ђйтергђ белми ућайсызланып. Менђ књпме газапларга сђбђп булган зат аныћ 
каршында басып тора.

— Ђ сез ничек биредђ,— диде хатын шулай ук дулкынланып.
Аныћ кер каптыргычлары бауга элђкмичђ, кире тљшеп-тљшеп китђ иде. 

Сђлим ни эшлђргђ белмђгђч, шул ап-ак итеп юылган, юеш ќђймђлђргђ барып 
тотынды. Хатынга булышырга мђќбњр булды.

— Бу бит минем туган ќир,— диде ул бер керне каптырмаларга 
элђктереп.
Шулчак бер кић генђ чырайлы кеше вагон тђрђзђсеннђн карады. Хатын 

шунда ук ашыга-ашыга керлђрен элеп бетереп, тђрђзђдђге кешегђ ымлады.
— Ђнђ ирем белђн танышырсыз, љйгђ чакыра,— диде хатын џђм олы эмаль 

эчле коштабагын књтђреп баскычтан менђ башлады. Ул кереп китте.
Сђлим нишлђргђ белми кинђт баскыч тљбендђ куркып калды. Њзен кем дип 

таныштырсын инде ул? Газапларын ничек аћлатсын? Аћа беркем дђ ышанмас. 
Ђллђ кермичђ генђ китђргђме? Ђмма китђсе килми, нђрсђдер шул љйгђ тарта. 
Ул шулай икелђнеп торганда баскыч бусагасында ир-ат тавышы ишетелде, 
анысы русча эндђште, ахры Рита иренђ бер сњз белђн барысын да аћлаткан. 
Бер минуттан ул баскычтан тљшеп, Сђлимне љенђ кыстый башлады. Ягымлы 
йљзле, ничектер бер карауда ук њзенђ ышаныч тудыра торган кыяфђтле иде ул. 
Сђлимгђ чигенерлек ќай калмады.
Керњгђ љстђлдђ теге «алдан йљри торган нђрсђ» утыра иде инде. Берђр рюмка 

эчкђч, бер-берећнђн тарсыну, читлђшњ беткђн кебек булды. Ђллђ шђрабне 
шуныћ љчен генђ уйлап чыгарганнармы, дип уйлап куйды Сђлим, хђмергђ 
рђхмђт укыган кебек.

— Ђй, сезгђ ђни гомер буе рђхмђт укыды,— диде Рита татарчалатып.
Ире дђ татарча бигњк белми торган татар кешесе икђн.
— Мин инде њземђ каџђр укылгандыр, дип исђплђдем, бик нык 

газапландым,— дип Сђлим Ритага карады.
Юк, бу теге вакытта ул арестовать иткђн кыз тњгел иде. Мљлаемлыгы, матур 
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чђчлђре калган, ђмма Сђлимгђ бик тђ ошаган, аныћ књћеленђ рђхђт тђ џђм авыр 
да булган ђрнњ биргђн ниндидер чалымнары юк иде инде.

— Сезнећ ни гаеп бар анда хђсрђтлђнергђ?
— Шулай да ќанлы кешелђр, њзебезнекелђр,— диде Сђлим.
Ул, теге качкын малай турында бик сорыйсы килеп теле кычытса да, булдыра 

алмады.
— Безгђ Себердђ дђ начар булмады, ачлык књрмђдек, колхозда эшлђдек. Тик 

укырга гына туры килмђде.
— Ђниећђ кыенга килгђндер инде. Картлар бит алар туган ќиргђ кендеклђре 

белђн берегђ.
— Ђйе, аћа авыр булды. Ђлеге шул малай љчен кљн-тљн кайгырып, сыктады. 

Бер ай эчендђ чђчлђре агарды. Ђ малайныћ язмышы бик ќайлы гына барган. 
Туганнарда торып укыган, љйне караган, туганнар ярдђмендђ ќирлђрне 
сљреп чђчкђн, бђрђћге утырткан. Ђни аны белђ алмыйча, шул кайгыдан 
мантый алмады, дљнья куйды. Сљягем чит-ят ќирлђрдђ кала инде дип ићрђде. 
Нишлђтђсећ, язмыш безнећ кулда тњгел шул.
Ританыћ тавышы кинђт калтыранып китте, тамагына књз яше тыгылды. 

Ул бите буйлап аккан яшьлђрен учы белђн ничектер битенђ иннек яккандагы 
шикелле итеп сыпырып ала иде. Туган ќирем дип саргаеп њлгђн ананыћ 
корышкан йљзе књз алдына килеп, Сђлим дђ књзлђренђ яшь тулганын сизде. Аны 
битенђ агызып тљшермђс итеп керфеклђрен кысмаска тырышты. Ђмма књзне 
йоммыйча йљреп буламыни? Аныћ керфеклђре чыланды. Ире бу ућайсызлыктан 
ничек тђ котылу љчен тиз-тиз папиросын кабызды, боларга карамаска тырышып, 
тирђн итеп суырды да суырды, яћакларында нервы бњлтђтмђлђре калкынды.

— Ярар, њткђн эшкђ салават дилђрме ђле?— диде ул аннары тљпчеген куеп. 
Рюмкаларга бњлде дђ, боларга да татарча ымлады. Ђмма Рита белђн Сђлим ул 
телђгђнне њтђрлек кљч таба алмадылар. Ританыћ књзлђре бер ноктага тљбђлеп тынып 
калган иде. Сђлимгђ бу читен хђлдђн чыгу љчен кузгалып китњдђн дђ башка чара 
юк иде бугай. Ул шулай эшлђде дђ. Бик ућайсыз гына торды да, гафу итњлђрен 
њтенде, тагы очрашырбыз ђле, дигђн булды, тизрђк сызу ягын карады.
Чыккач та уйлар билђп алды: йђ, нђрсђгђ кирђк булды сића бу очрашу? Теге 

елларда син њзећне нинди гаепле санап, љнсез калып кайгырган булган идећ. Алар 
сине каргамаганнар, ђ син њлђр дђрђќђдђ кичерешлђргђ батып йљрдећ. Аћлаганнар 
алар, тормышныћ њз дигђнчђ генђ бармавын. Тукта ђле, Рита ђтисе хакында лђм-
мим бер сњз ђйтмђде, димђк, гаебе булган инде аныћ. Нигђ Рита ђтисен гаеплђп 
сљйлђми? Бандаларга ияреп китеп бит ул семьясын шундый хђлгђ куйган? Гаепнећ 
башы аћарда! Ђ Рита аныћ эшен аклыймы ђллђ? Нигђ ђнисе књрђ торып ирен 
шул фаќигале юлдан читкђ алмаган? Гади мантыйкка таянсаћ, димђк, њзе дђ ике 
яклы булган? Аннары ђлеге дђ баягы мулла бабай таягы, дигђндђй, бер уй башка 
килђ: ул бандадагы кешелђрнећ семьяларына нигђ афђт тљшерергђ иде, аларныћ 
гаеплђре юк бит!.. Ярар, анысы безнећ эш тњгел, дђњлђт эше, анда бездђн яхшырак 
Верховный Совет уйлый, аныћ башы зур, тњгђрђк...

***
Гљлгенђ иренећ конторга эшкђ књчњен бик тели иде. Бу Нђфис љчен дђрђќђгђ 

књтђрелњ дђ булыр, аннары квартира алырга да ќай тизрђк чыгар дип исђпли 
иде. Њзећ шунда булсаћ, кљн дђ књзлђренђ чалынып торсаћ, бљтенлђй башка 
бит. Ђмма Нђфис њзенећ эшен алдын итђ алмый, њзен дђ књрсђтергђ тартына. 
Ђнђ кайбер мастерларныћ участокларында эш тђ ђллђ ни алдын, сыйфатлы 
тњгел, тик алар њзлђрен књрсђтергђ бљтен кљчлђрен куялар. Нђфис фђкать югары 
сыйфатлы эш белђн генђ ярарга тырыша, ђ эш белђн генђ ярап булмаганны 
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аћларга телђми. Эшлђп тњгел, кешнђп ярыйлар хђзер књбрђк. Нђфиснећ 
эшлђве бар, кешнђве юк. Ђнђ шундый ук мастер Мурадимов, эше белђн ђллђ 
ни ялтырамый, ђмма сњзе белђн џђрчак ялтырап тора. Югарыдагылар аћардан 
бераз шњрлилђр дђ шикелле. Ни генђ булмасын, ул Нђфистђн љстенрђк бђялђнђ, 
алдан йљртелђ, чљнки тђмле телле шайтан... Йомшак телле бозау ике сыерны 
имђр, дип юкка гына ђйтмђгђннђрдер...
Ђ ничек итеп Нђфисне бу кимчелегеннђн арындырырга? Мин бит аћа 

ничектер ярдђм итђргђ тиеш. Яхшы хатын ирне ялтыратыр, яман хатын 
калтыратыр, дигђннђр борынгылар. Мин дђ Нђфисне «ялтыратасым» килђ, 
менђ ќаен гына белеп булмый.
Гљлгенђ Рита белђн бергђ эшли иде. Рита конторда гына, тљрле хисаплаулар, 

сызымнар белђн утыра, ђ Гљлгенђгђ еш кына керн алу љчен «эш мђйданына» 
чыгарга туры килђ иде. Шулай да алар ничектер бер-берсенђ якынайдылар, 
бђлки моћа Ританыћ татарча белње дђ сђбђп булгандыр. Аннары џђр кеше 
књћелендђ «њз йљрђк тарихын» бњтђннђр белђн бњлешњ хасияте дђ кљчле. Бу кљч 
тђ књп кенђ дуслыкларныћ тууына китерђ. Ни генђ булмасын, алар бер-берсенђ 
эч серлђрен ышанырлык дђрђќђдђ дуслашып киткђннђр иде. Яћа ќирдђ, ире 
белђн икесе ике торакта яшђгђндђ, бу иптђшлек Гљлгенђ љчен бигрђк тђ ђйбђт 
булды. Чљнки кеше дигђнећ шулай яратылган инде, ул њзенећ књћел терђгесез, 
рухи терђксез яши алмый, аћа књћелен, йљрђген нђрсђгђ, кемгђ булса да бђйлђп 
куярга кирђк. Шунсыз эче тыныч була алмый, тойгылары, фикерлђре телђсђ 
кая чђчелеп бетђр. Гамђлдђн алып караганда да рухи тормышта кеше сљялер, 
таяныр љчен терђк эзли. Эзлђгђндђ, ђлбђттђ, ялгышулар да була. Књћел књзенећ 
тђќрибђсе аз чљнки. Шућа књрђ ул њзенђ терђк итеп сайланган кешедђн, аныћ 
кимчелекле якларын књреп, кайчак суына да, бизђ дђ. Кайчак аћа хыянђт ачысын 
да татырга туры килђ. Лђкин ни генђ булмасын, кеше рухи тормыштан, кешелђр 
књзенђ бђрелеп тормый торган эчке тормыштан башка яши алмый инде. Бђлки 
менђ шундый кешелек ихтыяќы Рита белђн Гљлгенђне якынайткандыр. Аннары 
яшь аермасын да чуттан тљшереп калдырып булмый. Рита књпне књргђн, књп 
кешелђр белђн аралашкан, тормыш тђќрибђле, ђ Гљлгенђ яше утызга якынлашып 
килсђ дђ, џаман ђле њзен ќитлегеп бетмђгђн шикелле хис итђ иде. Шунлыктан 
ул Ританыћ кићђш-табышларын њзенђ сећдереп бара. Эш тагы шунда, Гљлгенђ 
бала табарга курка. Бер апасы бала тапкан чакта њлгђн иде, менђ шућардан 
аныћ ќанына бик ђшђке курку оялап калды. Рита белђн шул хакта књбрђк 
гђплђшђлђр. Чљнки Гљлгенђнећ бик тђ бала табасы килђ, шул хакта љзгђлђнђ, 
курку џђм телђк књћелендђ тартыша. Кайчагында бер як ќићеп, књћелен били, 
бераз вакыттан икенче як ќићђ џђм њзенећ ихтыярын тага башлый. Кыскасы, 
књћелендђ чын, канлы «сугыш» бара. Менђ ничђ ел дђвам итђ инде бу «сугыш». 
Тарих китабында ничђ еллык сугышлар бар ђнђ?! Йљз елга сузылганнары да. 
Ђ Гљлгенђ књћелендђге тартышныћ бер кљне ђллђ ничђ елга торырлык. Чын. 
Шундый ђрнегђн чаклары була, иреннђн, бњлмђдђшлђреннђн качып, књз яше 
тњгђ. Шуннан бераз ќићеллек килгђн кебек була булуын. Нђфискђ моны ђйтсђћ, 
авыз да ачырмый: давай малай тап, бетте китте. Ђгђр тапмасаћ, дуслык бетђ, 
мин аерылырга мђќбњр булачакмын, дип тђ куя. Менђ бит ничек? Рита да аћа 
тђвђккђллђргђ куша. Барысы да ђйбђт булыр, курыкма, дип тђнбиџли. Гљлгенђ 
тагы ике ут арасында кала. Аныћ ђле џаман шул «проблеманы» хђл иткђне юк. 
Хђзергђ фатир юк дип сузарга сђбђбе бар. Шуныћ белђн юанып яши ђле Гљлгенђ. 
Кайчак, бер тњбђ астына књчсђк нишлђрмен, дип эче жу итеп китђ. Квартирны 
тиз генђ аласы да килмђгђн кебек булып куя. Юк, квартирны тизрђк элђктерђсе 
иде ђле, юкса торакта тљенчеклђр љстендђ яшђњ бик ялыктырды. Олыгая тљшкђч, 
кеше бер-берсенђ авыррак иплђнђ инде, табигый.
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Беркљнне, Гљлгенђлђр объекттан кайткач, Рита аныћ янына керде.
— Бер ќиргђ барабызмы, Гљлгенђ?— диде ул бик серле тавыш белђн.
— Нинди ќир бит, ашлы ќирме, ташлымы?— Гљлгенђ шулай ук серле итеп ќавап 

кайтарды. Ђмма баш тартмавы књзлђренећ елмаюыннан књренеп тора иде.
— Ашлы да, ташлы да.
— Ашы нђрсђ дђ, ташы нђрсђ?
— Анысын баргач књрерсећ. Сер. Яме?
— Сер ярата торган йомшаклыгымны белђсећ, Рита.
Бу ризалык билгесе иде. Сњз шуныћ белђн бетте.
Эштђн соћ алар ГЭС посёлогына автобус белђн килделђр. Горкомнан ерак 

тњгел гастрономга кереп торт џђм конфет алдылар. Рита џаман кая, кемгђ 
барасын ђйтми иде. Гљлгенђ берђр хатын-кызныћ туган кљнедер дип гљман 
итте, бњтђнчђ тљпченмђде.
Звонок тљймђсенђ басып, ишек ачтырып кергђч кенђ књрде Гљлгенђ, алар 

Сђлим Григорьевич фатирында пђйда булдылар. Хуќа бик шатланып, куанып 
каршы алды. Гљлгенђнећ башына уйлар йљгерде: менђ Нђфис турында сљйлђшер 
љчен ић ќайлы форсат бит бу. Тырышып-тырмашып эзлђсђћ дђ мондый 
ќайныћ булуы мљмкин тњгел... Гљлгенђ љйдђ хатын-кыз кулы булмавын шунда 
ук сизеп алды. Ританыћ монда килеп йљрњенђ гаќђплђнергђ дђ, гаќђплђнмђскђ 
дђ белмђде. Ул арада Рита љстен салып куеп, кухняга кереп киткђн, нђрсђдер 
савыт-саба шалтырата башлаган иде. Сђлим дђ шкафны ачып, љстђлгђ яшькелт-
зђћгђр чђркђлђрдер-мазардыр куйгалады. Рита биредђ бљтенлђй њзлђшкђн 
икђн, дип уйлап алды Гљлгенђ. Кара син аны, тымызык тњгел диген! Хатын-
кыз књћеле тартмалы, ђллђ нилђр ятмалы, дип юкка гына ђйтмђгђннђр. Ђ 
нигђ мине алып килде икђн соћ бу, дигђн мђкерле уй миен љтеп њтте тагын. 
Лђкин Сђлим Григорьевичныћ тотышында, Ританыћ йљзендђ бер дђ андый 
уйга китерерлек чаткылар књрмђде Гљлгенђ џђм алар турында шикле уйлавы 
љчен бите кызарганын тойды. Уйларын куып ќибђрергђ тырышты. Љстђлгђ 
утырышып, бераз ашап-эчеп алгач, Рита сњзне њзе башлады. Бер-ике сњз белђн 
аћлашылырлык итеп, барысын да ачыклап бирде џђм Сђлимгђ таба тљбђлеп, 
бик мљџим нђрсђне ђйткђн тавыш белђн:

— Ђнинећ сезгђ укыган рђхмђте, ђгђр бђхет китерђ торган булса, сез бђхеткђ 
чумган булырга тиеш инде,— диде.
Нђрсђ љчен болай ђйтте ул, Гљлгенђ аћлап ќиткермђде ђле, шулай да «сез» 

дигђн сњздђн болар арасында бер дђ тегенди-мондый нђрсђ юклыгын тљшенеп 
алды. Ђ Сђлим кљлеп ќибђрде, аныћ матур булып тезелгђн ак тешлђре ялтырап 
књренде. 

— Чын, чын, Сђлим Григорьевич,— диде Рита, аћа табарак борылып, ќитди 
тавыш белђн.
Ул Сђлим ышанмады, шућа кљлђ дип уйлады бугай.
— Юк, ышанам, ышанам, — дип кул селтђде. — Тик њземнећ ућышсыз 

булуымнан гына кљлђм.
— Яхшылык ќирдђ калмый, дигђннђр.
Гљлгенђ дђ сњз кыстырасы итте. Аныћ Сђлим Григорьевич белђн бергђ-бер 

сљйлђшеп китђсе килђ иде. Болай арадаш булып кына утырырга риза тњгел, 
чљнки Сђлим аћа кай ягы белђндер бик ошый бара кебек. Сљйлђгђндђ бераз 
гына башын бер якка авыштырып куюы, кыяфђтендђ мактану ђсђре булмавы 
ничектер књћелгђ ятышлы иде.

— Яхшылык, дисез менђ сез,— дип сљйлђп китте Сђлим. — Берђр кешегђ 
яхшылык эшлђсђћ, кайчак њзећђ хилафлык килђ. Яки берђр танышка игелек 
итсђћ, икенчесенђ начарлык булып тљшђ. Катлаулы механизм, ђ-ђ?!
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— Юк инде, яхшылыкны књћел тоя ул барыбер,— диде Рита џђм тортны 
љлешлђргђ бњлеп џђркем алдына куеп чыкты.

— Кайчак тоеп та ќиткерми шул.
— Нигђ, сез бђхетсез тњгел ич!— диде Гљлгенђ. — Идарђгез ђйбђт хисапта, 

абруегыз да бар. Беляев горкомда планеркада сезне њрнђк итеп телгђ ала.
— Юк, мин њземне бђхетсез санамыйм,— дип кљлде Сђлим тагын кеткелдђп. 

Чљнки бу сљйлђшњдђ ул шартлылыкныћ бик књп булуын тоя иде, кљлње дђ шућа 
иде. Шартлылыкны бер дђ ќаны љнђми, чљнки шартлы хђл кешегђ бернинди 
бурыч та, ќаваплылык та йљклђми, намуссызга хђйлђ корырга бик ќайлы шарт 
ул шартлылык. Њзећне барлыгыћнан да ђйбђтрђк итеп књрсђтњ љчен аћардан 
да ућайлы ќай юктыр.

— Бер карасаћ бђхет бар, бер карасаћ юк кебек. Ђллђ ничек,— дип ђйтеп 
куйды Рита.

— Кемнећ нђфсе нинди инде, берђњ ђзгђ дђ риза булып яши, берђњ књп 
булса да џаман канђгатьсез.

— Ђйе, бик дљрес,— диде Сђлим Гљлгенђ белђн фикере тђћгђл килњгђ 
ничектер сљенеп.
Бераз тынып чђй эчеп алдылар. Аннары њзлђре сала торган яћа шђџђр 

турында сњз китте.
— Яћа ќирдђ ђле кешелђр бер-берсенђ дигђндђй, ќиргђ, урынга ќайлашу, 

килешњ чоры њтђлђр. Шућа књрђ кайчак киеренке хђллђр килеп туа,— дип 
сљйлђде Сђлим.

— Кеше саен зур бер холык,— диде Гљлгенђ. — Тисђћ, килђ сулык-сулык, 
тимђсђћ, њзећђ суык.
Ул Сђлимгђ карады, теге кљлђ башлады. Гљлгенђ дђ аћа кушылды.
— Нигђ, шулай тњгелме?
— Бик тђ шулай. Кара, безнећ фикерлђр гел туры килеп тора. Гаќђп.
— Димђк, сез икегез дђ бер «дулкында»,— дип Рита да кљлеп куйды. 

— Була андый кешелђр. Алар бер-берсен тизрђк аћлыйлар. Аларга бер-берсе 
«дулкынына» ярашырга тырышып иза чигђргђ туры килми.

— Ну, син, Рита, бљгђсећ бугай,— дигђн булды Гљлгенђ шулай ук кљлђ-
кљлђ.
Сђлим исђ њз-њзен тыћлаган кебек, аска караган килеш, чђен уртлап алды. 

Аћа да бераз ућайсыз булып китте ахрысы.
— Рита, ђниегез анда бик ќђбер-ќђфа чикмђдеме соћ?— диде Сђлим сњзне 

икенчегђ борып. Ул бу сорауны бирергђ курка иде, шулай да теленнђн ычкынды 
шул. Кић маћгаена тљшкђн чђчен сул кулы белђн «ябыштырып» куйды.

— Ќђбер-ќђфа анысы булмады, Сђлим, шљкер, ђмма ђни сагынуга чыдый 
алмады. Саргайды тђмам. Бигрђк тђ њзебезнећ коеныћ суын сагынып тилмерде. 
Бљтенлђй сары коелды, књп тђ ятмыйча, дљнья куйды. Ђ мића ул кое суы бармы, 
юкмы. Ђ аныћ ђќђленђ тиде.
Рита ничектер юашланып калды. Гљлгенђ да моны сизде. Ниндидер шаян 

сњз ђйтергђ телђде, ђмма башына килмђде.
— Мђрхњм, картлар шул туган ќиргђ бик берегђлђр инде алар,— диде Сђлим 

ни ђйтергђ белмђгђч.
Бу «кутырга» тагын тиеп китњенђ эчтђн њкенеп куйды. Берни дђ сорашмаска, 

кљлне актармаска, аннан яралый торган ярчыклар табылуы ихтимал дигђн 
нђтиќђгђ килде ул.

— Кайда ђйбђт йљзгђ, шул туган йорт безгђ, — диде Гљлгенђ ничектер 
шатлыклы тавыш белђн.

— Яшь чагында шулайдыр, ђ картайгач менђ...
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— Туган туфрак тарта, тарта,— дип Сђлим тагын ђйтергђ мђќбњр булды. 
— Ќан тартмаса, кан тарта.

— Шулайдыр, кеше олыгайган саен балалыгына кире кайта бугай,— диде 
Рита. Нђрсђнедер ђйтеп бетермђде, њзе дђ туган ќирен, Латвиясен сагына 
башлаганга охшый иде.

— Чыпчык та ђйткђн бит, њз урманым, њз чытырманым дип.
Гљлгенђ кљлеп куйды. Аћа ничектер бик рђхђт иде. — Ђ без њз 

«чытырманыбызны» кора алырбызмы, юкмы?
— Сезгђ дђ булмаса, ирећ мастер,— диде Рита сњзнећ бу якка таба юнђлњенђ 

сљенгђндђй.
— Ђрсез тњгел бит ул, сњзен њткђрђ алмый,— дип Гљлгенђ хђйлђле караш 

белђн Сђлимгђ тљбђлде.
Сђлим тагын кљлеп куйды, лђкин Гљлгенђне бу ќавап кына канђгатьлђндермђде, 

ул аныћ нђрсђдер ђйтњен кљтте.
Сђлим Нђфисне яратып бетерми иде бугай. Йљзендђ шундыйрак шђњлђ 

чагылып њтте. Сђлимнећ эчендђге йљзенђ чыга торган хасияте бар иде. Кыскасы, 
йљзе аны «сата» иде, аћа «хыянђт» итђ иде. Бу юлы да «сатты» ахыры дип 
уйлады Сђлим џђм билгесезрђк итеп, томанлырак берђр нђрсђ ђйтеп котылырга 
уйлады.

— Кешелђр белђн эшлђњ авыр,— дип куйды џђм Гљлгенђнећ йљнтђс 
керфеклђренђ карады. Аларда ниндидер яктылык бизђге бар џђм џаман нидер 
ђйтњен љмет итђ кебек.
Сђлим њзеннђн югары торганнарныћ фикере белђн яши иде, теге яки бу 

кеше хакында љстђ ничек ђйтсђлђр, ул да шул фикерне тђкрарлый иде. Ђ 
мастер Нђфисне ул њзе дђрђќђгђ књтђрде, њзенђ терђк итмђкче булган иде. Џђр 
начальник шулай: њзе янындагыларга дђрђќђ, чин биреп, њзенђ тугрылыклы 
кешелђр булдыра џђм эшне шулай алып бара. Џђр баш кешенећ ялагайлары, 
ђлђкчелђре була. Шушы ђгъзалардан башка баш баш булып утыра алмый 
ахрысы. Ђмма Сђлим ялагайларны, ђлђкчелђрне бик љнђми иде. Ышанычлы 
кешелђрећ булу идарђ мљдире љчен мђќбњри. Тик ялагайлык, ђлђкчелек бик 
начар. Нђфиснећ ђлђклђњ гадђтлђре дђ беленгђлђде. Сђлим ахыры аћардан 
шуныћ љчен суына тљште. Шулай да Гљлгенђ алдында сер бирергђ ярамый. 
Эштђ килеп чыккан гаугаларны шђхси хђллђргђ кушарга кирђкмђс иде. Ђ 
Гљлгенђнећ књзлђре ќылы сњз кљтђ.

— Нђфиснећ эшчелђр арасында абруе зур аныћ,— диде Сђлим. Чын 
дљреслекне ђйтте, аћа файдалы булмаган хакыйкатьне ачып салды.

— Аны яраталар, мин дђ ишеткђнем бар,— дип Рита да љстђп куйды. 
— Шулай булгач, квартир бар инде!

— Ђнђ шул љч йортныћ берсе њзебезгђ була, диделђр.
Сђлим бер дђ исе китмђгђн кыяфђт белђн ђйтте.
Гљлгенђ нигђдер бер дђ књћеллелђнеп китмђде. Ул квартир љчен бик њлеп 

тормый иде. Хикмђт шунда, Сђлим Григорьевичны трестка алачаклар икђн 
дигђн сњз йљри, ђ Гљлгенђ Нђфисне аныћ урынына ниятлђп хыяллана иде. Тик бу 
хакта турыдан-туры, яки кыеклатып та сњз кату мљмкин тњгел. Гљлгенђ Нђфискђ 
карата Сђлимнећ «бђясен» белђсе килђ иде, бљтен казганганы шул...
Шулай да Гљлгенђ биредђн ниндидер њзе дђ аћлап бетермђгђн рухи 

ќићеллек алып китте. Торакка кайткач, караватына утырып уйланды, ќанда 
ниндидер рђхђт моћсулык. Бер дђ мондый хис кичергђне юк иде шикелле. 
Књћел тирђнендђ ниндидер кайнар кизлђњ ачылган кебек, аны эчтђн ќылытып, 
уйландырып, мђмрђтеп тора башлады.
Икенче кљнне Нђфис килгђч тђ бу хис бетмђде, аныћ ничектер ире белђн 

ЯЋА ШЂЏЂРДЂ



38

сљйлђшергђ сњзе калмаган кебек иде. Ничек була инде бу? Ике књћел бергђ 
кушыла да, бер-берсенђ ачылып дигђндђй яшилђр, бер-берсеннђн яшерен 
серлђре бетђ. Тљрле планнар коралар, ниятлђр белђн бђйлђнђлђр, барысы да 
уртак, аерым-аерым бернђрсђлђре дђ калмый. Гљлгенђ дђ шулай исђплђп йљри 
иде. Ђ менђ Сђлим янына аны Рита алып баруы хакында ире белђн уртаклашасы 
килмђде. Нилектђн? Аныћ саен бу сер тагы да ныграк књћелен били барды. 
Гљлгенђ аны теш арасыннан чыгарырга да курыкты.
Рита да нидер сизенгђн кебек, бергђ эштђн кайтканда тљпченђсе итте.
— Син нђрсђ, йомыкланып киттећ ђле, эчећђ май салган шикелле 

књренђсећ.
— Нигђ алай дисећ, Рита?
— Соћ эчећђ йомылып, књћелећђ убылып йљрисећ, яныћдагыларга гамећ юк.
— Њзем дђ ђйтђ алмыйм, ђллђ авырыйм инде?
— Югыйсђ, табарга ниятлђдећме?
— Кая? Барысы да онытылды ђле,— диде Гљлгенђ џђм њзе аныћ Сђлим 

янына барасыћмы, дип ђйтњен кљтте. Ђмма сер белгертђсе килмђде. Ђ Рита 
шуны сизгђн кебек Сђлимне мактарга тотынды.

— Књрдећме, нинди ђйбђт ул, бер артык сњз ђйтмђс, шапырынмас. Сњзен 
саллы итеп сљйлђр, буш сњз кыстырмас, њзен горур тота. Барысын да йљрђккђ 
кабул итђ торганга охшаган ул,— диде Гљлгенђ ничектер кинђт яктырып китеп. 
Шунда ук њзен-њзе кулга алырга мђќбњр булды.

— Кем белђ? Шунысын гына ђйтђ алам, дљреслекне ярата.
— Дљреслек белђн нишли аласыћ инде?— диде Гљлгенђ.
— Шулай шул. Бер ќирдђ дљреслек булса, икенче мђлдђ ялган, дигђндђй.
— Синећ братыћ љчен аћа элђккђндер ђле?
— Белмим, ђйтми ул. Юктыр, мљгаен. Лђкин ул вакыйга аны бездђн дђ нык 

яралаган, књрђсећ.

***
Сђлимдђ дђ њзгђрешлђр бар иде. Ританы очратып, бергђ књз яше койганга 

ай да њтмђгђндер, аны ничђмђ еллар газаплаган, бђхетсез иткђн каџђр суккан 
тимрђве бетте дђ китте. Нђрсђдђн булыр бу? Ђллђ бу арада кљне-тљне тљзелеш 
материаллары даулап чабуныћ берђр тђэсире тидеме, югыйсђ?
Аћа биредђге Мђскђњ тљзњчелђренђ баш орырга туры килде. Алар њзлђренђ 

њзђк тљзњ тђэминаты булдырганнар. Џђрчак запаслары була. Тљзњчелђр шул 
тђэминат идарђсенђ мљрђќђгать итђлђр џђм кирђк ђйберлђрен тоткарлыксыз 
алалар. Бљтен кирђк-ярак фђкать бер урынга њзђклђштереп тупланган. Алдан 
материалны ђзерлђп куялар, аннары тљзи башлыйлар. Материал конвейердан 
килгђн шикелле агып тора. Тљзњчелђр барысын њз урынына урнаштырып тора, 
ягъни тљзилђр. Бернинди аћлашылмау, комачау юк. Ђлбђттђ, тљзелеш срогыннан 
алда њтђлђ. Бљтен эш майланган кебек бара.
Ђ бездђ андый њзђк тђэминат юк. Нђрђт буенча тљрле снабларга чабасыћ. 

Инде кирђкле ђйберне сића чаклы килеп алып бетергђн булалар. Аннан тагын 
чабарга тотынасыћ. Снаб башында утыручыны ничек тђ ќайларга, аныћ књћелен 
књрергђ тырышасыћ. Юк, сњзлђр белђн генђ тњгел, ђлбђттђ. Коры кашыкныћ 
авызга сыймаганын хђзер џђр адђм белђ. Бушка сыер да мљгрђми, дилђр. Сђлим 
бу «коры законны» бик яхшы белде. Шуныћ љчен буш кесђ белђн йљрмђде. 
Майламыйча таба купмый, дигђн мђкальне гамђлдђ сынап татыды.
Кичђ этаж плитђлђре њтереп кирђк булды. Сђлим теге снабка сугылды, 

монысына борын тыкты — юк. Ахырда ЖБИ заводыныћ њзенђ китте. Анда да 
нђрђт, заказ. Нишлђргђ? Мљдир булып бер кечкенђ књзле кеше утыра. Ничектер 

ХИСАМ   КАМАЛОВ



39

ђтђч књзенђ ошатты Сђлим аныћ бу ќете карашын. Билгесезрђк, томанлырак 
итеп сљйлђшђ бу. Сђлимнећ эченђ ќылы керде. Ул аћардан калмаска ниятлђде, 
књзенђ ак булып тљшеп, дигђндђй, утырырга булды. Тећкђсенђ тияргђ кирђк, 
алќытырга, туйдырып бетерергђ, дип исђп тотты... Ђмма менђ эш соћы килеп 
ќитте, тагын булмады, иртђгђ инде, диде мљдир. Юк, Сђлим эштђн соћ да аћардан 
калмаска карар итте. Љенђ ияреп кайтты. Ярый ђле, сумкасында коньягы џђм 
бер-ике плитђ шоколады бар иде. Курыкмыйча бусага атларга була.
Љйгђ керделђр. Љч бњлмђле бик шђп квартирда тора икђн. Мђскђњлелђр 

тљзегђн бу йортны, ђллђ каян књренеп тора. Уфалылар да шулай шђп итеп 
тљзилђр биек йортларны. Безнећ казанлыларныћ гына бу мђсьђлђдђ љйрђлђре 
сыеграк ђле.
Сђлим коньякны џђм шоколадларны чыгарып куйды. Ђмма каяндыр 

мљдирнећ хатыны чђчрђп килеп чыкты. Чибђр генђ, ягымлы гына њзе.
— Юк, юк, юк,— дип кычкырып ќибђрде ул чђркђ алырга шкафны ачкан 

ире янына килеп. — Синећ алкаш буласыћ килђме? Юк, юк, иртђгђ њк 
парторгыћа гариза илтђм, менђ књреп тор. Мин алкаш белђн яшђргђ телђмим. 
Бетте, бетте!

— Тукта инде ичмаса кеше алдында,— диде ире йомшак кына.
Ул эчкече тњгел, ђмма ђйбђт, игелекле кеше икђнен књрергђ була иде.
— Бетмђс синећ кешелђрећ. Кљн саен монда... юк, юк,— дип тагын да каты 

чђрелдђргђ тотынды ул џђм ире кулыннан чђркђлђрне тартып алды.
Мљдир нђњмизлђнеп, љстђл янына килеп утырды да башын тњбђн иде. 

Нишлисећ, алдагы кљннђрдђ андый гљнаџлары булгалаган ахры.
Сђлим нишлђргђ белмђде. Хђлнећ кинђт «ќимерелњгђ» таба ђйлђнњеннђн 

каушап калды. Мљдир дђ башын ике учы белђн учмарлап, берни дђ эшли алмый 
аптыраган, аћа бик оят та иде.

— Зђлифђ, йђ инде, кунакны шулай эт кебек љреп каршылама,— диде ул 
йомшак тавыш белђн.

— Юк, юк, бернинди кунак юк, син ђнђ шул таш плитђлђр сатып эчђсећ. 
Иртђгђ њк парторгыћа барып ђйтђм. Эчђ-эчђ алкашка ђйлђнерсећ, урыныћнан 
чайкап тљшерерлђрие. Йљр аннары апалной эт кебек

— Иптђш, сез дђ аны эчертеп майларга йљрмђгез,— диде хатын Сђлимгђ 
таба борылып.
Ул џаман љстђл кырыенда сак кебек басып торды. Карашы, кыяфђте: «Чыгып 

китегез, зинџар»,— дип кычкыра иде. Хатынныћ бљтен барлыгы, хђтта аныћ 
књлмђге, сары тљймђлђре дђ Сђлимгђ: аттыр моннан, дип акыра иде.
Сђлим, буш сумкасын тоткан килеш, ничек љстђл яныннан кузгалуын да 

сизмђде. Коридорда тагын бер чытык йљзле хатын џђм ике таза гына егет басып 
тора иде. Сђлим курка-курка атлады, тегелђрнећ йодрыклары тљйнђлгђн иде, 
биргђлђп алсалар да берни кыра алмаячаксыћ. Лђкин алар тимђделђр.

— Кеше аздырып йљрмђгез, иптђш,— диде теге хатын. Менђ иртђгђ мин 
горкомга барам да ђйтђм: эчертеп, њзенђ ђйбер-яраклар алып йљри дип. 
Белдегезме?
Сђлим бер сњз дђ эндђшерлек хђлдђ тњгел иде. Ул ђњвђлге кыйнаучы строй 

аша узган солдат кебек атлады.
— Каенанаћа сђлам ђйт,— дип кычкырды егетлђрнећ берсе.
— Ташла, ташла,— дип икенчесе аћа каршы тљште Сђлим ишекне 

япканда.
Ђмма икенче кљнне мљдир аны алмаеп каршылады џђм бик тырышып аныћ 

њтенечен канђгатьлђндерде. Шулай танышып киттелђр.
Аннары кирпеч џђм панельлђрне станциягђ барып юлларга туры килде. 
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Круглое поледа Сђлим љч кљн ятты. Тђмам йончылып, мунчалага ђйлђнеп 
дигђндђй кайтты. Ялынды, ялварды, дђрђќђсен тљшерњдђн дђ тартынмады, башка 
чара юк иде. Шуныћ бђрабђренђ књп нђрсђлђр юнђтте ул. Љч йортка да ќитђрлек 
кирђкле озынлыктагы этаж плитђлђре, баскыч маршлары џђм тњбђ љчен шифер, 
џђм тагын мећ тљрле кирђк-ярак. Моны кечекенђ генђ бер ќићњ дип атады Сђлим 
њз-њзенђ, џђм књћеле бик књтђренке иде. Душта коенгач, тир џђм тђн кереннђн 
арынган тартышларда ќыелган књћел тынычсызлыгыннан, тђмсезлђнњлђрдђн 
тагы да ђйбђт булып китте. Чђй эчте, хђзер диванга сузылып ятып, китап укудан 
да рђхђт нђрсђ юк иде аныћ љчен. Дљнья ќђннђте менђ шул аћа.
Морзе ђлифбасын уйлап тапкан кеше Морзе бик кызыксынучан булган икђн. 

Њзе физиканы урта мђктђп дђрђќђсендђ дђ белмђгђн, ђмма телеграф турында 
укып, бер идея белђн тђмам ќенлђнђ ул. Тавыш сигналлары турында баш 
вата. Њзе телче кеше була, физикадагы индукцияне дђ керделе-чыктылы гына 
белђ. Бервакыт пароход белђн Европадан Америкага кайтканда иптђшлђренђ 
хыялланып сљйли: менђ тавыш сигналларын џавага ќибђрергђ мљмкин булачак, 
аны еракта тоткыч приборлар белђн табып алачаклар џђм нђрсђ ђйткђнећне 
аћлаячаклар... Америкага кайткач, ул шушы идея белђн тђмам ќенлђнђ, 
таныш физикларга ярдђм сорап бара, алар аћа булышалар Књп тырышлык 
њзенећ ќимешен бирђ: Морзе ђлифбасы туа. Менђ бит тырышлык, тырышлык, 
тагын бер кат тырышлык кирђк. Чыннан да, дљнья хђзер кешедђн торган саен 
књбрђк кљч, зиџен талђп итђ. Нђрсђдђн бу? Чљнки халык књбђя бара, яшђњ 
шарты даулый, ђ мљмкинлеклђр, байлыклар азая. Юкны бар итђргђ кирђк була 
башлый. Кешене аны тудыр гына, ул њзенекен итђр љчен ќир тырнап тартыша 
инде. Кешенећ артык књбђюенђ бик уйсыз оптимистик караш фаќигага гына 
китерергђ мљмкин. Гомумђн, дљньяныћ килђчђгенђ ђтђч оптимизмы белђн 
гљман итђргђ ярамый торгандыр. Без бай, табигать байлыклары чиксез дип 
фикер йљртњдђн дђ начаррак, акылсызрак нђрсђ юктыр...
Кинђт ишек шакыдылар. Сђлим, торып, сђгатенђ карады. Эш сђгате чыгып 

килђ иде. Контордан берђрседер дип уйлады џђм барып бикне ычкындырды. 
Шау-гљр кљлђ-кљлђ Гљлгенђ килеп керде. Аныћ кљлње ућайсызлыкны йомшарту, 
бетерњ љчен генђ иде.

— Рита килмђдеме ђле?— диде ул Сђлимнећ дђ шат йљзен књреп.
— Килергђ тиеш идемени?
Сђлим аларныћ килђсен белми иде, шућа сорады.
— Биштђ њк анда булам, кил, дигђн иде ул. — Гљлгенђ ућайсызлана башлады. 

Аныћ йљзен аптырау књлђгђсе каплап алды
— Килер, алайса, уза тор, ђйдђ,— дип ђйтњдђн башка чара калмады. Ђмма 

ул бик шат иде. Гљлгенђнећ йљзендђге ућайсызлану књлђгђсе бераздан таралып 
бетте диярлек.

— Њзем дђ бер ял итђргђ тели идем ђле, килеп яхшы иттећ, чын менђ,— ди-
ди ул бик ачылып џђм књћеллелђнеп табын хђстђрлђп йљрде. Љстђлгђ эчемлек 
белђн ашамлыклар куйды. Гљлгенђ дђ чђй куярга алынгач, тартынуын ќићде, 
иркенлђп китте. Тик Ританыћ вђгъдђ биреп тђ сњзендђ тормавына гына эче 
пошып торды. Килер ђле, бђлки, берђр мђшђкате чыккандыр дип њзен-њзе 
тынычландырды.
Гљлгенђ олы яктагы кљзге алдында, чђчен-башын тљзђтенеп килде дђ, љстђл 

янына утырды. Алар кухняда гына чђй эчђргђ булдылар. Бердђн ташып йљрисе 
юк, икенчедђн, бљтен нђрсђ кул астында.

— Рита юк бит, ђ?— диде Гљлгенђ ничектер џаман ућайсызланып.
— Килми калмас, ђгђр ният итсђ.
Сђлим шђраб тутырган чђркђне Гљлгенђгђ тоттырды џђм њзе дђ ике бармагы 
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белђн чеметеп кенђ тоткан килеш чђкештереп эчеп куйды. Гљлгенђне кыстамады, 
аныћ кыстау гадђте юк иде. Шулай да Гљлгенђ чђркђсен яртылаш итеп булса 
да йоткалады. Капкалап алгач, њзеннђн-њзе теллђр бђйдђн ычкынды, ничектер 
икесе дђ гаќђп дђрђќђдђ бер-берсенђ нђрсђдер сљйлиселђре килеп тора иде.

— Теге йорттан њзећђ тиешле квартирны Риталарга бирђсећ икђн?— дип 
куйды Гљлгенђ.

— Ђ-ђ,— дип кљлгђн булды Сђлим,— каян барып ќитте ђле ул хђбђр? Ђллђ 
Ритага да ишетелде микђн?— Сђлим куркынган йљз белђн Гљлгенђгђ тљбђлде. 
Гљлгенђ аныћ бу хасиятен аћлап ќитмђде, нигђ шулай шиклђнђ икђн, дип 
уйлап алды.

— Белмим. Нигђ, ул начар хђбђрмени?
Гљлгенђнећ кашлары матур гына булып селкенеп куйды.
— Юк та, мин аћа сљенче генђ итмђкче идем.
— Шундый игелек, џай, сљенче генђ буламы соћ?
— Ишетсђ, ул бирегђ килмђс тђ ђле.
— Мића ђйтмђде, Нђфистђн генђ ишеттем.
— Риталар болай да ике бњлмђле квартирга хаклылар.
— Хак џђркайсыбызныћ да књп инде.
— Сезгђ дђ булыр, хђл ителгђн,— дип куйды Сђлим џђм ниндидер эчке 

уйларына кљлемсерђде. — Бирегђ килгђнећне Нђфис сизсђ, ну, кирђгећне бирђ 
инде,— диде кљлђ-кљлђ.

— Кая инде, аћа калган тагы,— дип Гљлгенђ ниндидер искитмђгђнлек белђн 
кул селтђде. — Икебез ике ќирдђ аерым ята-ята аерылып беттек бугай инде, 
чын!

— Тиздђн бергђ кочаклашып ятарсыз, Алла боерса,— Сђлим дђ кљлђ-кљлђ 
ќавап кайтарды. — Тагын берегерсез!

— Юк инде, берегеп булмас тљсле.
Гљлгенђнећ тавышы кинђт ќитдилђнде, керфеклђре тњбђн тљште, бит 

очындагы беленер-беленмђс алсулык куерып киткђн кебек булды.
— Нђрсђ, арада акыл стенасы њсђ башладымы ђллђ?
— Юк ла, нигђдер њстермилђр њзен, шул эчне поштыра,— диде Гљлгенђ капылт 

кына урыныннан кузгалып, Сђлимнећ муенына сарылды. — Минем истђ гел 
син генђ, Сђлим!— Ул аны ниндидер бер зђџђр кызулык белђн њбђргђ тотынды. 
Сђлимнећ дђ кинђт каны кайнарланды, ул Гљлгенђне биленнђн кочаклап алып 
алдына утыртты. Юка књлмђк аша сизелгђн тыгыз тђне тойгыларын сљрмђлђп, 
капылт урыннарыннан кубарды, кљчле дићгез дулкыннары шикелле аны баш-
аяк књмеп ташлады џђм њз кочакларында алып китеп, ниндидер ярдагы ташка 
китереп бђргђн кебек итте. Аныћ аек уйлары каядыр югалып, фђкать кубарылган 
хислђре генђ калды. Шул хислђр ирке чиксез ќилкетте џђм аћа тулысынча баш 
булды. Соћы моныћ ничек бетђр, бу эш кая илтер: чоћгылга илтерме, ђллђ 
чђчђкле алангамы? Ул хакта уйларга љлгерђ алмады, аћы бљтенлђй ќегерен 
ќуйган иде. Ул башын ќуеп, бетсђм бетђм дип упкынга атылды.
Хислђр башбаштаклыгына бирелгђндђ Сђлимнећ хђрђкђтлђре дђ гаять 

дђрђќђдђ тиз булды. Гљлгенђ аныћ колагын пешерердђй кайнар тынын бљркеп: 
«Ашыкма, ќен, ашыкма!» — дип тукыды. Гљлгенђ аны бик яратып, ќен дип 
атады...
Киенеп, љстђл янында тагын чђй эчђргђ утыргач та Гљлгенђ, сљеп аћа 

берничђ мђртђбђ ќен дип эндђште. Ђмма бњтђн сњз љстђмђде. Ул шуныћ белђн 
ничектер бу кылган эштђ Сђлим гаеплерђк дип ђйтмђкче иде бугай. Икесен 
дђ чиксез ућайсызлану, тартыну билђгђн иде. Њзлђре чђй эчђлђр, ђмма бер сњз 
сљйлђшђ алмыйлар. Икесенђ дђ хђзер аек уйлары, фикерлђре кире кайтты џђм 

ЯЋА ШЂЏЂРДЂ



42

башкайлары бу «эшне» њзлђре љчен аћларга, аћлатырга телђп газаплана иде. 
Гљлгенђ бигрђк моћсуланды, битенђ ниндидер моћарчы булмаган сызыклар 
сызылгандай иде, гњя њзе бу тњбђнгђ тђгђрђвенђ чиксез њкенђ, ике битенђ тузып 
тљшкђн чђчлђре аны алдануына љзгђлђнгђн, бергђлђнгђн яшь кызга охшатып 
тора иде.
Гљлгенђ сњзсез генђ кухнядан чыгып, кљзге алдында тљзђтенђ башлады. 

Сђлим дђ бер сњз эндђшђ алмады, гњя алар икесе дђ кинђт телдђн яздылар. 
Бигрђк тђ Гљлгенђ эчтђн борчылды. Ул њзен хатын-кыз дђрђќђсен саклый 
торган язылмаган законны боздым дип исђпли иде. Сђлим мине беренче булып 
хљрмђт итми башлаячак бит дип кайгыра иде. Ђмма тђненђ килгђн ниндидер 
ќићеллек, рђхђтлек ул уйларны кире тибђргђн кебек итђ. Нђрсђ булыр бу? 
Њз-њзећне алдаумы? Ђйе, без њз-њзебезне алдап бик књп гомер кичерђбез шул. 
Берђр ярамаган эш эшлђсђк тђ, џаман њз-њзебезне алдалап, тынычланырга 
маташабыз.

— Рита, ялганчы, килмђде бит,— диде Гљлгенђ кљзге янында тљзђтенеп 
беткђч.
Сђлим џаман кухняда савыт-саба югалап юанган була иде. Гљлгенђ аћардан 

сњз кљтте, њзе дђ белмђгђн тагы нђрсђдер љмет итте. Бђлки аћардан боларныћ 
барысы љчен дђ ригая кљткђндер, арттан гаеп итеп калмаслык ышаныч белђн 
китђсе килгђндер. Сђлим џаман эндђшмђде. Гљлгенђ китђргђ ђзерлђнеп 
редикюлен алды, ишек бусагасыннан Сђлимгђ карады. Теге исђ аћа таба бер-
ике адым атлады.

— Мине бик эт итеп тиргђмђссећ, яме, Сђлим,— диде Гљлгенђ бераз 
књћеллелђнеп џђм шуныћ белђн ќуелган горурлыгын тагы њз урынына 
кайтарырга телђде.

— Юк, Гљлгенђ, син нђрсђ, минем хакта хилаф уйлыйсыћ?
— Начар уйламыйм, соћыннан башка тљрле фикер килње ихтимал.
— Мин бары сине сагынырмын гына, Гљлгенђ!— диде Сђлим ничектер бик 

эчкерсез итеп.
Гљлгенђнећ кинђт тагы књћеле књтђрелеп китте, йљзе яктырды, књзлђре 

ђњвђлге кебек њзенђ тартып љнди торган булып ягымлыланды. Ул шул хис белђн 
адарынган рђвештђ, ќђядђн атылган ук кебек, ишектђн чыгып китте.
Гљлгенђ китеп бераз торгач, Сђлимнећ башына чыннан да тљрле уйлар килђ 

башлады. Ђллђ ул тђгаен шулай њзенђ ошаган ир-атныћ књћелен књреп йљрњчеме? 
Юк, юк, алай булуы мљмкин тњгел. Мондый уйларныћ аны сырып алуы њзе дђ 
Сђлимнећ Гљлгенђгђ булган хислђре бик ќитди икђнлеген дђлилли иде. Ђгђр 
шулай булмаса, нигђ дип аныћ књћеленђ шикчел уйлар килсен? Андый хђллђр 
була инде, искитђрлек нђрсђсе бар, дияр иде дђ бетерер иде, барысына шуныћ 
белђн нокта куеп, тынычланып калыр иде. Юк шул. Сђлим Гљлгенђ хакында, 
аныћ ире мастер турында тљне буе диярлек баш ватып чыкты. Њзен-њзе тиргђп 
бетерде: нигђ мин барысын да асылга исђплим, «саф тђћкђ» итеп карыйм, 
беркатлылык, юлђрлек тњгелме бу, дип њзен битђрлђде. Лђкин билгеле генђ, 
тљгђл генђ бер юану кљрчеге таба алмады.

***
Планда каралган йљклђмђ итеп алынган љч йорт та инде тљзелеп бетеп килђ. 

Эшчелђр бик тырышып, аерым бер књтђренкелек белђн эшли. Џђркем эчтђн 
генђ яћа квартирга књчњне њзенећ шђхси исђп џђм матди бюджетына кертеп 
хыялда йљртђ, алга ниятлђр кора, љметлђрен канатландырып йљри. Нђфис тђ 
яћа квартирга књчкђч, њзе белђн Гљлгенђне бергђ књз алдына китереп кинђнђ. 
Алар бары тик икесе генђ булачаклар, бер-берсен яратышкан ир белђн хатын 
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љчен шућардан да артык нинди оќмах булуы мљмкин? Юк, Гљлгенђ дђ бер 
кечкенђ бђби тапмыйча чыдамас, ќаны књтђрмђс. Нђрсђдђн курка диген? 
Ђнђ бит мећлђгђн хатыннар табалар да, рђхђтлђнеп, шау-гљр килеп дигђндђй 
гомер итђлђр... Гљлгенђ шул бик иркђ њскђн, тљпчек кыз булганга аны бик нык 
њсендергђннђр...
Салкын кљз килеп ќиткђч, Нђфис хатыны белђн ниятлђгђн чакта очраша 

алмый башлады. Нђрсђдер суыклар да бик иртђ килде. Аннары Гљлгенђ дђ 
киреле-мырлырак кђеф белђн йљри. Ничектер џаман саен читлђшње арта гына 
бара шикелле иде. Шул квартир булмау бђласе инде, бњтђн тњгел, дип уйлый 
Нђфис.
Ђ бит Сђлим Григорьевичныћ контор мљдирлегеннђн трестка китње турында 

ачык сљйлилђр. Сђлим њзе дђ урынына муафикъ кеше эзли ахрысы. Аныћ 
сљйлђшњлђреннђн, чыгышларыннан шул нђрсђ сизелеп тора. Нђфискђ ул 
хђзер сизелерлек ђйбђт карый башлады. Нђрђт биргђндђ, эш йљклђгђндђ аныћ 
фамилиясен беренче итеп ђйтђ, димђк, аны беренче урынга куя, аћа ныграк 
ышана. Нђфис шућа књћеле булып, ќыелышларда актив катнаша, эшлекле 
тђкъдимнђр белђн чыга. Хезмђт дисциплинасын бозучыларны каты гына 
«пешереп» ала. Ђлбђттђ, шундый љстђгелђр књзенђ књренђ торган «капитал» 
тупламыйча да булмый. Ул моны чын књћелдђн бернинди хђрђм кушмыйча 
эшли, њзенећ намус ихтыяќы буларак бурычын њтђгђн кебек итеп эшли иде. 
Сђлим урынына мљдир булырга кызыкса да. Ђгђр аны ул дђрђќђгђ књтђрмилђр 
икђн, бик исе дђ китмђячђк. Нђфис хђзергђ њзен шулай юаткан була, чынында 
исђ аны мљдир итмђгђн очракта, артык авыр кичермђс љчен, шулай њзен-њзе 
ућышсызлыкка алдан ђзерлђп куя иде. Њзен бђлалђргђ чыдарга ерактан хђстђр 
итњ Нђфиснећ бер гадђте, шђхси чалымы иде. Кайбер вакыйгаларга, кешелђргђ 
скептиграк карау да аныћ шул алдан сакланырга тырышуыннан килђ. Эштђ 
булган тљрле ућышсызлыкларга куела торган тормыш калканы ул аныћ. Ђйе, 
џђркемнећ ниндидер шђхси калканы була шул...
Ђмма Нђфис эштђ шул нђрсђне сизђ башлады хђзер: Сђлим аны ныграк 

якын иткђн саен, эшчелђр Нђфис белђн элеккеге кебек ачылып сљйлђшмилђр 
иде. Нђрсђдђн бу? Сђлим Григорьевичны эшчелђр љнђп ќиткермилђр, анысын 
ул байтактан тоеп йљри инде. Сђбђбен дђ њзенчђ белђ шикелле: чљнки Сђлим 
эшчелђргђ биргђн вђгъдђсен бер-ике мђртђбђ њтђмђде. Бу, ђлбђттђ, Сђлимнђн 
тормаган эшлђр аркасында килеп чыкты. Анысы чат шулай! Чљнки премия 
акчалары мљдир кесђсендђ тњгел, љстђгелђр кулында. Сђлим артык каударланып, 
юк, ярыйм дип тырышып тњгел, булсын дип кызганып, књбрђк вђгъдђ биреп 
эшчелђрне ышандырып эшлђтте. Ђ љстђгелђр сњзлђрендђ тормады. Аныћ бђласе 
Сђлимгђ булды, аныћ тез астына сукты. Абруе кинђт тљште.
Нђфис ђллђ ничђ мђртђбђ књрде, белде, тойды: тегендђ эшчелђр шау-гљр 

килеп ниндидер мђсьђлђ буенча фикер алышалар, бђхђслђшђлђр, ђ ул килеп 
ќитњгђ барысы да тынып кала џђм читкђ карап тора башлый. Ђйбђт симптом 
тњгел бу. Нђфиснећ эшчелђр арасындагы серлђрне, нђрсђ хакында гђплђшњлђрен 
бик белђсе килђ. Миннђн нђрсђдер яшерђлђр. Их, шулар арасында берђр 
ышанычлы кешећ булсын иде! Мин њзем югында ни булганын белеп торыр 
идем. Ђ Сђлимнећ ђнђ шундый ышанычлы кешесе юк, ахрысы. Мин аћа 
«ышанычка керергђ» телђгђн идем, ул бер дђ яратмады. Бу бит ђлђк була, дип 
њземне оялтты. Ђ бит бњтђн мљдирлђрнећ џђртљрле чыш-пышны ќиткерњчесе 
бар. Ќитђкче кешегђ њз кул астындагыларны ныграк белњ љчен кирђк ул. 
Коллектив иминлеге љчен, шул ук кешелђрнећ бер-берсенђ гадел џђм дљрес 
булулары љчен кирђкле шђйдер.
Шул хакта бњген Гљлгенђ белђн сљйлђшеп йљрделђр. Ул Гљлгенђгђ Сђлим 
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Григорьевичныћ эшчелђр арасында абруе бик њк тотрыклы тњгел, дип 
таныклады. Эшчелђр љстеннђн њз властен ныгыту љчен бер дђ тырышмый, 
ялагайларны, «чыш-пыш»чыларны янына якын ќибђрми, дип, аныћ кимчелеге 
кебек итеп сљйлђде.

— Карале, син тњрђ ђлифбасын њзлђштереп барасыћ икђн,— дип кљлде 
Гљлгенђ. — Урынга куярлармы соћ њзећне?
Ул џаман тыела алмыйча кеткелдђде. Аныћ кљлњендђ бњтђн вакытта 

булмаганча ниндидер бер ят чалым сизелгђндђй булды. Кљлње ничектер бик ачы 
џђм мђрхђмђтсез шикелле иде. Нђфис эч серен аћа сљйлђгђнгђ њкенеп куйды.

— Син аћлап бетермисећ, Гљлгенђ,— диде ул кимсенњле ачуын тышка 
чыгармаска тырышып.

— И-и, нђрсђсен аћлыйсыћ инде, данны яратасыћ.
— Ђйт, кем аны яратмый? Бљќђклђр дђ хђтта гегемония љчен тартышалар.
— Син инде њзећнећ џђр кимчелегећне аклар љчен...
— Ђ кем љйрђтте мине югарыга њрлђњ ђлифбасына?— дип бњлдерде аны 

Нђфис. — Син бит џаман аркамнан тљртеп тордыћ! Хђзер шуныћ ќимешен 
яратмыйсыћ, ђ?
Ул кђефлђнеп кет-кет кљлђ башлады. Ђнђ шул аныћ џђрчак њзенећ љстен 

чыгу кеткелдђвен Гљлгенђ элек тђ љнђми иде. Бу юлы бигрђк тђ књћел кайтаргыч 
дђрђќђдђ булды.

— Кая «ќимеше»? Мастерныћ «ќимеш»леге корысын.
— Менђ квартир була, аннан ђйбђт «ќимеш» сића тагы!— дип Нђфис ныграк 

кђефлђнеп куйды. — Сђлим Григорьевич та мине њз урынына чамалый шикелле, 
џаман бњтђннђрдђн аерып алып, минем белђн кићђшђ, белдећме?
Гљлгенђ каршы дђшмђде, киресенчђ, кызармагаем дип курыкты. Сђлим белђн 

булган мљнђсђбђтенећ кљтмђгђндђ катлауланып китњен џаман ђле аћлап ќиткерђ 
алмый иде. Ђ бит аћа Сђлим янына ничек тђ бер барырга, берни сиздерми генђ 
сљйлђшеп утырырга Нђфис њзе кушты. Ућган, акыллы хатыннар ача алмаган 
ишек, ала алмаган урын юк, дип џаман Гљлгенђне њртђп, котыртып торды. Юк 
инде, хђзер ул «кылган гљнаџ»ында Нђфисне дђ буяу просто намуссызлык. Бары 
њзем генђ гаепле, њзем тњбђн тљштем! Ђ этеп ќибђрњче Нђфис тњгел идеме? Юк, 
аћа тагы! Ђмма мин аныћ мин-минлеген канђгатьлђндерњ юлында Сђлим белђн 
Нђфисне дуслаштыру љчен ниндидер кљчтђн килгђн кадђр тырышлык, зирђклек 
књрсђтергђ тиеш идем. Ќае да чыгып куйды. Лђкин мин артыграк, уздырыбрак 
тырышып аттым. Њземђ-њзем каршы эш эшлђп ташладым. Башка сыймый 
торган, кеше ышанмый торган нђрсђ майтарганымны сизми дђ калганмын. Ић 
ачысы џђм гаќђбе шунда: Сђлим мића Нђфистђн якынрак булып китте. Нђрсђсе 
белђн билђде соћ ул? Бђлки, мин Сђлимне аз белгђнгђ генђ шулай тоеладыр? 
Мин Нђфисне артык нык белђм, бљтен «рухи дебиты, кредиты», дигђндђй мића 
биш бармак кебек таныш џђм аныћ инде бернинди кызыгы юк шикелле. Бђлки, 
бу гади бер ђшђке азгынлык кынадыр? Ул да бит кеше башыннан йљри. Мин, 
ничектер, ике ирне чагыштырып карадым, шуларныћ мића ныграк яшђњ бирђ 
торганын сайладыммы? Бу тњбђн азгынлык инде. Ах, мин бљќђк, бљќђк! Нђрсђгђ 
мин шулай тотрыксыз икђн? Ник мин салмак кына, бернђрсђгђ дђ исе китми 
торган сабыр була алмыйм икђн?! Џђрнђрсђ љчен вљќдан-ерткыч бђгыремне 
телђ дђ телђ! Ђмма ић сђере џђм акылдан яздыра торганы да шунда: ђлеге ићрђњ, 
кайгырулар барысы да аћа ничектер рђхђтлек бирђ! Гњя кљтеп алынган, сусалган 
бер нђрсђ! Дљньяныћ моћарчы ул ђле белмђгђн, исенђ дђ китереп карамаган ќире 
кинђт кенђ ачылды да, аны њзенђ беректерде дђ куйды. Фђкать шул Сђлим генђ 
«гаепле» моћа, шул гына. Хђзер менђ њзен-њзе юри књћеле белђн сынап караган 
кебек итђ Гљлгенђ џђм тоя: бала табу аћа ничектер алай куркыныч булмас сыман. 
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Чын, чын! Хђтта бала тавышын љченче кљн тљшендђ ишетеп, шундый рђхђтлек 
кичереп торды. Элек бала чырылдавына бер дђ чыдый алмый иде! Сђлим белђн 
очрашу аныћ тойгыларын, ниятлђрен, тагы ђллђ нђрсђлђрен «элек џђм хђзергђ» 
бњлде дђ куйды. Элек менђ алай иде, хђзер шул ук нђрсђне бљтенлђй икенче 
тљрле хис итђм, дип уйлый башлады Гљлгенђ. Элек болай иде, хђзер тегелђй... 
Нђрсђгђ генђ килеп кагылмасын, истђлеклђргђме, хђтта кљн дђ башкара торган 
хезмђтенђме — џђммђсендђ ниндидер бњтђн буяу, тљсмер књргђн кебек була. Ђллђ 
картаю галђмђте микђн бу, фђкать яшькђ генђ бђйлђнгђн берђр билгеме? Гомер 
дђ узып бара бит инде. Элек гомер узуына бер дђ исем китми иде. Бездђн дђ њтђ 
гомер, эттђн дђ њтђ гомер, дип кенђ карый идем. Хђзер ничектер мића њткђн 
гомер бик мђгънђсез жђл тоела, гњя кемдер килер дђ миннђн исђп-хисап сорар 
кебек була. Ђ исђп-хисапны љзђргђ бер тиенем дђ юк — кесђ буш. Тњлђмичђ калу 
мљмкин дђ тњгел. Менђ телђсђћ нишлђ, шартла-ярыл, дигђндђй...
Нђфис тђ књћеле белђн ђйбђт кеше, аныћ каршында да вљќданым гљнаџкяр 

булып ићри. Ђй, ничек бу зынќырларга килеп элђктем соћ мин? Нђфис белђн 
безнећ тормыш књнегелгђнчђ ага иде: бер чакны ђйбђт кенђ була иде, икенче 
чакны начарланып та китђ иде, аннары гел начарланып та озак тормый, тагы 
кљйлђнеп ала, бераздан тагы... Дулкын кебек: бер яхшы дулкын, бер начар 
дулкын... Шућа књнегеп бетелгђн, бњтђнчђне књз алдына китереп булмый 
иде. Безнећ ара, ђйтик, начарланса, яхшыруын кљтеп яшисећ, љмет итђсећ 
џђм казганасыћ. Ђ хђллђр яхшыргач, начарлыкныћ бљтенлђй дљньяда барын 
онытып яши бирђсећ, аныћ кайчан китереп сугасын истђн чыгарасыћ. Бђла 
искђрмђстђн «дыћк!» иттереп башка бђргђч кенђ исећђ килђсећ, аныћ дљньяда 
барлыгына тагы ышанасыћ. Тагы иминлекне кљтеп яши башлыйсыћ. Бер яхшы, 
бер начар. Бергђ бер...
Ђ Сђлим минем хакта нђрсђ уйлады икђн? Менђ шул — ић мљџиме. Мин, 

шыр тиле, њзем турында исђп йљрткђн булам, гњя минем исђбем белђн Сђлим 
хисаплаша. Ахмак, аша чыккан юлђр икђн мин?!

***
Ничектер Сђлим белђн тагы очрашырга кирђк иде. Ђмма ќае чыкмады. 

Октябрь бђйрђме якынлашып килгђндђ Гљлгенђне Минзђлђгђ ќибђрделђр. Яћа 
шђџђрдђ тљзелђ торган зур заводныћ ниндидер цехы инде корылырга тиеш иде. 
Шуныћ нигезе салынасы ќирнећ картасын тљзњ аларга тапшырылган иде.

— Син яћа квартирга кайтырсыћ инде,— диде аћа Нђфис озатып калганда. 
Фатирныћ кайсы кемгђ икђне билгеле иде инде, беркљнне килеп тђ карадылар. 
Кайда нђрсђ, нинди мебель куярга кирђклеге турында бђхђслђшђ-бђхђслђшђ 
сљйлђштелђр. Ђмма хђзер Нђфиснећ: «яћа квартирга кайтырсыћ», дигђн сњзе 
йљрђгенђ барып кадалган шикелле булды. Ничек кайтырмын мин анда? Ул 
бит минем Сђлим янында булганны белђ, ђмма анда нинди дђ булса гайре 
табигый хђл килеп чыккандыр, дип башына да китерми, ахры. Ђзрђк шиклђнеп, 
кљнлђшњ белђн тећкђгђ тисђ дђ, каты-каты сњзлђр ђйтсђ дђ ничектер ќићелрђк 
булыр шикелле иде. Бђлки ул барысын да белђ торып, ђйтми генђ тњзђдер. Њзе 
газаплансын, њзе иза чиксен дип йљридер. Ђллђ бик нык ышанамы? Юк, анысы 
дљреслеккђ туры килми. Мин сића ышанмыйм, дип ђллђ ничђ тапкыр ђйткђне 
бар. Аныћ шул сњзлђре мине њзеннђн биздерђ башламады микђн, сљттђн ак, 
судан пакь чакта, сића ышанмыйм дип торсалар, бик авыр була бит. Нђфиснећ 
ул сњзлђре џаман књћелне тырнап тора... Шулар мине тойгылар чоћгылына 
тђгђрђтеп тљшердеме ђллђ?.. Яћа квартирга нинди йљз белђн кайтып керермен 
соћ мин?
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***
Сђлим Тњбђн Камада тљзњчелђр семинарында яћача тђќрибђлђр хакында бик 

књп нђрсђлђр белде: эш књлђменђ карап тњлђњнећ таблицасын раслаганнар: кем 
ни вакытта, књпме кирпеч љя ала; стена панелен куюга сарыф ителергђ тиешле 
вакыт књлђме дђ – барысы да нормага салынган! Менђ бу ичмаса маялы эш, 
ђкрен кыймылдаган белђн янып эшлђгђнне хђзер бик тиз аерырга була, дип 
сљенде Сђлим. Моны њзлђренећ конторында сынап карарга кирђк, џичшиксез 
кирђк.
Риталарга яћа квартирны бирсђм, књћел тынычланыр, вљќданны басып 

торган ниндидер йљктђн ќан арыныр иде. Аннары, бђлки, књзле-башлы 
булу да хђрђм тњгелдер. Гомер узып бара, дип уйлады Сђлим. Трестта берђр 
гаугасызрак эшкђ урнашырга да, шушы яћа шђџђрдђ тљплђнергђ кирђк. Анда 
нинди ќайлырак эш бар икђн? Иминлек инженерыныћ урыны буш инде 
бушын. Юк, мића ул четерекле эш батмас. Тљзелештђ берђрсе имгђнсђ-нитсђ, 
ул эшчене барып юмалый башлыйсыћ: «Бюллетень алып маташма инде, сића 
бљтен кљннђрећне тулы итеп тњлђрбез», — дип ялынасыћ. Ул, ђлбђттђ, каршы 
килми, тыћлый. Чљнки конторны премиядђн мђхрњм итђргђ ќљрьђт итми. Ђмма 
бу књрђ торып књз буяу инде, законсыз эш. Икенчедђн, шул эшчегђ ничектер 
бурычлы булып каласыћ. Ул да шућа таянып њзен йљгђнсезрђк сизђ башлый: 
соћга кала, йђ эчеп эшкђ чыкмаска да љйрђнђ. Бер ќирдђ ђз генђ кагыйдђне 
бозу њзеннђн-њзе икенче урында да тђртипсезлек китереп чыгара... Ђйе, минем 
ќитђкче булырлык сыйфатларым аз, ќитђкче кеше дљяне энђ књзенђ сыйдырырга 
сђлђтле булырга тиеш. Њзенећ кул астындагыларга басым ясый белње дђ кирђк. 
Тышкы кыяфђте, холкында ук ниндидер властьлылык бљркелеп торуы шарт. 
Кеше ќитђкчелегендђ эшлђве ансатрак, минем холкым шулай кљйлђнгђн. Мин 
кешелђрне артык жђллим џђм шућа књрђ зарарлы карарлар чыгарып куям. Нечкђ 
књћелле кеше бары њзе юлђр булып, тљп башына утырып кала...
Шулай уйланып урамнан барганда, бер књптђн књрмђгђн дусты очрады. 

Сђлим Чаллыга кайтырга дип автобуска бара иде. Бњген алтысы, кайберђњлђр 
ђнђ бђйрђм дђ итђ башлаган, сђрхушлђнеп алганнар.
Дусты ђйдђ дђ ђйдђ дип аныћ авызын да ачырмады, њзлђренђ алып китте.
— Син буйдак, салкын мендђрећђ кайчан да кайтырга љлгерерсећ ђле,— диде 

ул.
Ул хаклы иде. Сђлим каршы тора алмады.
Ђйбђт кенђ, изњлђрне чишеп, дигђндђй утырдылар. Икесе дђ хђмер яратмый 

иде. Кечкенђ чђркђлђрдђге коньякныћ берђр йотымыннан хушландылар. Хикмђт 
бер сљйлђшеп утыруда иде. Сђлим њзенећ эше турында, килђчђккђ планнары 
хакында сљйлђде. Дђњлђтнећ генђ тњгел, аерым кешелђрнећ дђ бишьеллык 
планы бар. Ђлеге дђ баягы, Сђлим њзенећ ќитђкче булырга сђлђтсезлеген 
ђйтми калмады.

— Син дљрес уйламыйсыћ,— дип каршы тљште аћа иптђше. — Генерал 
булырга омтылмаган солдат — начар солдат, дигђннђр.

— Генераллар нинди аз, ђ солдат белђн дљнья тулган.
Сђлим кљлђ-кљлђ шулай диде.
— «Генерал» булырга хыялланмавыћ буйдаклыгыћнан, брат, чын!
— Анысын инде син њз каланчаћнан карыйсыћ.
— Юк, љйлђнмђгђн кешенећ тормышта максаты бик љтек була аныћ, нђрсђгђ 

ул мића дип кенђ карый.
— Бала њстергђннђр дђ ђллђ ни тожырмыйлар ђле.
— Аларныћ ичмаса ниндидер омтылышлары була.
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— Хђзер балалардан кем игелек књргђн, аћа калса, — дип Сђлим ќитди 
тавыш белђн ђйтеп куйды. Син менђ минем ялгыз гына рђхђт яшђвемнђн 
кљнлђшђсећ, чљнки њзећ балалар белђн гаќиз булып беткђнсећ. Шул гына. 
Каршы ђйтерећ юкмы?

— Сњзем бетмђде, — диде теге, њќђтлђнеп.
Аныћ балалары зурлар иде инде. Башта ул аларныћ тыћламауларыннан бик 

зарлана иде. Хђзер менђ бљтенлђй яхшырып китеп, икенчелђйгђ сукалап утыра. 
Алар дусларча бер-берсенђ тљрттереп бђхђслђшеп яттылар...
Сђлим сигезендђ генђ Яћа шђџђргђ кайтты. Ђле эш кљне тњгел, шулай да 

эшлђњчелђр књп иде. Монтажниклар атнага бер генђ ял итђлђр, бђйрђм ялларын 
да кыскартып, отпускларына кушып алалар иде.
Кайтуга почтаны ачып карады, анда Нђфиснећ язуы килеп чыкты. «Эшчелђр 

барысы бер булып яћа йортка рљхсђтсез кереп утырдылар. Нишлђргђ?» — дип 
чаћ суккан иде ул. Сђлим башта моны аћлап ук ќитмђде. Кат-кат укыгач кына 
эзенђ тљшенде. Ђмма ђллђ ни њлђрлек бђла юк шикелле иде. Тора-бара, бу хђлнећ 
куркынычы џаман арта торды. Сђлим тиз генђ шул объектка китте, аныћ эченђ 
суык йљгерђ башлады. Юк, моны болай гына уздырмаслар, коточкыч хђл бу!
Ђйе, љйне билђп алганнар иде. Беренче булып аћа Тимкин очрады.
— Синећ теге Лунайтеларны да яћа квартирга књчереп куйдык, — дип авыз 

ерды ул.
Сђлим ни ђйтергђ белми аптырабрак калды. Башыннан тљрле уйлар 

йљгереште: менђ шулай нђчђлствоныћ да койрыгын бозга катырып куя эшчелђр. 
Янђсе, без генђ љйгђ басып кермђдек, сез њзегез башлап йљрдегез.

— Бу бит башбаштаклык,— диде Сђлим бераздан.
— Соћ трест начальнигы Зимченко љч йортныћ берсе њзегезгђ була диде 

бит, син дђ шунда идећ.
— Ордерлар белђн башкарма комитет аша эшлђнђ бит ул эш. Син ђллђ 

айдан тљштећме?
— Ђй, аћа калгач бетте инде, тегесенђ-бусына йолкалар, ќыен килмешђккђ 

биреп бетерђлђр. Ић гаделе менђ шушы аныћ — бернинди љскормасыз!
— Бђбђй булма, Тимкин, бу законно тњгел.
— Ић законные шушы инде аныћ. Нђрсђ, без чит ил кешелђреме ђллђ?
Аныћ ирене кыегаеп, кинаяле ачуны белгертте.
— Ќавап бирергђ туры килмђгђе.
— Без ќитмеш эшче, рядовойлар, безне шуннан да тњбђн тљшерђ 

алмаслар.
— Гел њзегез турында гына уйлыйсыз, кулаклар сез. Ђ минем хакта, Зимченко 

турында уйламыйсыз, ђ?!
— Безне тагын тљп башына утыртырга исђплђгђн идегез дђ, юк, бу нумер 

њтмђде.
Сђлимнећ ачудан эче ут яна башлады. Ул кулын селтђп кырт кына борылды 

да китеп барды. Љенђ кайтып ќиткђндђ алар подъездыннан чыгып килњче 
Нђфисне књреп алды. Аныћ йљзе кљрђн-кызыл иде, књзенђ дђ кан сауган 
шикелле.

— Анда зилзилђ, Сђлим Григорьевич,— дип сљйлђнђ башлады ул кызу-кызу. 
— Моныћ ахыры бик начар бетђчђк, ай-џай!

— Нигђ ирек куйдыћ соћ? Кая карадыћ?
Сђлимнећ тавышы рђхимсез џђм киеренке иде.
— Бар, аларга каршы килеп кара!
— Их, син, чњпрђк! Њзећ књчтећме соћ?
— Књчмђссећ анда! Кљчлђп књчерделђр!
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— Кљчлђделђр, имеш? Нинди тђтђй килгђн диярсећ! Тозсыз! Кљлке!
Мастер тњгел – камыр син! Кем тотса, шуныћ эзе кала. Ник алар тыћласын 

сине?
Сђлимнећ тђмам ќене чыкты, ачуы эчендђ ќылан кебек сызгыра башлады 

џђм ул ќыланнарны инде тыеп калырлык тњгел иде. Нђфискђ тагын ђллђ 
нилђр ђйтеп ташлады. Тегенећ кљрђн-кызыл йљзе агара тљште. Лђкин нервысы 
џаман тартынкы иде ђле, ачудан књћелендђ нђрсђседер љзелгђндђй њтте џђм ул 
эчендђген тышка тњгеп салды:

— Син њзећ гаепле, бљтен эшчелђр шулай ди. Премия белђн алдадыћмы — 
алдадыћ! Тимкинныћ больничный акчасын бирми йљрттећме — йљрттећ. Ничђ 
семьяга квартир вђгъдђ итеп, сњзећдђ тормадыћмы — ђйе! Тагын књпме эшченећ 
канын шулай кыздырган нђрсђлђр? Нђрсђ сез, курчаклар дип белдегезме алар 
белђн уйнарга?

— Ягъни барыгыз бер булып миннђн њч алдыгыз! Моныћ законсыз эш 
икђнен белђ торып!

— Минем њчем юк, ђнђ, эшчелђр...
— Син кеше кулы белђн утлы књмер кљрђргђ яратасыћ. Эшчелђр, имеш.
Сђлим бераз тынычлана тљште. Шулай да калтыранган кулы белђн тђмђкесен 

алып капты, озак кына кабыза алмый азапланды. Шырпысы бер-бер артлы 
сынды да сынды.

— Мин нишли алам инде,— диде Нђфис татуланырга омтылган тавыш 
белђн.
Болай кызып китњенђ шунда њкенђ башлады. Ул мине ныграк ачулансын, бљтен 

њчен минем љскђ тњксен дип торды. Ныграк кимсеткђн саен аныћ гаебе књбђер, 
соћыннан: катырак бђрелдем мин аћа диячђк џђм бу «гљнаџын» нинди дђ булса 
бер яхшылык эшлђп «ярлыкарга» тырышачак. Ђлбђттђ, Нђфиснећ бу «алымы» књп 
вакыт њзен акламый иде. Ђмма Сђлим Григорьевич тирђнтен уйлана торган кеше. 
Нђфис аныћ холкын белеп бетергђн инде: бик каты итеп тиргђсђ, кљт тђ тор, ул 
сића нинди дђ булса бер яхшылык эшлђп, књћелећне таба. Эшчелђргђ љч йортныћ 
берсен њзлђренђ бирњ идеясен трестта ук кузгатканын Нђфис ишеткђн иде инде. 
Сђлим эшчелђр каршында берничђ мђртђбђ «ялганчы» булып калган кеше. Билгеле, 
њз гаебе белђн генђ тњгел. Аћа вђгъдђ итђлђр џђм ул шуны эшчелђргђ вђгъдђ итђ. 
Лђкин љстђге «чыгырлар» бњтђн яккарак ђйлђнеп куя. Тњбђндђгелђрнећ ихтыяры 
– сњзе белђн бик њк саннашасылары килми. «Стрелочник гаепле» дигђн нђрсђнећ 
бер тимер юлда гына булмаган лы гын бљтен кеше белђ. Сђлимгђ дђ «стрелочник» 
булырга туры килгђлђде. Ул аны эшнећ ќае шулай инде дип, тиешле нђрсђ итеп 
кабул итте. Бђлки эшчелђр алдында абруен тљшерергђ шул да ќиткђндер. Ышаныч 
бит кыл љстендђ генђ тора, бик тиз тњбђн мђтђлње ихтимал... Сђлимнећ башыннан 
бер минут эчендђ шундый уйлар йљгереп узды.
Сђлим киткђч, Нђфиснећ эченђ курку тљште. Бу эш љчен минем дђ баштан 

сыйпамаслар дип уйлады ул. Сђлимне урыныннан алырлар, мљгаен, ђ кемне 
куярлар? Минем дђ эшчелђр белђн бергђ яћа йортка басып кергђн рисвай 
исемем була, ничек мине дђрђќђгђ књтђрсеннђр? Юк, бу мљмкин эш тњгел. 
Нишлђргђ? Их, Гљлгенђ дђ юк ичмаса? Аныћ тљтене бу мђсьђлђлђрдђ дљрес йљри 
торган иде. Ђйе, мића хђзер њк њзем билђгђн бњлмђне ташлап, кире торакка 
кайтырга кирђк. Чљнки бу эшнећ ахыры ђйбђт бетмђячђк. Бђладђн башаяк. 
Кирђкмђс, хђрђм ризык тамагымнан њтми, йљрђгемђ ятмый. Тагы берђр ел 
тњзђрбез ђле. Гљлгенђгђ аћлатырмын, ул њзе дђ шулай эшлђр иде.
Нђфис ђйберлђрен тиз-тиз ќыеп, ике чемоданга тутырып алды да (ярый 

ђле, Гљлгенђ ђйберлђрен алып килмђгђн иде), ишекне биклђде, ачкычын ишек 
кырыендагы бер кадакка элде. Телђгђн кеше килсен дђ кереп утырсын.
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Туп-туры торакка элдерде. Кайтып яткач, њзенђ дђ ќићел булып китте. Юкса 
тегендђ ђйбер урлаган карак кебек. Менђ килеп керерлђр, менђ тотып алырлар 
дип кан калтырап утырасыћ.
Тђмам тынычланып, ул рђхђт уйларга чумды: ђ бит Сђлимне эшчелђр 

тљп башына утыртты? Њзе гаепле: беренчедђн, ђйткђн сњзендђ тора белмђде, 
икенчедђн, эшчелђр арасында барысын да аћа килеп ђйтеп торучы ышанычлы 
кешесе юк иде. Ќитђкче кеше ансыз компассыз дићгезгђ чыккан камыр батыр 
ул. Ќае туры килгђн чагында эшчелђр белђн «очраша» да белње лазем, ягъни 
компания хакына хђмердђн дђ баш тартмаска кирђк. Сине гади кеше итеп 
санарлар. Нђфис бер мастерны белђ: ќаны чыкканчы диярлек эшлђп ярый 
алмады ул аћа, кљн-тљн казганды, эш сыйфатына тел-теш ђйтерлек итмђде, ђ 
мастер џаман аны алдынгылар рђтенђ куймады, осталыгын танымады. Нђфис, 
нишлђргђ белмичђ, соћгы чара итеп дигђндђй, моны бик каты сыйлады, 
лыкынганчы эчерде. Шуннан соћ гына мастер аныћ эшен, љстенлеген таныды. 
Кешелђр тљрлелђр, бер-берсенђ кљллелђр, дип юкка гына ђйтмђгђннђрдер.

***
Эшчелђр њзлђре «алган» љйне тышкы яктан бђйрђмгђ бик матур итеп 

бизђгђннђр иде. Урам ягы стенасына сажин зурлыгындагы Ленин рђсеме 
куелган, аныћ кырына флаглар эленгђн, портрет каюына тљсле лампочкалар 
тезеп чыкканнар џђм электрга тоташтырганнар иде. Кичен бик матур књренеш 
тирђне ямьлђндереп тора. Ђ љйнећ ишегалды ягына, берничђ подъезд башына 
Ленинныћ бљтен буйга тљшкђн рамлы рђсемнђре куелган. Аннары зур кызыл 
тасмаларга лозунглар эленгђн: «Бездђ џђр кеше бер-берсенђ дус џђм туган!».
Ђмма горком бюросы каты булды. Нђфисне дђ чакырдылар. Ул нык кына 

хђзерлђнеп, сљйлисе сњзлђрен язып алып килде. Бу соћгы баскыч, дип уйлады 
ул, Сђлимне йђ калдыралар, йљ чљялђр. Тик чљячђклђре башта ук билгеле иде. 
Нђфис бик ќайлап кына, Сђлимне мактап ђйткђн булды. Ђмма мактау сњзен 
шунда ук љчлђтђ бетереп ташлый торган кире сыйфатларын куеп сљйлђде. 
Бер-ике ућай, эшлекле ягын анык итеп, кистереп ђйтми, шуны карага буйый 
торган якларын чекрђйтергђ сњзлђрнећ бик мускуллыларын таба иде.
Љлкђн коммунистлар да каты чыгыш ясадылар: кемгђ њрнђк књрсђтђбез болай 

йомшак, мђмђй авызланып, диделђр. Яшьлђрне бљтенлђй узындырып бетердек. 
Начар эшнећ љрђге йогышлы, њрнђге узышлы була, дилђр. Ќитђр, моныћ 
тамырына балта чабарга кирђк. Бу совет кешелђренђ хасча тњгел, моны башлап, 
љндђп йљрњчелђр белђн хљкем даирђлђре кызыксынган иде, диде бер љлкђн ђгъза. 
Икенчесе, бљтен дђрте-дђрманы белђн дигђндђй, Сђлимгђ очып кунды. Аныћ, 
понимаешь, диде эшчелђр арасында бер абруе калмаган. Кем аны тыћласын, кем 
аныћ артыннан барсын? Бездђ хђзер ќитђкчелђр эшчелђр белђн бер сулышта була 
алырлык, акыллы џђм талантлы кешелђр. Њзенећ кул астындагы кешелђр белђн 
низаглаша торганнар хђзер ќитђкче була алмый. Њтте ул заманнар. Ђнђ Америкада 
ќитђкчелђр ђзерли торган аерым институтлар бар. Анда кешелђргђ мљгамђлђсе 
яхшы булган, рухи халђтияте ягыннан, белемне ђйткђн дђ юк, бњтђннђрдђн љстен, 
њрнђк булырлыкларны сайлап алып ќитђкче итђлђр икђн.

— Мђсьђлђгђ якынрак килегез!— дип бњлдерделђр аны.
Тагын берничђ кеше бик каты сљйлђде. Трест начальнигы больницада ята 

иде. Аћа ђллђ ни кагылмадылар. Ђмма Сђлимгђ нык элђкте. Сђлим агарды 
да катты, башы берни эшли алмас булды. Фикерлђре сазга баткан аяк сыман 
иде, берсен суырып чыгаруга икенчесе каядыр батып юкка чыга, књз карашын 
бер ќиргђ туплый алмый торды. Њзећне яклап бик каты базымланып сљйлђргђ 
кирђк иде дђ. Ђмма булдыра алмас шул.
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— Анархиянећ тљбенђ балта чабарга кирђк, — дип берсе тагын кљч биреп 
куйды.

— Балта чапкан ќирдђ эз кала, яра эзе, — диде икенчесе, њзенећ кемлеген 
яшерергђ телђгђндђй бик тыныч тавыш белђн.

— Шунсыз безнећ халык аћламый ул.
Тагын берсе сњз кыстырып куйды.
Лђкин кљтмђгђндђ бер мђџабђт чырайлы кеше Нђфискђ сорау бирде:
— Иптђш Мђмђшев, ђйтегез ђле, сез эшчелђрнећ шушы начар ниятен 

кайчан сиздегез?
— Књченђ башлагач кына белдем.
— Мића ничектер сез алданрак белгђнсездер књк тоела.
— Юк, белмђдем, — диде Нђфис нигђдер бик нык каушап.
— Эшчелђр ђйтђ: мастер белде, дилђр.
— Юк, белмђдем, белсђм бу эшне туктатырга тырышыр идем.
Сђлим шул чакта: белгђн шайтан, белгђн, дип уйлап куйды. Бу уй аныћ 

миенђ ток шикелле китереп сукты. Ђмма ул њзен-њзе яклый алмады, мин гаепле, 
њз љстемђ алам, дип ике сњз генђ ђйтте.
Бюро Сђлимне эшеннђн алырга џђм партиядђн чыгарырга карар кабул итте. 

Аннары партиялелђр ул йорттан чыгарга тиешлђр, дип катгый итеп куелды. 
Алар шулай эшлђделђр дђ.
Сђлим кљчкђ генђ љенђ љстерђлеп кайтты. Аћа беркем дђ иярмђде, беркем 

дђ аныћ хђлен сорап килмђде. Шунысы ђйбђт булды: бер тере зат та аны 
юатмады. Башы тљрле уйлар боткасы белђн тулды. Бер базым фикер янына 
њзенећ ихтыярын туплый алырлык кљче юк иде. Нилектђн бу? Ђллђ артык 
арыганлыктанмы? Фикерлђре — сугышта искђрмђс џљќњмнђн тар-мар ителгђн 
взвод солдатлары кебек, кайсы њле дигђндђй, кайсы яралы, исђн-иминнђре 
куркып куак артына поскан шикеллерђк бер халђттђ иделђр.
Берничђ сђгать шулай лђж ятып кичергђннђн соћ ул торып бик каты чђй 

эчте. Шуннан соћ гына аћа «исђн-имин калган» фикерлђре яћадан килђ 
башладылар. Ђйе, ул бер уйлаганда гаепле џђм шул ук вакытта гаепсез дђ кебек 
тоела. Бу теге «ќитештерњ чыгымнары» шикеллерђк нђрсђ бугай, андый хђлдђ 
кемдер корбан булырга тиеш. Намусым чиста, мића шул ќиткђн, дип кенђ 
тынычланып булмый, гђрчђ намус пакь булса да. Ђмма нишли ала ул? Партиядђн 
чыгарулары белђн књћелнећ бер дђ килешђсе килмђде. Ђллђ минем шикелле 
кешелђрне жђллђњчђннђр аныћ сафында булырга тиеш тњгелме икђн? Жђллђњ 
хисен начар дилђр, эшкђ, алга баруга комачаулый, дилђр. Дљрес, мин моныћ 
белђн килешђм. Лђкин шуны ќаннан кысрыклап чыгарып ыргыта алмыйм. 
Бу минем йомшаклык. Књћелне чыныктырырга иде, булмый гына бит! Бђлки 
партия сафы чигенњне белмђс, алга гына омтылган базым холыклы кешелђрдђн 
генђ торырга тиештер? Алайса, нигђ аныћ  эргђсендђ кайбер жулик кеше дђ 
урын ала? Бер кљн генђ Хљсђенов дигђн бик књп дђњлђт акчасын њзлђштергђн 
экономистны автозавод идарђсеннђн алдылар. Шулай инде, берђњнећ дђ кемлеге 
маћгаена язылып куймаган.
Партком яћа кеше иде, љстђп ул-бу булмады, шулай да горком секретаре 

Зиляев аны бик каты пешерде.
Юк, туктале, ди Сђлим, нигђ мин партбилетны югалтканга шул чаклы 

борчылам? Эш таба алмам дип куркаммы? Џе, эш буа буарлык! Кешелђр 
арасында йљз суым, абруем љченме? Алай дисђћ, ђллђ мин артистмы, абруй казану 
нђрсђгђ? Карьера баскычыннан њрлђргђ ќыенмыйм. Алайса, нђрсђсе шулай 
бик авыр соћ? Ниндидер энерция кљчеме бу, тигезлекне сакларга тырышумы? 
Билгеле инде, партия гаять зур кљч. Ђллђ шул кљчкђ сыенырга азаплануыммы? 
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Ялгыз кеше берни дђ майтара алмый. Партия ђнђ нинди гигантлар тљзи ала. 
Максатка юнђлдерелгђн кљчне ярата Сђлим. Ул аныћ холкыннан килђ. Ђ 
холыкны њзгђртеп булмый инде. Тђртипсезлекне, былагайлыкны ќене сљйми 
аныћ. Эштђ, шђхси тормышта барыбер немецларча тљгђллек кирђк, шунсыз 
хђзер бернигђ дђ ирешђ алмыйсыћ. Џђр шђхеснећ њзеннђн ќђмгыятькђ бирњ 
берђмлеге зурайды. Физик кљч бирње кимеде, лђкин акыл кљче бирње арта бара. 
Акыл кљче кешедђ фђкать тђртип, тљгђллек, шђхси мљкаммђллек аркылы гына 
исђ ала... Сђлимнећ дђ мљкаммђл шђхес буласы килђ бит, бђлки шућа књрђдер, 
партбилеттан аерылу аћа бик авыр. Аныћ мин-минлеге газаплана, канатлары 
каерылган кош кебек бђргђлђнђ-суккалана, бљтен кљченђ талпына, ђмма очып 
китђ алмый. Нишлђргђ? Артык каударланмаска! Юк, мин барыбер партия 
сафыннан китмђячђкмен. Ни љчен? Ул минем каныма сећгђн бит дип ђйтњ аз, 
холкым шуны талђп итђ, кешенећ бђхете дђ, бђхетсезлеге дђ холкыннан килђ. 
Барысы да холыктан! Шулай, бђла уйландыра, баштагы барча фикерлђрне 
актарып чыгара. Њзећнећ књћелећдђ нинди фикерлђр барын тик шул чакта 
гына ныклап белђсећ икђн...
Икенче кљнне Сђлим больницага Зинченко янына барды. Хђбђрдар булып 

килмђгђнлектђн, озак кына кљтеп утырды. Шулай да Зинченко књрешергђ њзе 
чыкты. Ул бик ђйбђт кеше иде, шућа књрђдер инде «тиз тузган», бирешкђн 
књренђ, бик еш соры халат кияргђ туры килђ иде аћа хђзер. Ђмма бњген аныћ 
йљзе ничектер ягымлы, гњя бернинди авыруы юк кебек иде.
Зинченко аныћ килњенђ гаќђплђнмђде џђм сљенмђде дђ шикелле. Ул «эш 

мђйданын»да алгы сызыкта булган хђллђрне белгђн. Сђлим џаман аныћ хђл-
ђхвђлен сораштырды, тегесе исђ сњзне гел аныћ њзенђ таба бора иде.

— Минем хђл нђрсђ ул, картларча «комым коела» инде,— диде ул шаярырга 
иткђн булып. — Менђ синећ эшлђр ничек?

— Сезнећ хђер-догада инде,— дип Сђлим дђ кљлђргђ итте. Ђмма Зинченко 
йљзенђ карагач тыелып калды.

— Минем хђер-догадан гына торса икђн... эшчелђр бик алама кыланганнар. 
Минем гаеп инде монда, љч йортныћ берсе сезгђ була, дип мин тљзњчелђргђ 
вђгъдђ бирдем.

— Ић элек ике йортны ќитештереп тапшыру шарты белђн дидегез бит 
сез.

— Менђ шул шартны бозганнар. Ах, юньсезлђр, башларына тай типте микђн 
ђллђ? Юк, биредђ без њзебез гаепле. Дилбегђне бушайтып ќибђргђнбез.
Ул тирђн итеп офтанып куйды. Ничектер њзенђ бер ићрђњ-тђнбиџ чагылды 

аныћ йљзендђ: яхшы булсын дип кљн-тљн казганасыћ, казганасыћ, юк, џаман 
нђрсђдер килеп чыгып, тез астына суга. Ђџе-џе-џей!— ди кебек иде ул. Сђлим 
аћа зарланырга курыкты, аныћ каршында мђми авыз булып књренер кебек 
тоелды. Ђмма Зинченко кешелђрнећ эчен-тышын дигђндђй яхшы аћлый торган 
кеше иде.

— Син бик эреп тљшмђ ђле, Сђлим,— диде. — Менђ савыгып чыгыйм, аннары 
књз књрер. Ђле беренчел партия оешмасы барысын да хђл итђ бит. Бюро карары 
белђн килешмђскђ дђ хокукыбыз бар. Форсаттан файдаланырга кирђк.
Ул авыр учын Сђлимнећ ићбашына куйды. Аныћ сњзлђреннђнме, шушы 

учтанмы, Сђлимнећ эченђ ышаныч йљгерде, кешелђрдђн суына башлаган 
књћеленђ ђллђ нинди ќылы ићде. Теге «ђфсен љреп ќенне качыру» дигђн 
шикеллерђк. Эченђ тулган «ќен»нђрне Зимченко берђм-берђм кырып салган 
кебек булды. Сђлим кайтып барганда моны тагын да њткенрђк итеп тойды. 
Ничектер љстенђ ажгырып килгђн кара болытлар сыегаеп калды, алай ук кот 
алырлык куркыныч тњгел икђнен белде ул.
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Юк, ќитештерњ чыгымына сарыф ителђсе килми иде. Зимченко исђн булсын, 
коткармый калмас ђле дип њз-њзенђ кљч биргђндђй итте ул. Теге премиялђр белђн 
килеп чыккан аћлашылмау да Зимченко аркасында булды, ул аны онытмаган, 
књрђсећ. Аныћ тагын берничђ гаебен Сђлим њз љстенђ алып, эчтђн тынып калды. 
Эштђ тљрле хђллђр була инде, нишлисећ, кеше бит электрон машина тњгел.

***
Гљлгенђ кайткан кљнне њк барысын да ишетте. Нђфис кич белђн килде, ярый 

ђле бњлмђдђ кызлар юк иде. Культпоход белђн кинога киткђннђр иде (шђџђргђ 
мђшџњр киноартистлар килгђннђр икђн). Гљлгенђнећ чырае ачу, кимсенњ белђн 
тулган, менђ-менђ яшен сљнгелђрен атарга торган кара болыт сыман иде.

— Нигђ квартирны бер алгач, тагын калдырып киттећ?— диде ул Нђфискђ 
љметен љзњче итеп карап.

— Горком бюросын ишетмђдећмени ђле, партийныйларга чыгарга 
кушылды.

— Мин партийный тњгел бит. Ђнђ Мђмрђевнећ хатыны кереп утырган да, 
квартирлы булдылар. — Ђ син куркак, ќаныћ љчен дер калтырап торасыћ.

— Курыкмассыћ анда, бар.
— Юк, син абруећнан шњрлђгђнсећ инде. Мљдир итеп књтђрмђслђрме 

дип љмет иткђнсећ. Сакал сића, сакал! Кем сине баш итеп куйсын? Син бер 
хатыныћа да баш була алмыйсыћ.

— Син нђрсђ, бик батыраеп кайттыћ ђле? Гел теге... — дип кеткелдђде Нђфис. 
Хатыны янына килеп, аныћ ќилкђсенђ учын салды. Юмалап, йомшартмакчы 
иде. Њзенећ аны бик сагынганлыгын, зарыгып беткђнлеген аћлатырга телђде. 
Тљсенђ кимсенњ чаткылары чыгарды.

— Утырып сљйлђшик иплђп кенђ, Гљлгенђ,— диде ул њзенећ бик йомшак 
џђм буйсындыра торган тавышы белђн. Аны биленнђн бер кулы белђн кочты 
да, караватына алып килеп утыртты. Њзе, Гљлгенђ тегене-моны уйламасын дип, 
каршына урындыкка урнашты.

— Гљлгенђ, нигђ алай тузынасыћ ђле? Йђ?
— Син карьераћ љчен курыкмаган булсаћ, бњген монда бурлар кебек утырмас 

идек.
— Судан коры чыкканга рђхмђтећне ђйт. Ђнђ бит Сђлим Григорьевичны 

партиядђн љрделђр.
— Син инде шућа сљенеп бетђ алмыйсыћ, ђ?
Гљлгенђнећ тавышында ниндидер бер ятрак тоелган мђкам чагылып китте. 

Нђфис моны сизмђде дђ бугай.
— Кеше бђласенђ сљенњ начар инде анысы, шулай да...
— Шулай да сића рђхђт, ђ?
— Юк, син нђрсђ џаман ќанга тукынасыћ, гел теге?
— Њзећнећ кимчелегећ булгач, кешенекенђ дђ сљенђсећ. Синећ чыгырыћ шул.
— Ай-џай син гел њзгђреп, йљз сиксђн градуска борылып кайткансыћ, гел теге.
— Синећ эчећдђге тышыћа чыкты, ниџаять, ђле њзећне нинди герой дип 

саный идећ.
— Юк инде, Гљлгенђ, валлаџи бу законный булмаган эшкђ њзећ дђ риза 

булмас идећ. Хђзер генђ сљйлђнђсећ, теге.
— Нигђ бљтен кеше гаепле булганда, бер син генђ куркып калдыћ.
— Мин бит башрак кеше, эшчелђр мине башта котыртып алып килделђр, 

дљрес. Ул алар љчен файдалы, янђсе, менђ башлыклар да љйне басып керде, ђ 
без кечкенђ кешелђр.

— Ну, квартирдан да колак кактыћ, урын да сића тђтемђячђк.

ХИСАМ   КАМАЛОВ
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— Тђтемђсђ, бик исем киткђн иске чикмђнгђ.
— Буе ќитмђгђч, тљлке дђ ђйткђн бит: пешмђгђн ќимешлђр, дигђн.
Гљлгенђнећ тавышында каты киная бар иде.
— Син булсаћ, Гљлгенђ, мића берни дђ кирђкмђс,— диде Нђфис џаман аны 

йомшартырга гаќизлђнеп.
Ул аныћ кырыена килеп утырды џђм тагын бер кулы белђн Гљлгенђнећ 

биленнђн кочып кысты. Аныћ йомшак џђм ничектер тђэсир итђ торган тђнен 
тойды, кызу кљч белђн њзенђ тарта башлады.

— Син шул ябышырга гына белђсећ,— диде Гљлгенђ урыныннан ќђџђт 
торып. — Итђк ябышкагы.

— Ђйдђ, бљтен ќеннђрећне чыгарып минем љскђ љстереп бетер.
— «Итђк» љчен ђллђ нилђргђ риза анысы.
— Ђ син ялындырудан рђхђт табасыћ, мин-минлегећ шуныћ белђн кинђнђ. 

Нинди ваклык!
Ул башын читкђ борды џђм љметсез кыяфђт белђн башын тњбђн иде. Аныћ 

ачудан тешен кысканы ябык яћагына чыккан кабырга кебек бњлтђймђлђреннђн 
беленде. Нђрсђдер эшлђргђ кирђк, болай булмый, дип уйлады ул. Юк, тизрђк 
фатир табарга џђм бергђ торырга кирђк. Кљн саен њзећнећ яныћда йокласа, 
болай фетнђ чыгара алмас иде. Ђ бу килеш џаман кызлар холкын ташламый, 
бњлмђдђшлђрећећ дђ йогынтысы бик књп. Хатын-кыз ул йогынтыга нык бирелњчђн 
дип ђйтђ бездђ бер укыган кеше. Шућа књрђ хатын-кызлар арасында хорафатка, 
чегђн юрауларына ышанучылар књп, ди. Фђкать Гљлгенђ белђн бергђ торып кына 
мин аны тулысынча њземђ карата алачакмын. Ђ хђзер ђнђ бљтенлђй миннђн бизеп 
бара, дљресрђге, бизгђн дђ ахры инде. Юк, бу килеш яшђњ мљмкин тњгел.

— Гљлгенђ, мин частный фатир эзлим. Сидоровка авылында белештем.
Гљлгенђ эндђшмђде, ђллђ инде ул аны тыћламый да. Кыяфђте белђн монда 

тњгел, каядыр бњтђн ќирдђ кебек. Ул ќыена башлады, кљзге алдына килеп басты. 
Анда чђчлђрен рђткђ китергђч, кухня ягында зђћгђр чалбар џђм ак кофта киеп 
чыкты. Књкрђклђрен дђ ничектер биегрђк тарттырып куйган шикелле књренде 
Нђфискђ. Гљлгенђ тагын кљзге янында бљтерелде дђ ялтыравык лаклы књн 
итеген, карасу тљстђге пальтосын киде. Аннары кечкенђ сумкасын элмђгеннђн 
ићенђ асты да, ишеккђ таба юнђлде.

— Туктале, Гљлгенђ, син частныйга чыгарга ризамы, юкмы, ђйтмђдећ, — диде 
Нђфис урыныннан ђкрен генђ торып.

— Белмим, берничђ кљннђн ђйтермен,— дип башын иебрђк ќилкђ аша 
сњзлђрен «ыргытты» да, чыгып та китте. Аныћ књћелендђ Сђлим генђ иде.
Менђ алар Нђфис белђн ђйткђлђштелђр, ђ Сђлимнећ шђњлђсе џаман шунда, 

Гљлгенђ янында булды. Ул барысын да тыћлап торды. Ђмма бер сњз дђ эндђшмђде. 
Нђрсђ уйлый икђн ул минем турыда? Нђрсђ исђпли икђн? Их, шуны белер љчен 
ђллђ нилђр бирер иде ул! Ђллђ нинди хђйлђлђр корыр иде. Бђлки бљтенлђй исенђ 
дђ кертеп карамагандыр. Ђзмени минем кебек ђрсезлђр? Њз кадеремне њзем 
бетереп йљрим тњгелме икђн? Минем хакта начар уйлады микђн? Ђ Сђлим њзе 
џаман минем янда йљри, миннђн бер адым да калмый, минем белђн сљйлђшђ, 
елмая, кайчак аскы иренен матур хђрђкђтлђндереп нђрсђдер ђйтеп куя иде... Их, 
теге кљнне ничек мин шулай тђвђккђл була алдым икђн? Нђрсђ мића шул тиклем 
кыюлык бирде икђн? Њзећне-њзећ белмичђ йљрисећ бит, њзећне-њзећ!

ã
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Р к а и л 
З ђ й д у л л а
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Кояш эзе

Кичђ генђ тоташ буран иде.
Дулады.
Бњген исђ
Ап-ак кырда каеннарга таба
Кояшлар йљгерешђ.
Беркем дђ юк иркен кырда бњген.
Беркем юк.
Кар дићгезе.
Шундый газиз, тансык яктылык бу!
Карда тик кояш эзе.

 Ќђлил

Богауланган чакта ил карабы,
Давылларга уралган чакта,
Ясак сорый мђрхђмђтсез дићгез,
Корбан кирђк була ясакка.

Ић мљкатдђс ќанны талђп итђ!
Чын шагыйрьнећ фидаи чагы
Давылга тић.
Кљтђ аны дићгез –
Мђћгелекнећ салкын кочагы. 

Ркаил ЗЂЙДУЛЛА (1962) – шагыйрь, прозаик, драматург; «Ил», «Мђгарђ», «Ташка ордым 
башны» џ.б. китаплар авторы. Татарстанныћ Г.Тукай исемендђге Дђњлђт премиясе лауреаты. 
Казанда яши. 
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Татар шагыйрьлђре китђ...

Татар шагыйрьлђре китђ,
Берђм-берђм... ялгызы...
Беркем дђ игътибар итми –
Дљньяда ыгы-зыгы.

Дљньядагы кешелђрнећ
Џђр минуты исђптђ:
Бђбђклђр бђйгегђ чыккан,
Тырпаешкан терсђклђр.

Татар шагыйрьлђре китђ, –
Ком шуышкан шикелле.
Ком астында авазлары
Кала, кала тњгелеп.

Нинди моћ эзлисећ, и Ќан? –
Аны бит, ђгђр баксаћ,
Шђџђр гљрелтесе баскан,
Яћа заман! Яћа сан!

Татар шагыйрьлђре китђ,
Биштђрлђре ќип-ќићел.
Туй гљрли дљньяда соћгы,
«Без монда кияњ тњгел».

Китђ шагыйрьлђр... Калдырып
Илнећ алчак1 тњрђсен.
Мондый дљнья аларга шул
Кирђк тњгел, књрђсећ.

Аучылар ље 

Шигырь укыгандай укыйм
Карда калган эзлђрне!
Кичкђ ул карлар капланды,
Џђм џава да њзгђрде.

Кырдан йљгереп килдеме,
Ђллђ чыкты урманнан? –
Буран елады тљн ката,
Гњя улын югалткан.

Ыћгырашты иске љй дђ
Адашкан караб кебек.
Мич артында кызыл тљлке...
Астында пычкы чњбе.

Чыгып булмас инде моннан,
Књтђрелми бу келђ.
Тђрђзђне ачыйм дисђм,
Тђрђз тљнгђ тљртелђ.

 1 Анчак — явыз, оятсыз мђгънђсендђ.
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Дљя
 Гафу итђргђ љйрђндем бугай...
  Р.Харис

Авырдыр шул яшђњлђре
Пыскып яткан њч белђн, — 
Гафу итђм сине, ди ул...
Ђ мин књптђн кичергђн.

Гафу итђргђ љйрђнеп
Булмый – йљрђге књмер!
Кљйрђп ята. Кљл астына
Кинђсен куйган књмеп.

Ќирдђ берни дђ њзгђрми...
Эт љрђ, кђрван йљри.
Йолдызлар књз кыса књктђ,
Атыла берсе юри.

Эт бђйдђ, яшђргђ кирђк:
Љрђ.
Кђрван ишетми.
Эт књћеле сыћар сљяк.
Ђ мин бит... дљя бит мин!

Дљньяда берни њзгђрмђс,
Эт љрер, кђрван йљрер.
Туфрак булып сызланырбыз,
Тђћре безне кичерер.

Ерак, ерак Бишбалтада

Бишбалтада кљн авышкан иде.
Кышкы кљннђр кыска.
Караћгы да артык куерды књк
Никтер сезнећ очта.

Кара яшен яшеренгђн кебек
Књзећ кара; њзећ
Нур тамчысы, гњя кар љстендђ
Онытылган йљзем.

Урам баганасы фанар тоткан.
Янар тљнлђ уты.
Ђле менђ буран чыкты кинђт,
Икебезне йотты.

Ерак, ерак... йљрђк типте бигрђк...
Ерак торган ќирем.

— Љшедем мин, чђй эчђргђ бђлки
Сезгђ генђ керим?

— Ђни љйдђ юк бит. Яхшы тњгел.
Њзем генђ чагым.
...И йљгерде буран. Кљн њзгђрде –
Ул авышты тагын.

Кар дићгезе. И чайкалды шунда
Нђни генђ бу йорт.
Монда гына таныдым мин сине –
Књзећ икђн коћгырт.

Бишбалтада кљн авышкан иде.
Кышкы кљннђр кыска.
Џђм тљне дђ артык кыска булып, 
Кереп калган искђ.

Р К АИЛ   З Ђ ЙДУЛЛА
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Ќил

Юл кырында аулак бакча.
Карлыган ќыя бер кыз.
Коймадан башын калкытып
Кем ул сызгыра, явыз?

Бђлки ул Актаныштандыр,
Кем соћ танысын аны?
Чилђге кыйшаеп кызныћ
Коела карлыганы.

— Тљшећђ кермђдемме, —  ди, — 
Хан улы булып тљнлђ?
Карлыганнар сытылалар
Кызныћ аяк тљбендђ.

— Ђйдђ алып китђм сине!
— Юк, —  диде дђ кыз кљлде, — 
Њз бђхетемне кљтђм мин,
Хђбђрен ќил китерде.

Юл читендђ аулак бакча, 
Кыз ќыя анда кираз2.
Сизелер-сизелмђс кенђ
Ќил искђн сыман бераз.

Атлар кешнђп ала шулчак,
Койма љстендђ егет,
Ђллђ ул Арчадан микђн?
Ђгерќедђн дђ кебек.

— Тљшемдђ књрдем сине, —  ди. –
Хан кызы сыман идећ,

Ђйдђ, киттек минем белђн,
Сине алырга килдем.

— Юлыћда бул, —  диде дђ кыз,
Чилђген куеп кљлде. –
Њз бђхетемне кљтђм мин,
Хђбђрен ќил ќиткерде.

Юл буенда аулак бакча, 
Тукталып њтњ фарыз.
Ялгызы гына моћланып
Алмалар ќыя бер кыз.

Нидер гњлђп ала шулчак, 
Бу ќил тњгел, зилзилђ!
Ишек келђсен књтђрђ
Оятсыз, кљлђ-кљлђ.

Бу нинди кљтелмђгђн ќил? –
Дерелдђп куя читђн.
Чњпрђледђн килгђнме соћ,
Буадан исђ микђн?

Кыз итђгенђ уралып
Ирененђ њрелђ.
Сиздермђстђн њтеп керђ
Бђгыренећ тњренђ.

Юл буенда аулак бакча.
Кљз... кљз генђ югыйсђ.
Гљлђп куагы тљбендђ
Кызны кочып ќил исђ.

Лђйсђн

Кљлђч йљзле бер кыз сыман иде...
Сары итђк, кызыл чњђкле.
Нинди серле ишарђсе белђн
Хислђремне шулай чуалтты?

Кинђт кенђ килеп керде ќитез...
Тђрђзлђргђ гњя ут капты, 
Кочак ќђйде тњрдђ иске кљзге...
Дљнья якты, якты, яп-якты!

Килеп керде кљтмђгђндђ...
Кљлђч...
Кулын бирде кыю: мин – Лђйсђн!
Яшьлегемнећ татлы кайтавазын
Тоймас идем, аны књрмђсђм.

2 Кираз — чиянећ бер тљре.

ДЉНЬЯДА БЕРНИ ЊЗГЂРМИ



58

Бер сђбђпсез кљлде ул челтерђп,
Књктђн кыћгыраулар тњгелде.
Йљрђгемнђн њтте...
Янды эзе
Кыядагы учак шикелле.

Сап-сары ќил пышылдады шыпырт,
Кайнап алды тышта карт каен.
Књк гљмбђзен телде утлы камчы, — 
Бер саташкан яшен, мљгаен.

Китеп барды вак адымнар белђн,
Колагымда калды: мин – Лђйсђн!
Бу сагышлы гомер ишарђсен
Тоймас идем, аны књрмђсђм.

Кичке табын

Сњнгђн учакны књпме актарма,
Кузлар юк утлы, кабат кабынмас.
Салкын кљл генђ чђчећђ књчђр,
Бер урын буш булыр моћсу табында.

Йолдыз йолдызга сњз каткан тљндђ,
Яфрак бураны узган чагында,
Йљрђгећ яфрак сыман љзелер,
Бер урын буш булыр кљзге табында.

Нишлисећ, њткђн, њткђн џђммђсе,
Бакчаћда каен ак шђл ябынган –
Кыш килгђн, салкын, салкын, янђсе... –
Бер урын буш булыр кышкы табында.

Кар явар, уйнар, ул ќил иркендђ!
Беркем беркемне инде сагынмас...
Тын гына, тып-тын бер кљй яћгырар –
Урыннар буш булыр кичке табында. 

0

Р К АИЛ   З Ђ ЙДУЛЛА



59

Р ђ д иф 
С ђ г ъ д и

МИН ДЂ БЕР ТАТАРЫЋДЫР...

ДОКУМЕНТАЛЬ БЂЯН

Губернатор килде

Чђчњне тђмамлап татар халкыныћ милли бђйрђме Сабан туена ђзерлђнеп 
йљргђн кљннђр иде. Кљтмђгђндђ район ќитђкчесе Ђлфит Хљрмђтовичны 
губернаторга чакыртып алдылар. «Ни булды икђн?! Нигђ чакырта ул шулай 
кисђк кенђ. Район чђчњне ућышлы тђмамлады. Башка районнарныћ ђле џаман 
бетерђ алганнары юк. Соћгы елларда, гомумђн, ярты кырлары чђчелмичђ калган 
районнар да ќитђрлек. Юк, монда бњтђн сђбђптер», дип баш ватты ул. 
Губернатор — яћа кеше. Тљгђл икђн њзе. Алдан билгелђнгђн вакытта кабул 

итте.
— Альфит Хурматович, Сез Сабантуй проводить собираетесь, оказывается. 

Мића шуны аћлаттылар, ул татарларныћ поголовно ќыелып эчђ торган 
урыннары икђн. Алда печђн љсте, сез типтереп ятарга ќыенасыз. Бу татарский 
праздник безгђ кирђкме соћ?! — дип гаеп љеп ташлады. 
Књпмедер мђлгђ Ђлфит бу нигезсез гаеплђнњлђрдђн телсез калды. Тик шулай 

да ќавапсыз калырга да ярамый иде. Аћлатырга кирђк. Ул њзен тиз генђ кулга 
алды: 

— Хљрмђтле Александр Алексеевич! Мин — гомер буена Сабан туенда 
катнашкан, катнашкан гына тњгел, келђменђ чыгып кљрђшкђн кеше. Бу бђйрђм 
гел ярышлардан гына тора. Алар ќыр-биюлђр белђн њрелеп бара. Печђнгђ тљшђр 
алдыннан чђчњдђ ќићеп чыгучыларны бњлђклђњлђр дђ — тљп чараларныћ берсе. 
Эчњ мђсьђлђсенђ тукталсак, сњз дђ юк, љйлђрендђ тамак чылатып чыгучылар 
табылыр, бђлкем. Лђкин безнећ татар халкы борынгы заманнардан бирле 
аракыга тискђре караган. Эчњ гљнаџ саналган. Шул сђбђпле, бњгенге кљндђ дђ 
татарлар Россиядђ ић ђз эчњче халыклар арасына керђ. Инде шуны аћласагыз 
иде, Александр Алексеевич, халык бит ул бу бђйрђмне кљтеп ала. Тирђ-як 
республикаларда да, чит иллђрдђ дђ њткђрелђ торган бђйрђмебезне тыябыз 
икђн, белмим инде, нђрсђ ђйтергђ дђ. Ђгђр дђ без оештырмыйбыз, њткђрмибез 
икђн, барча халык — русы, татары, марие књршелђребезгђ агылачак. Љстђвенђ, 

Рђдиф СЂГЪДИ (1957) – драматург, прозаик. «Канга буялган алтыннар», «Ирдђњкђлђр», «Гњзђл 
Аппаксылу» китаплары авторы. ТРныћ атказанган сђнгать эшлеклесе. Казанда яши. 
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безнећ турыда газета, радио-телевидение ямьсез итеп сљйлђячђк», — дип аћлатты 
Ђлфит Хљрмђтулла улы. 
Губернатор уйга калды. Књпмедер вакыттан соћ ул: 
— Ярый, оештырыгыз, њзем килеп карыйм ђле ул Сабан туегызны. Минем 

анай, ђтинећ дуслары белђн эчеп утырганын књрсђ, «Опять устроили сабантуй», 
— дип ђйтђ торган иде. 
Элек тђ Сабантуй бђйрђмендђ хђмер саттырмаган район ќитђкчесе бу юлы 

сыраны да якын китермђскђ булды. «Болагайланып йљрњчелђрне мђйданга 
кертђсе булмагыз» — дип тђртип саклау органнарын да кисђтеп куйды.
Ниџаять, ел буе кљткђн Сабан туе килеп тђ ќитте. Тљне буе чапты Ђлфит 

Хљрмђтович. Кљрђш мђйданын да, атлар чабышачак урынны да карап чыкты. 
Район алдынгылары белђн кунаклар утырачак чђй тирмђсен дђ њзе кереп 
барлады. 
Иртђнге якта асылмалы казан асларыннан, шашлык кыздыра торган 

ќайланмалардан, тђмле ислђр чыгарып, тљтен књтђрелђ башлады. Ул да тњгел, 
юлда бизђлгђн дирбияле ќигњле атлар да књренде. Џђрбер авыл њзенећ атын-
арбасын хђленнђн килгђнчђ бизђргђ тырышкан, чљнки ић затлыларына Сабантуй 
бњлђге бирелђчђк. Арбага утырып килњчелђр арасында ќыр-бию осталары да 
ќитђрлек. Ярыш, чыннан да, кљчле булачак. Ђнђ Татарстанныћ Ђтнђ, Арча 
районыннан да кљрђшчелђр килгђн. Боларга каршы торуы кыен, барсы да 
диярлек спорт осталары. Безнеклђр бу мђсьђлђдђ оешып кына килђлђр ђле. 
Сабантуй шундый бђйрђм инде ул, ић кљчлелђр генђ ќићђргђ, њпкђлђп торулар 
булмаска тиеш. Ић мљџиме, бђйрђм тђртипле, књћелле њтсен! Озакламый халык 
та агыла башлады. Сабантуй мђйданына керђ торган дњрт чакрым ара бар. Тузан 
болытлары књтђрелеп торган бу юлны њтњ ќђяњлелђргђ дђ, транспортлыларга да 
бер бђла. Яћгыры да яумады, ичмасам. «Их, шушы дњрт чакрым арага асфальт 
юл салдырып булса икђн. Тик менђ губернатор бђйрђмебезгђ каршы бит. Бњген 
килеп књрсђ, нђрсђ дияр икђн», — дип уйлап куйды ќитђкче. 
Тђртип саклау органнары, ниџаять, губернаторныћ килњен хђбђр иттелђр. 

Бу хђбђр Ђлфиткђ эссе суккан кебек тђэсир итте. «Бетерђчђк инде бу мине 
тузанлы юл љчен. Ярый ђле су сиптереп пђри туен бераз баскан идем. Аллага 
тапшырдык», дип уйлады ул. Аннары читтђрђк торучы, милли киемнђр кигђн 
чибђр, яшь кызларга дђште:

— Тиз булыгыз, тезелеп басыгыз! Чђчђклђрегезне болай тотыгыз. Син, 
сећлем, соћыннан алга чыгып басырсыћ да, хљрмђтле Александр Алексеевич, 
Сезне књрњебезгђ бик шат! Бђйрђмебезне олылап килгђнегез љчен бик 
зур рђхмђт! Безнећ кырларыбызда њскђн икмђктђн авыз итегез, диярсећ. 
Аћладыћмы? 

— Ђйе, Ђлфит абый. Тљне буе ятлап чыктым инде. Њзенећ йљзендђ борчылу 
чаткылары сизелђ. Ул да тњгел, кљтелгђн «Мерседес» каршыларына килеп 
туктады. Арткы ишек ачылып, аннан таза гына гђњдђле берђњ тљште дђ, кырыйга 
басып, губернаторныћ чыгуын кљтђ башлады. Ниџаять, тњрђнећ башы књренде. 
Ђлфит аныћ каршысына килеп басты. Кул биреп књрешкђч, губернатор ђйтеп 
куйды: 

— Ну юлларыгыз!.. 
— Асфальт ќђйдерергђ акча ќитми, Александр Алексеевич. 
— Акча ќитми инде ул, Альфит Хурматович! Бђйрђм белђн! Котлыйм 

барыгызны да! 
Шуны гына кљткђн кебек гармунчылар сыздырып ќибђрде. Чибђркђйлђр 

тњрђне чђчђккђ књмде. Губернатор: «Рђхмђт, рђхмђт, чибђркђйлђр», — дип, 
кызлар кулындагы ипекђйдђн авыз итте. Икенче кыз аћа чђк-чђк сузды. — Этим 

Р Ђ ДИФ   СЂ ГЪДИ
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мы угощаем самых дорогих гостей только», — дип, кунакны кабат кыстады. 
Ниџаять, каршы алу тантанасы тђмамланды. Губернатор бљтен игътибарын 
мђйданга юнђлтте. «Бик матур урын икђн бу», — дип тњргђ атлады. Башта ул 
кибет-лавкаларга књз салды. Соћыннан пылау-шашлык пешерњчелђрне књзђтте. 
Кљрђш мђйданына, тљрле сљлгелђр, яулыклар белђн бизђлгђн атларга сокланып 
карап торды. Њзе ара-тирђ агачлыкларга, Сабан туеныћ аулак почмакларына 
књз салгалады. Ул нидер эзли иде. Аныћ артыннан ияреп йљргђн Ђлфитнећ 
њкчђлђре ут булып яна башлады. «Гаеп кенђ таба књрмђсен инде. Йа Хода, њзећ 
саклый књр сђрхушлђрдђн», — дип, эчтђн генђ укып та алды. 
Бђйрђм башланды. 
Ђлфит кулына микрофонын алып губернаторныћ килњен ђйтте, рђхмђтен 

ќиткерде. Шуннан соћ чђчњ алдынгыларын, сыер савучыларны бњлђклђњ булды. 
Аннары, халыкны Сабантуй бђйрђме белђн губернатор котлады. Ђлфитнећ генђ 
аћыннан уй љермђлђре агылды...
Сабан туе — татар халкы утрак тормыш белђн яшђп китеп, сабан сљрђ 

башлагач килеп чыккан бђйрђм генђ тњгел ул. Сабан ул яћарыш, њзгђреш, яшђњ 
мђгънђлђрен дђ њз эченђ ала. Тирђн мђгънђле сњз ул! Чљнки, бу бљек бђйрђмебез 
халкыбыз игенчелек белђн шљгыльлђнђ башлаганчы ук туган. Атка атланып 
кыз куу, сљћге, ук ату, капчык киеп чабу, катыктан тђћкђ эзлђњ, кашыкка 
йомырка куеп йљгерњ, капчык сугышы, таяк тартыш, баганага менњ џђм, 
ђлбђттђ, милли татар кљрђше ерак заманнардан килђ. Ил-йорт ел саен кљчле 
чапкынны, кљчле кљрђшчене, ќитезлђрне барлаган. Яшьлђр бу бђйгедђ сљйгђн 
ярларын, њз парларын тапкан. Икенче яз ќитњ белђн батырлар да, ќитезлђр 
дђ, гашыйклар да њзгђрђ торган. Батыр урынына батыр, ќитез урынына ќитез, 
гашыйклар урынына бњтђннђре килђ барган. Шућа књрђ ул яћарыш бђйрђме 
дигђнне аћлаткан. Менђ бњген дђ Ђлфитнећ туган халкы бђйрђм итђ. Бу 
ќыенда татар кешелђренећ эчке халђте, холкы, гореф-гадђте чагыла. Татар 
халкы ић беренче чиратта мђйданда гына кљч сынашырга яраткан. Ђлбђттђ, 
куркыныч янаса, арыслан кебек сугышкан. Зур тарихлы, Сабантуйлы халык 
ул. Аћа куркаклык књрсђтњ килешмђгђн, дошман алдында бил бљгњ хурлык 
саналган. Ђле њзен генђ тњгел, кардђш халыкларныћ да иреген яклап кан 
тњккђн. Ђнђ берничђ кљн элек кенђ телевидение аша књрсђттелђр: Польшада 
атына атланып яу чабучы татар яугиренђ џђйкђл куелган. «Полякларны 
коллыктан коткарган бљек сугышчыларга», диелгђн анда. 600 ел элек булган 
хђл, немец басып алучыларын тар-мар иткђн безнећ бабаларыбыз хљрмђтенђ 
бит ул. Россиядђ без, бик књп миллђтлђр белђн бергђ яшђп, шул русныћ 
ђллђ ничђ мђртђбђ азатлыгын саклап калсак та, сокландыргыч батырлыклар 
књрсђтсђк тђ халкыма бармы берђр ќирдђ џђйкђл?! Француз баскыннарын 
ќићгђндђ ић тљп рольне уйнаган татар-башкорт гаскђренђ куелганмы 
берђр монумент?! Беренче, икенче бљтендљнья сугышында зур батырлыклар 
књрсђткђн бљркетлђребезгђ атап куелган истђлеклђр бармы? Юк, ђлбђттђ. 
Киресенчђ, гел пычрак-гаеп аталар. Ни љчен рус халкын да, башкаларын 
да алдыйлар икђн? Кемгђ кирђк икђн мондый пычрак сђясђт!? Менђ бит 
губернаторны да Сабантуй ул татарларныћ ќыелып эчђ, сугыша, зина кыла 
торган урыны дип алдаганнар, ђ ул ышана! Чљнки аныћ аћы да татарлар 
басурманнар, пычраклар, хђйлђкђрлђр, мђкерлелђр, наданнар дип агулана 
килгђн. Хђлбуки, барысы да киресенчђ булса да. Татарныћ ничек яшђгђнен, 
ничек эшлђгђнен Тверьдагы, Новгородтагы, Костромадагы, Ярославльдђге 
урыслар каян белеп бетерсен, килеп књрђ алмагач. Менђ губернатор бњген 
Сабантуй карарга килде килњен, чынбарлыкны ялганнан аера алыр микђн ул. 
Ђ књрмђгђн, белмђгђн рус халкы кая барсын!? Ќыен тузга язмаганга ышанырга 

МИН ДЂ БЕР ТАТАРЫЋДЫР...
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мђќбњр. Ярар, њзлђре ђйтмешли, «бог им судья». «Сабантуйны карыйк ђле», 
— дип Ђлфит тђ мђйданга књз салды. 
Губернаторга бу олуг бђйрђм бик ошады. Исе китеп карап утырды ул. Капчык 

киеп чабуда беренче урынны мари егете алгач, шатлыгыннан сикереп торып 
алкышлады. Бераздан ат чабышы башланачагын хђбђр иттелђр. Ђлфит барлык 
кунакларга шул бђйгене карарга тђкъдим ясады. 
Борын тишеклђре киерелгђн, муеннары алга сузылган бахбайлар ђйтерсећ 

лђ, чабып тњгел, аккошлар кебек очып килђлђр иде. Ић алда кара байтал, аныћ 
артыннан алмачуар, алардан бер-ике адым гына калышып тагын берничђ чапкын 
ыргыла. Лђкин финишка ќитђргђ љч йљз метрлап калгач, алга кызыл кашка 
килеп чыкмасынмы! Бу Башкортстанныћ Яћавыл районыннан килгђн чапкын 
иде. Икенче урынны Арча районыныћ ќайдагы алды. Ќићњчелђргђ бњлђкне 
губернатор галиќђнаплары тапшырды. Љченче урынны алучыга — видеокамера, 
икенчесенђ — телевизор, беренче урынга зур суыткыч тапшырылды. Зур тњрђ 
эш бетте дип кенђ уйлаган иде, лђкин бњлђклђњлђр тђмамланмаган икђн ђле. 
Барлык чапкыннарныћ муенына сљлгелђр, матур яулыклар бђйлђп чыктылар. 
Гаќђплђндергђне шул, ић соћыннан килгђн атка махсус бњлђк бирелде. Ул 
савыт-саба иде. Александр Алексеевич сорап куйды:

— Ић соћыннан килгђн атка нишлђп бњлђк бирделђр?
— Њзен нђњмиз итеп тоймасын љчен, — диде Ђлфит. 
— Нинди књркђм гадђт! — зур ќитђкче барып ић соћыннан килгђн атныћ 

битеннђн њпте. 
Бу хђлне хуплап бар да кул чапты. Ђлфит ќитђкчесенђ карап: 
— Бђлкем, кљрђш алдыннан берђр чынаяк чђй эчеп алырбыз, Александр 

Алексеевич, — диде. 
— Хуќалар чакыргач, эчми ярамас. 
Љстђлдђ ни генђ юк иде. Каклаган каз, тавык, шашлык, сарык ите, ат 

казылыгы, чђкчђк, катык, сары май, шулпа, пђрђмђч, љчпочмак — санап 
бетерерлек тњгел. Губернаторга каклаган каз белђн ат казылыгы ошады. 
Ђлфит аћа кайсы нђрсђ икђнен аћлата барды. Ат итендђ холестерин юклыгын 
ђйткђч, губернатор: «Дљресме, холестерин юкмы?», — дип кабатлап сорады. 
— Менђ књпме яшим, дљньяда ат итенећ шундый затлы икђнен белми идем 
ђле». Сарык итеннђн пешерелгђн токмачлы шулпа да ошады ќитђкчегђ. Ђле 
башкаларга ияреп аћа катык та салып ќибђрде. «Бу кызуда тамак ялгарга 
шђп аш икђн бу», — дип лђззђтлђнде... Ђлфитнећ мактаулардан књћеле 
њсте, кыюлыгы артты. «Мин хђзер сезне тагын бер-ике затлы ризык белђн 
таныштырам ђле, — диде. — Берсе аныћ сарымсак тљртеп пешерелгђн ат 
ите булса, икенчесе суганлы карта». Официантлар телемлђп киселгђн итлђр 
тезелгђн табаларны китереп тђ куйдылар. «Чудесно», — диде Александр 
Алексеевич ризыкныћ тђмен тоеп. Љстђлгђ яћа ризык чыкты. Шакмаклап 
туралган сђер генђ ђйбер иде бу. Тњрђ чђнечке белђн бер кисђген алып капты 
да «Нђрсђ икђн бу», дип уйлана-уйлана чђйнђде. Аннан икенче кисђгенђ 
њрелде. «Нђрсђ соћ бу, гомеремдђ дђ татып караган ђйберем тњгел», — дип 
куйды. Ризыкныћ ашказаны-эчђк икђнен белгђч: «Мондый яхшы закуска 
булганда, тамак чылатып алсаћ да гљнаџ тњгелдер», — дип куйды. Ђйтеп 
бетермђде, љстђлгђ кыйммђтле аракы менеп кунды. «Мин бит шаярттым 
гына, ребята, мин бит эчмим, яхшы коньяк булса ђле бер хђл», — дип ђйтње 
булды, љстђлдђ затлы эчемлек пђйда булды. 
Губернатор Ђлфиткђ, районныћ башка ќитђкчелђренђ шундый матур 

бђйрђм, шундый затлы табын љчен рђхмђт ђйтеп, коньякны йотып куйды. 
Аннары кљрђшне карарга киттелђр. 
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Кљрђшне ул исе китеп, њзе тљшеп кљрђшердђй булып карап утырды. Њз 
якташлары чыкса, кљч биреп кычкырды. Тик соћыннан гына кђефе бераз 
кырылды аныћ, чљнки бљтен призлы урыннарны Татарстан кљрђшчелђре яулап 
алды. 

— Татарстанлыларны ќићњ мљмкин тњгел, чљнки анда кљрђшкђ зур игътибар 
бирђлђр, — диде Ђлфит. 

— Њз кљрђшчелђребезне безгђ дђ ђзерлђргђ кирђк. Тренерлар табыйк. Шул 
ук Татарстаннан чакыртыйк. Шундый матур бђйрђм оештыруыгыз љчен рђхмђт 
сезгђ, Альфит Хурматович. Минем ђни хаклы булган икђн, барыбер ќыелышып 
бергђ берђр рюмка эчтек, — губернатор кычкырып кљлеп ќибђрде. Аћа башкалар 
да кушылды. Аныћ бу килњеннђн Ђлфит тђ канђгать калды. Губернатор њзе дђ 
яћа дљнья ачып кайтып китте. 

                 Юл бар, асфальт юк!

Сабантуйдан соћ шактый айлар њтте, телефон шалтырады. «Губернаторга, 
иртђгђ сђгать сигезенче яртыга», — дип ђйттелђр Ђлфиткђ. «Тагын ни булды 
икђн инде. Берђрсе нидер љя бугай аћа. Алай кирђк-кирђкмђгђнгђ чакыртып 
тинтерђтми торган иде бит», дип уйлап куйды район ќитђкчесе џђм газга 
басты. 

— Ђйдђгез, ђйдђ, Альфит Хурматович! Ќићњ кљненнђн соћ башыгыз 
авыртмыймы? — дип сынап сорады зур тњрђ. 

«Ќиткергђннђр икђн ветераннар белђн бђйрђм итеп ятканны», дип уйлап 
алды Ђлфит џђм ќавап бирде: 

— Без — татарлар шундый инде, Александр Алексеевич. Ничек диеп ђйтим... 
Без эчсђк тђ эшлибез. 
Губернатор хђйлђкђр генђ елмаеп аћа карап торды да: 
— Шулай да безгђ татар халкы њпкђли торгандыр инде, руслар эчђргђ љйрђтте 

дип, дљрес ђйтђмме, Альфит Хурматович? 
— Белђсезме, Александр Алексеевич, кайвакыт шђкертлђр остазларын 

уздыра. 
Кабинетныћ хуќасы бу ќаваптан канђгать калып кљлеп ќибђрде. 
— Ну, Альфит Хурматович, сњз эзлђп кесђгђ кермисез. Сезне чакыртуымныћ 

сђбђбе шул, — губернатор кђнђфиенђ кереп чуммады, Ђлфитнећ каршына ук 
утырды. — Альфит Хурматович, мин сезнећ районнан бик канђгать. Љйлђрегез 
дђ књркђм, берсеннђн-берсе матурлар. Эштђ дђ гел алдынгы урыннарны тотасыз. 
Ђ Сабан туй бђйрђмегез белђн бљтенлђй шаккатырдыгыз. Башка районнар да 
сезнећ дђрђќђгђ ќитсђлђр, књпме проблемаларыбыз кимер иде. Сезнећ кебек 
сђлђтле ќитђкчелђр сирђк. Рђхмђт сезгђ! — Хуќа торып Ђлфитнећ кулын кысты. 
— Минем сезгђ тагын бер њтенечем бар иде, Альфит Хурматович. Белђсезме, 
э-э-э минем ике дустым хатыннары белђн кунакка кайта, бергђ хезмђт иткђн 
офицерлар. Аракысын, виносын, коньягын мин њзем алам. Аларга да татарныћ 
сый-хљрмђтен, ашларын књрсђтђсе иде. 

— Александр Алексеевич, кљнен генђ тђгаенлђгез, без проблем. Сезнећ 
кунаклар — минем кунаклар. Белсеннђр алар да чын татар халкын џђм аныћ 
затлы ризыкларын. Минем љчен зур горурлык булачак, рђхим итегез! 

— Спасибо, дорогой! Кайтсыннар да, кљнен ачыклагач хђбђр итђрмен. Сабан 
туенда татып караган, ничек ђле, колбасаныћ тђме ђле дђ авыздан китми, 
искиткеч ризык. Холестерины да юк дисећ, шулаймы? 

— Так точно, товарищ генерал, — дип Ђлфит тњрђсенећ хђрби чинын да 
искђ тљшереп алды. — Анда мин ђз-мђз  генђ казылык белђн каклаган каз алып 
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килгђн идем. Бер банка искитмђле тђмле катык та хуќасын кљтеп машинада 
ята. — Ул шофёрына кесђ телефоныннан шалтыратып ризыкларны кертњен 
сорады. 

— Рђхмђт, Ђлфит туган. Кайтып бњген анай белђн хатынны, балаларны 
да сыйлыйм ђле. Белсеннђр татарларныћ нинди затлы ризык кына ашап 
ятканнарын. Лђкин минем њземнећ дђ сића бер соравым бар. Менђ син килђсећ 
дђ китђсећ. Нигђ ярдђм сорамыйсыћ республика бюджетыннан. Сезгђ дђ акча 
кирђк бит. Карашыћнан сизђм. 

— Анысы шулай, Александр Алексеевич! Ничектер ућайсызланам, тукта, 
соћрак мљрђќђгать итђрмен ђле дип суза килђм. Инде бњген дђ, бюджет хђлен 
аћлап, берни дђ сорамыйча кайтып китђрмен дигђн идем. Њзегез шул темага 
тукталгач, ђйтмичђ булмас, ахры. Мактап та ташладыгыз. Њзегез књрдегез бит ул 
Сабантуй мђйданына керђ торган юлны. Яћгыр яумаса, тузан књтђрелеп пђри 
туе ясый. Шул дњрт чакрым арага асфальт юл салдырып булмас микђн? 

— Хат яз минем исемгђ, кул куярмын. Ђлбђттђ, анда яхшы юл кирђк. 
Миллђтлђрнећ ќыелып ял итђ, аралаша торган изге урыны бит. Решим этот 
вопрос!

— Мин инде язып куйган хатымны ђллђ ничђ ай кесђмдђ йљртђм. 
— Ник бирмисез соћ?! Альфит Хурматович! Бирегез, резолюция язам да, 

бњген њк тљзелеш министрына керегез! Сузмаска кирђк, пока ђз-мђз мљмкинлек 
бар. Планга кертсеннђр дђ эшли башласыннар! 
Ђлфитнећ шатлыгы эченђ сыймады. Књптђн хыялланган проекты тормышка 

ашып ята бит. Элек республика бюджетыныћ хђлен аћлап, Сабан туена керњ 
юлын тљзђтергђ барыбер акча бирмђслђр инде дип суза килгђн иде. Рђхмђт инде 
яћа ќитђкчегђ, аћлый торган кеше икђн. Ходай Тђгалђ аћа исђнлек-саулык 
бирсен. Эшне иртђгегђ калдырмас љчен туп-туры Тљзелеш министрлыгына 
китте. «Приемный»га кергђч, сђркатип кыздан. «Њзендђме?» — дип сорады. 
Чибђр, озын керфекле, сары чђчле кыз: «Ђйе», — дип баш какты. «Алайса, 
кереп ђйтђ алмассыз микђн, Ђлфит Хљрмђтович килгђн иде, йомышы бар, 
дип». Кыз: «Хђзер», — диде дђ, урыныннан торып, ишеккђ юнђлде. Озак та 
њтмђде, кире чыкты. Чыкты да «Юк, бњген кабул итђ алмыйм, дип ђйтте», 
— диде. «Кто-нибудь есть что ли у него?» — дип сорады Ђлфит, бњген эшнећ 
барып чыкмаячагына књћеле тљшеп. Кыз шыпырт кына: «Никого», — дип 
куйды. 

— Матурым, яћадан кереп ђйт инде, аныћ эше срочный, губернатордан, дип 
ђйтегез, пожалуйста, њтенеп сорыйм, икенче килгђндђ бер шешђ яхшы шђраб 
сезгђ књчтђнђч булыр, — дип њтенде. 
Кыз ќилкђлђрен сикертеп куйды. Бу аныћ, яхшы, кереп карыйм, тик барып 

чыкмаса, мића њпкђлђмђгез, диюе иде. Бу юлы сђркатип кыз озаграк торды. 
Эчтђ кемнећдер кемнедер сњккђн тавышлары ишетелеп китте. Берзаман туташ 
чыкты. Йљзенећ тљсе киткђн иде. Ишеген япкач, чигђсенђ бармагын куеп 
боргалады. «Дурак», имеш!

— Керегез. Тик нигђдер психлана ул бњген, — кыз берни булмагандай урынына 
барып утырды да, кулына игђвен алып, тырнакларын тигезли башлады. 
Ђлфит икелђнеп калды. «Нишлђп ђле аны тљзелеш министры кабул итђргђ 

телђми. Элек тђ ул аћа карата яхшы мљнђсђбђттђ тњгел иде... Нђрсђдер аћлашылып 
бетми монда. Керергђ кирђк, губернатор кул куйды бит. Беркая да китђ алмас 
ул ђмер биргђч», дип уйлады да ишекне ачты. Зур кабинетныћ тњрендђ олпат 
гђњдђле, ярты башы пелђшлђнгђн, усал чырайлы, књп аракы чљмерњдђн вак 
кан тамырлары шартлап, бите, књзлђре кызарган Иван Дмитриевич Козленко 
утыра иде. Ђлфиткђ салкын гына кул бирде. Ђлфит яћа гына губернаторда 
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булганлыгын, Сабантуйга керђ торган юлга асфальт салырга рљхсђт биргђнен, 
бњген њк сезгђ кереп хђл итеп чыгарга кушканын ђйтте, шуны истђ тотып кына 
борчыганын аћлатты. Соћыннан губернатор резолюциясе салынган хатны 
сузды. Министрныћ хатны укыган саен иреннђре кысыла барды. Књзлђреннђн 
явызлык чаткылары чђчелде. 

— Ну, вам — татарам, везде больше всех надо! Вот если бы мари кешесе 
керсђ, ант итеп ђйтђм, кул куймаган булыр иде. Татар керђ, имза алып чыга. 
Ђллђ нинди комсыз халык сез. Урлыйсыз, талыйсыз, шућа књрђ башкалардан 
яхшырак яшисез! Гел нђрсђдер ќитми сезгђ. Эчђргђ бњтђн урын юк что ли сез 
татарга?

— Гафу итегез, Иван Дмитриевич, минем халкым сезнећ нђрсђгезне урлады 
яисђ талады? Ђ яхшырак яшђњлђренђ килгђндђ, алар ат урынына эшли. Сабантуй 
исђ исереклђр мђйданы тњгел, кљрђшчелђр, хезмђт алдынгылары, гомумђн, тљрле 
миллђтлђрнећ ќыелып язгы авыр эшлђрдђн соћ печђнгђ тљшђр алдыннан ял 
итеп ала торган изге урыны. Мариныкы да, татарныкы да, русныкы да, хђтта 
монда яшђњче хохолныкы да. 
Козленконыћ књзлђре атылып чыгарлык булып акайды. 
— Какой-такой хохол. Украинцы мы, понятно. Мин бу юлга асфальт салуны 

мђћге планга кертмђячђкмен, белеп торыгыз, — дип кычкырды.
— Ђ губернаторныћ ђмере?
— Башы яшь ђле аныћ мића ђмер биреп ятарга. Алды кереп, арты кермђгђн 

ђле аныћ Республикага. 
Ђлфит, мондый тупаслыкны ишетеп, телсез калды. Књпмедер вакыт сњзсез 

торганнан соћ, соћгы ноктага басып карарга булды: 
— Алайса, хат белђн нишлибез? 
— Вот где его место, — министр хатны чњп кђрќиненђ ыргытты. 
Матур башланган кљн ямьсез тђмамланды. Тљзелеш министры губернаторны 

да санга сукмый. Димђк, аныћ артында кемнђрдер тора. 
— Ђлфит абый, берђр хђл булмагандыр ич. Кђефегез юк, — дип сорап куйды 

шофёры. 
— Зинџар бњген бернђрсђ дђ сорама ђле, — дип њтенде Ђлфит. 
Машина тизлеген арттырды. Озакламый Сабантуй ќире књренде. Булмады, 

их, быел да булмады шушы урынны тђртипкђ китереп. Ђлфитнећ књћеле 
сыкрый иде. 

Сабантуй кунаклары

Быелгы чђчњ њткђн елгыдан катлаулырак килеп чыкты. Кемдер, алдынгы 
район булса да, губернаторга бертуктаусыз ђлђк ташый. Нилђр генђ юк анда. 
Имеш, колхоз ќитђкчелђре итеп бары тик њз ђшнђлђрен, дусларын, туган-
тумачасын гына куя. Имеш, тљп халык — марилар арасында тњрђ, хуќалык 
рђисе булып утыручылар бљтенлђй юк диярлек. Имеш, мариларны кысалар, 
югары урыннарга куймыйлар, кимсетђлђр. Эчђр љчен «повод» табып, 
Сабантуй дигђн бђйрђмнђрен њткђреп яталар. Бездђ бит болай да књркђм 
бђйрђмнђр ќитђрлек. Ђйтик, Яћа ел, 8 Март, 23 Февраль, 1, 9 Май џђм 
башкалар, Ђ монда татарлар, ђйтерсећ лђ Татарстаннары, њзлђренчђ бђйрђм 
итђлђр. Районныћ бюджет акчасы эчђргђ, типтерергђ китђ. Ул сумманы 
бит балалар бакчасын, мђктђплђрне тљзеклђндерњ љчен дђ тотарга була. 
Менђ шундый шикаятьлђр Ђлфит љстеннђн агыла гына торды. Татарстан 
ќитђкчелеге: «Књч њзебезгђ, сђлђтле ќитђкче буларак, берђр районга башлык 
итеп куярбыз», — дип тђ чакырдылар, ђллђ чыннан да књчеп китђргђ инде, 
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дип тђ уйлана башлады. Шул турыдагы ниятен Александр Алексеевичка 
ќиткергђн иде, тегесе сњгеп ташлады: «Что ты говоришь, мине ђллђ кешегђ 
дђ санамыйсыћмы? Минем љстђн дђ књпме пычрак язганнарын син белсђћ 
икђн. Синеке, Альфит, чњп кенђ булып калачак. Татарстан ул болай да бай, 
ќитђкчелђренећ абруйлары да ил алдында зур. Анда китеп ђле син кем 
булырсыћ, ђйтђ алмыйм. Биредђ сине белђлђр, хљрмђт итђлђр! Сњз дђ юк, 
эшећ яхшы барган саен кљнлђшњчелђр, хљсет бђндђлђр књбђя генђ. Теге, 
Карнеги китабында язылганча: «Њлгђн этне генђ типкђлђмилђр». Без исђн бит 
ђле, шулай булгач, типкђлђргђ телђњчелђр дђ књп булачак. Типкђлђттермик, 
ђйдђ, без икђњ бит ђле. Мин булганда сића ќил-яћгыр тимђячђк, ышан мића. 
Њзећне, эшлђгђн эшлђрећне, халкыћны хљрмђт итђм. Безне алып бђрсђлђр, 
бергђ генђ очырачаклар. Слава Богу, Мђскђњдђ мине аћлыйлар, дусларым 
да ќитђрлек, как-нибудь... Ђ хђзер кайт, тынычлап эшлђргђ инде, Альфит 
Хурматович. Теге юлы мђќлестђ ничек дигђн идећ ђле минем кунакларым 
янында. Татар мђкале: «Эт љрђ тора, бњре йљри тора». Бњрелђр булыйк, 
дустым. Бњрелђр! Сљйлђштекме, Альфит». Район ќитђкчесе нђрсђдер ђйтеп 
карышмакчы булган иде дђ, телен тешлђп дђшми калырга булды. Ошбу 
гадђте аныћ књпчелек очракта конфликтлардан элек тђ саклап калгалады. 
«Тњзђргђ кирђк, бљтен уй-фикерећне ђйтеп бетермђскђ! Дљнья барысын да 
њз урынына куя ул». 
Урып-ќыю башланды! Район ќитђкчесе авылдан авылга чабып, уракныћ 

барышын контрольдђ тотарга тырышты. Лђкин борчылыр урыннар барыбер 
ќитђрлек иде. Ике-љч колхозныћ рђислђрен тотып булмый. Соћыннан 
ачыкланганча, берсе, сљяркђсен ияртеп, Казанга чыгып качкан. Икенчесе 
Мђскђњгђ њзенђ машина юнђтергђ тайган. Љченчесе калада коттедж тљзетеп ята 
икђн. Инде ничђ мђртђбђ шулар белђн сњзгђ килде Ђлфит. «Ярар» дилђр дђ, 
тагын њз юлларына кереп китђлђр. Ике-љч ел буена урыннарына куярга кеше 
булмаганга гына тњзђ килде ул. Ќитте! Булды! Шактый кыландылар! Љчесен дђ 
эштђн алырга! Џђм шулай итте дђ... Аллага шљкер, урып-ќыюны тљгђллђделђр. 
Исђн-сау кыш чыгасы калды. Аннары Сабантуй, яћадан кыр эшлђре... Ќић 
сызганып хезмђт кылсаћ гына гаилђћ алдында да, ил-йорт алдында да йљзећ 
пакь була. Эшлђгђннећ ашы да бар, малы да бар. Њзен кеше итеп тђ сизђ. 
Йомышы белђн килсђ, андыйларга сораганын бирергђ тырышасыћ. Тик алар 
бик соранып йљрми шул. Ђ менђ эленке-салынкы йљрњчелђр љзелми. Теге кирђк 
тђ бу кирђк. Кылган гамђллђре тавык тљчкереге хђтле булса да, сорыйлар, ђллђ 
нинди кануннар табып, хђтта талђп итђлђр. Алар булган џђм булачак. Њзлђрен 
урыннарына утырта барырга гына кирђк. Утыртсаћ да ђле,тик ятмыйлар. Мећ 
гаеплђр табып, љстећнђн яза башлыйлар. Менђ монда инде алар алыштыргысыз, 
њз «џљнђрлђрен» яхшы белђ. Ђйдђ, ярар. Чђнчелеп китсеннђр шунда! Губернатор 
ђйтмешли: «Эт љрђ тора, бњре йљри тора». 
Район кышны ярыйсы гына ерып чыкты кебек. Тик теге яћа ќитђкчелђр 

билгелђнгђн колхозларныћ гына хђле шђптђн тњгел. Терлек азыгы март 
ахырына хђтле генђ ќитте. Барып тђртипкђ дђ салып карады Ђлфит... 
Файдасыз! Каравылчылары да, сыер савучылары, механизаторлары да тљрле 
сђбђп табып та, сђбђпсез дђ аракы чљмерђ. Кем белђн диген ђле, колхоз 
рђислђре белђн. Хуќалыкны тђртиптђ тотарга тиешле адђмнђр њзлђре њк эчеп 
яталар. Сљйлђшеп тђ карады, ђллђ ничђ мђртђбђ кисђтњ дђ ясады... Бер-ике 
кљн адђм рђтендђ йљргђн булалар да, тагын дљньяга кул селтилђр. Акчалары 
беткђч, нђрсђ кул астына элђгђ — ђ кул астына колхозныћ печђне, фуражы 
књбрђк элђгђ — шуны ућга-сулга тараталар. Тазарак хуќалыклардан тегесен-
монысын телђнеп терлеклђрне кыш чыгара алдылар алуын. Дљрес, тегелђрнећ 
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дђ бик бирђсе килеп тормый. Хђлђл хезмђт белђн тапканны нишлђп бирергђ 
тиеш соћ ђле алар?! 
Баштарак шикаятьлђрне њзђктђн килеп тикшергђлђп китсђлђр дђ, тора-бара 

имзасыз хатлардан туйдылар, књрђмсећ, килеп китњлђр сирђгђйде. Килмђњлђре 
хђерлерђк. Алар бит књпме вакытыћны, егђрећне ала. Ђ вакыт чаба. Кырдагы 
икмђкне, чљгендерне, бђрђћгећне ќыеп аласы бар. 
Ић зур бђла язгы чђчњдђ кљтеп торган икђн. Књпчелек хуќалыклар эшне 

тљгђллђп килгђндђ, теге љч колхоз башламаган да ђле. Берсенећ чђчњлек 
орлыгы юк. Икенчесенећ техникасы ватык, запчасть кирђк. Љченчесенећ 
эшлђргђ кешесе юк. Ђлфит бу хђллђрне белеп шартлар дђрђќђгђ ќитте. Ачуын 
кљчкђ тыеп теге хуќалыкларга чыгып китте. Барса, чђчњлек орлык табарга 
тиешлесе дђ, техниканы тљзђтергђ тиешлесе дђ, тирђ-яктан эшче кљчлђр 
ялларга тиешлесе дђ авыллары белђн сђрхушлђнеп яталар. Аны књрњгђ беренче 
колхоз рђисе качты. Икенчесе башын иеп: «Запчасть юк бит», — дип, бала-
чага кебек аска карап, басып торуын белде. Љченчесе сњз ђйтерлек хђлдђ тњгел 
иде. Терлек караучылары кайсы кайда тђгђрђп ята. Берсе — ат арбасында, 
икенчесе сђнђген тоткан килеш сыер тагарагында. Гомерендђ авыл кешелђренђ 
кул књтђрмђгђн район ќитђкчесенећ бу мљртђтлђрне ућлап-сућлап яћаклыйсы 
килде. Тик исерек-сђрхушлђрне кыйнаудан ни файда?! Нишлђргђ, Ђлфит! 
Љч рђискђ дђ иртђгђ њк районга килергђ, дип, ќен ачулары чыгып кайтып 
китте. Икенче кљнне сљйлђшњ каты булды. Љчесен дђ кабинетыныћ стенасына 
терђп, йодрыгын борын тљплђрендђ селки-селки тђрбия дђресе њткђрде. «Сез 
аћлыйсызмы њзегезнећ кем икђнлегегезне. Сез — адђм мђсхђрђлђре, мин сезгђ 
ышандым, њзегезне шундый «ответственный» урыннарга билгелђдем. Ђ сез 
минем ышанычымны акламадыгыз! Дђшмисезме, яхшы, дђшмђгез. Тиздђн 
хуќалыкларны таркатып бетереп, бљтен авылыгыз белђн хђер эстђргђ чыгып 
китђчђксез. Хатыннарыгызныћ, балаларыгызныћ књзенђ ничек карарсыз?! 
Ул сабыйларыгызга нђрсђ калдырасыз сез? Хђрабђлђрме? Не заслужили 
гаепсез сабыйлар андый бђхетне! Сезнећ аркада бњген район љченче урында 
сљйрђлђ. Хђзер, бар кайтыгыз, хуќалыкларыгызны тђртипкђ салыгыз, ђле соћ 
тњгел. Эшне ерып чыксагыз, чђчњ бетњ белђн, дњртђњ рестораннан чыкмабыз, 
астыгызга «пес» иткђнче эчерђм мин сезне», — дип кайтарып ќибђрде. Шул 
сљйлђшњдђн соћ бер атна вакыт њтте. Њзгђрешлђр булса да ђллђ ни ерак китђ 
алмадылар. Башка хуќалыклар чђчњ эшлђрен бетерсђлђр дђ, боларныћ ярты 
эшлђре дђ башкарылмаган иде ђле. Кљн њткђн саен ќирнећ дымы кими бара, 
коры ќиргђ элђккђн орлыкныћ шытымы начар була. «Сабан чђчсђћ, сазга 
чђч», — дип тикмђгђ генђ ђйтмђгђн халык. Ќитмђсђ губернатор шалтырата: 
«Альфит Хурматович, ни булды? Љч хуќалыгыгызда чђчњ тђмамланмаган. 
Сездђ мондый хђлнећ булганы юк иде». Ђлфит гарьлегеннђн нишлђргђ 
белмђде. Бер генђ юл бар. Оят булса да, књршедђге Татарстаннан ярдђм 
сорарга инде. Ђлфит яћадан телефонга њрелде. «Алло, сђлам, туган. Коткар, 
чђчњ яна, њтермђ. Механизаторларыћны ничек тђ бђхиллђтермен», — дип 
трубканы куйды. Бњген аныћ сабыр савыты тулган иде инде... Шактый озак 
тынычлана алмады Ђлфит. Сђркатибенђ шалтыратып: «Мића бер кешене 
дђ кертмђгез бњген», — дип кисђтеп куйды. Њзе књз яшьлђрен сыкты, њзе: 
«Ђллђ бу эштђн китђргђ инде. Бљтен сђламђтлегемне югалтам шушында», 
дип уйлый башлады.
Аннан телђнђ, моннан телђнђ торгач, ниџаять, чђчњ эшлђре дђ бетте. Гомердђ 

булмаганны, адђм мђсхђрђсе, быел аныћ районы чђчњдђ республикада икенче 
урынга тљште. 
Язгы эшлђр тђмамлану белђн Ђлфит теге артта сљйрђлњче хуќалыкларга яћа 
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ќитђкчелђр куйды. Икесен књрше-тирђ колхозлардан, берсен ђлеге дђ баягы 
алдынгы Татарстаннан тапты. «Егетлђр, бернинди дђ эчњлђр-тљшерњлђр юк! 
Ђгђр дђ авыл халкы алдында сыра гына капсагыз да, шундук хушлашабыз. 
Бик эчђсегез килђ икђн, чђчњ, печђн ђзерлђњ, урып-ќыю кебек эшлђрдђн 
соћ ђнђ Арчага, Казанга, Мђскђњгђ барып чљмерегез, тик халык алдында 
тњгел. Сљйлђштекме? Алайса, ђйдђгез, хђерле сђгатьтђ», – диде аларга район 
башлыгы. 
Быелгы Сабантуйга ныклап ђзерлђнде Хљрмђтулла улы. Инде район 

проблемаларыннан туеп, китђм дип йљрсђ дђ, тора-бара барысы да элеккеге 
эзенђ кайтты. Љстђвенђ республика ќитђкчесенећ дђ аћа булган мљнђсђбђте 
њзгђрмђде. Александр Алексеевич, быелгы Сабан туена якыннарын, дус-ишлђрен 
дђ алып килђм диде. Ђйбђтлђп ђзерлђнергђ кирђк. Моћа хђтле килгђн кунаклар 
џђрвакыт рђхмђт ђйтеп китђлђр иде. Бу Сабан туе да сагынып сљйлђрлек булып 
калсын иде! 
Ниџаять, Сабантуй килеп ќитте. Халык ќђяњлђп тђ, машина-атлар белђн дђ 

мђйданга агыла башлады. Юлдан елдагыча тузан болытлары књтђрелде. Инде 
мул итеп су да сиптергђн иде бит. Атна буе кызу торган кљннђр туфракта дым 
калдырмаган, сипкђн суыћ шундук парга ђйлђнђ. Ниџаять, тђртип саклаучылар, 
«главный»ныћ килњен хђбђр иттелђр. Ђлфит тђ кабалана башлады, тирђ-юньдђ 
ыгы-зыгы кљчђйде. Ул да тњгел, бер-бер артлы тезелгђн затлы машиналар тузан 
болыты арасыннан килеп чыктылар. 

— Кызлар, тиз булыгыз, рђтлђп басыгыз ђле. Сез, сећлем, кыйгаймагыз, 
подностагы ипиегез тљшеп китмђсен. Айсылу, башлап син сљйлисећ, — дип глава 
соћгы књрсђтмђлђрен бирде. Менђ кунаклар берђм-берђм «иномарка»лардан 
тљшђ башладылар. Ђнђ тегесе Александр Алексеевич њзе. Ђлфит каршысына 
китте. 

— Ђйдђгез, ђйдђ, рђхим итегез, кадерле туганнар. Бђйрђмнђребез мљбарђк, 
љстђллђребез тњгђрђк булсын. Хуш килђсез! — диеп сђламлђде кунакларны. 
Район хуќасы ќитђкчесенећ књзенђ карады. Тегесе аптырашта иде. 
— Ђ асфальт юл кайда соћ монда, Альфит Хурматович? — дип гаќђплђнде ул. 
— Нет асфальта, «не дали» нам, — дип куйды район ќитђкчесе. 
— Как это, не дали,мин куштым бит?! 
— Александр Алексеевич, ул юлны бњген точно салып булмаячак. Хђзер 

Сабан туе карап, тђмле татар ашларыннан авыз итеп, бергђлђшеп ял итик 
ђле. 

— Яхшы, Альфит Хурматович! Ну иртђгђ тљштђн соћ минем љйгђ килђсез. Кунаклар 
да була. Килештек! Юл мђсьђлђсен дђ шунда сљйлђшербез, договорились! 
Сабан туе быел њткђн елгысыннан да кызыклырак њтте. Њткђн ел Хљрмђт 

улы губернатор ни ђйтер, нђрсђгђ бђйлђнер, нинди тишеклђр табыр икђн 
дип борчылып йљрде. Бњген, Аллага шљкер, њз итте башлык татар бђйрђмен. 
Яратмаса, њз итмђсђ, якын дусларын, ић якын туганнарын ќыеп алып килмђс 
иде. Ђлфитнећ љстђллђре затлы ризыклардан сыгылып торды. Республика 
ќитђкчесенећ татар ашларын мактый-мактый дусларына тђкъдим итње књћеленђ 
бигрђк хуш килде. «Менђ бусы колбаса, по татарски казылык, прекрасная вещь, 
попробуйте. Это — карта, деликатес! Вот это катык, из которого делают айран, 
который не заменим в эту жару», — дип њзе белгђн хђтлесен башкаларга да 
сљйлђде. Кунакларныћ кђефлђре минутлап тњгел, секундлап књтђрелђ барды. 
Аныћ шулай књтђрелњенђ матур чђйнеклђргђ тутырып китерелгђн эчемлеклђр 
дђ ярдђм иткђндер, књрђсећ. Аларга агы да, кызылы да салынган иде. 
Губернаторга быел милли кљрђш тагын да ошады. Ќићел авырлыкта мари 

миллђтеннђн булган егет ќићде. «Менђ бит, Альфит, есть же начало», — дип, 
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кычкырды ул. Бу мари егетен Кукмара районыннан: «Бер айга гына кил 
инде, вакытлыча гына эшкђ урнаштырам, Сабан туе беткђч, кире китђрсећ, 
яхшы итеп бђхиллђтермен», — дип њгетли-њгетли чакыртып китерђ алганын 
район ќитђкчесе њзе генђ белђ иде. Олуг бђйрђмнђн џђркем канђгать калды. 
Бигрђк тђ Мђскђњ, Рязаньнан кайткан кунакларныћ ислђре китте. «Вот, 
оказывается, нинди бђйрђм дђ бар икђн. Чакырсагыз, килђсе елга да килер 
идек», — дип Сабан туена зур бђя бирделђр. Икенче кљнне губернаторныћ 
зур йортында бер иллелђп кешегђ затлы табын корылган иде. Мђќлесне 
профессиональ артистлар алып барды. Ыгы-зыгы арасында бер мизгелне 
тотып алып, губернатор Ђлфиткђ: «Ђйдђгез, тиз генђ минем кабинетка кереп 
теге юл мђсьђлђсен сљйлђшеп алыйк. Аћлашылмый мића, в чём вопрос?» 
— дип пышылдады. 

— Барып чыкмады ул эш, министр рљхсђт бирмђде», — диде Ђлфит кабинетка 
кергђч.

— Мин кул куйган хатны књргђчтђме!? 
— Ђйе!
— Ќентеклђп сљйлђгез ђле?!
— Менђ шул инде. 
— Син мића йђ барысын да сљйлисећ, йђ мин сића бик каты њпкђлим, 

тљшермђ кђефемне кунакларым алдында! Аћладыћмы, барысын да бђйнђ-бђйнђ 
сљйлђ! Син бит бу хђлне шул ук кљнне мића хђбђр итђргђ тиеш идећ. 

— Ђлђкли алмыйм мин кешене. Соћыннан кем булып калам соћ? Стукачмы?! 
Гафу итегез, Александр Алексеевич! Булмый! 

— Монда ђлђк турында сњз бармый! Республика љчен ќавап бирђбез икђн, 
без кићђшеп эшлђргђ тиеш! Мин ил эчендђ нилђр барлыгын белеп торырга 
тиеш. Синећ љстећнђн дђ, минем љстђн дђ Мђскђњгђ шикаять язып яталар. 
Ђгђр дђ без бергђ булмасак, шундук башны ашаячаклар. Сљйлђ барысын да!» 
— дип запастагы генерал ђмер бирде. 
Ђйе, аныћ сњзлђрендђ хаклык зур иде. Димђк, алар љстеннђн ђлђк ќибђреп 

ятучы шул ук бер кеше булуы ихтимал!
— Мин хатны бирдем аћа! Ул укыды да татар халкын мыскыл итђ башлады. 

Сезгђ џђрвакыт ќитми! Урлыйсыз, талыйсыз, ди. Шуннан сезнећ кулыгыз 
куелган хат дигђн идем: «Мин аннан курыкмыйм, алды кереп, арты кермђгђн 
ђле аныћ» — дигђч, бљтенлђй телсез калдым. Хатны алды да чњп савытына 
ыргытты. Барыгыз, бар, ќалуйтесь, берегездђн дђ курыкмыйм, дип кычкырып 
калды. Љйгђ кайткач, гарьлегемнђн кычкырып-кычкырып еладым. 
Губернатор урыныннан торды. Шактый гына уйланып арлы-бирле йљренеп 

алды. Шуннан: 
— Бу сљйлђгђннђрећ барысы да чынмы, арттырмыйсыћмы? — дип кабат 

сорады. 
— Сез талђп иттегез дљресен сљйлђргђ, ничек бар, шулай ќиткердем. Аныћ 

кыланышын хђтта сђркатибе дђ књрде. 
— Ни атлы ул? 
— Юля Миронова, чибђр генђ, озын керфекле кыз!
— Яхшы, Альфит туган, мин барысын да ачыклармын. Сез ђлегђ лђм-мим! 

Ђйдђгез хђзер љстђл янына чыгыйк, югалтканнардыр безне. 
Озак та њтмђде, тљзелеш министрын прокуратура тикшерђ башлады. Аныћ 

ике-љч миллион акча њзлђштергђне ачыкланды. Губернатор ул мљртђтне 
чакыртып алды да: «Йђ отставкага, йђ тљрмђгђ китђсећ, њзећ сайла, икесенећ 
берсен», — дип сњзен бетерде. Кемнећ тљрмђгђ китђсе килсен инде... Яћа министр 
итеп бик ућган, элек «Стройуправление»не ќитђклђгђн ир-атны куйдылар. Атна 
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да њтмђгђндер, Сабантуйга керђсе юл љстендђ, Ђлфитнећ књћеленђ шатлык 
љстђп, техника пђйда булды, асфальт юл салына башлады. Губернатор, чыннан 
да, «боевой» генерал булып чыкты, ђ беркљнне њзе шалтыратты: «Альфит 
Хурматович, мин белдем безнећ љстђн кем язып ятканын. Мђскђњдђ њземнећ 
егетлђр аша таптырдым. Шул тљзелеш министры булган икђн. Ярый, чђнчелеп 
китсен бљтен ђшђкелеклђре белђн. Юлны тљзилђрме? Яхшы итеп тљзесеннђр. 
Сезнећ генђ Сабан туе тњгел, безнеке дђ инде ул хђзер. Ниџаять, мин дђ бер 
яхшылык эшли алдым сића, ну, ярый, пока, дустым!»

Геройлы район!

Ун еллап бардыр инде туганнан туган абыйсы Радикныћ туган ягына 
кайтмаганына. Ниџаять, «Быел Сабантуй тирђлђренђ чираттагы ялымны 
сорыйм, бђлкем, ќибђрерлђр», — дип шалтыратты. Ђлфит белђн аларныћ 
аралары бер генђ яшь, Радик љлкђнрђк. Ђле шунысы хђтердђ, Яћа ел бђйрђменђ 
чыршыга дип урманга чыгып киттелђр дђ хђллђре бетте, караћгыга калып, 
књћеллђренђ курку керде. Икенче сыйныфта укыган Ђлфит: «Бњрелђр килеп 
чыкса, ђйдђ, ташла чыршыны, тизрђк љйгђ кайтыйк», — дип елый ук башлады. 
Ташламады Радик чыршыны, балтасын энесенђ бирде дђ, тђки сљйрђп кайтты 
энђле агачны. Аныћ туганнарын шатландырасы килђ иде. Ул кече яшьтђн 
шулай кыю булып њсте. Берсеннђн дђ куркып тормады, берсеннђн дђ њзен 
рђнќеттермђде. Мђктђпне дђ «5»ле билгелђренђ генђ тђмамлады. Очучы булды. 
Хђзер полковник, Россия Герое. Горурланмас ќирећнђн горурланырсыћ 
андый туганыћ белђн. Аныћ кайтасын ишеткђч, губернатор: «Альфит дустым, 
Радик кайтса, безне, зинџар, књрештермичђ калма. Яхшылап кунак итђрбез 
њзен, очрашулар оештырырбыз, андый шђхеслђр кљн саен кайтып тормый 
ул! Сљйлђштекме?» — дип хђбђр ќиткерде. Район ќитђкчесе рђхђтлђнеп 
ризалыгын бирде. «Яхшы, Александр Алексеевич! Ић мљџиме, кайтсын 
гына. Кунак — хуќаныћ ишђге, безнећ кулда булачак ул. Рђхмђт сезгђ шулай 
олылаганыгыз љчен», — дип шатланды. Телефонын сњндергђч, ђле шактый 
уйланып, хислђнеп утырды. «Шундый абыећ булу зур бђхет ул. Безнећ 
нђселнећ генетикасы кљчле, затлы. Ђти дђ гомере буе колхоз рђисе булып 
хезмђт кылды. Аныћ хуќалыгы республикада гел беренче урыннарны яулап 
килде. Соћыннан ђтисе ныгыткан хуќалык аћа калды. Тагын да югарырак 
биеклеклђргђ књтђрде ул туган авылын. Авылдашларыныћ нинди йортларда 
яшђњлђрен генђ књрергђ кирђк. Бармы Ил-йортта безнећ авылныћ матурлыгы, 
тљзеклеге белђн ярышырлык салалар. Юк, ђлбђттђ. Ђгђр дђ Хљрмђтуллович 
ќитђклђгђн колхоз хђерче булса, андый љйлђр сала алырлар идеме?! Абзарлары 
тулы мал-туар! Љстђллђребез ризыктан сыгылып тора! Булыр иде микђн, 
кырларыћнан яхшы ућыш алмасаћ љстђлећдђ икмђгећ. Бирмђс иде Ходай 
Тђгалђ тырышып, ќић сызганып эшлђмђсђћ. Ђтисе ђйтмешли, бљек Ходай 
Тђгалђ шул икмђгећнђн аера књрмђсен инде! Књрмђслђр дђ иде, књрсђтер 
хезмђтећ булмаса. Књрделђр аны, тик торганнан гына район ќитђкчесе итеп 
куймаслар иде. Дљресен ђйтергђ кирђк, омтылмады ул глава булырга. Књпме 
кљч салган колхозы, ќайланган эше бар иде, тот та кљчле хуќалыгыћны 
калдырып кит инде. Беркая да барып булмый, хатын белђн генђ кићђшеп хђл 
итђ торган эш тњгел. Љстђн ђйттелђр икђн, бетте. 
Аллага шљкер, хатыны Фђния џђрвакыт терђк булды аћа. Ике балалары бар. 

Аллага шљкер, књз генђ тимђсен, улы да, кызы да матурдан матурлар, чибђрдђн 
чибђрлђр. Бђхетлђре генђ булсын!
Яратып љйлђнде ул Фђниягђ. Чибђрлеге дђ, акылы да ќитђрлек иде бу 
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кызныћ. Гашыйк булды да куйды. Курка-курка гына тђкъдим ясаган иде.... 
Кыз да битараф булмаган икђн аћа.
Дљресен ђйтергђ кирђк, район ќитђкчесе булып эшли башлагач, љй эшлђренђ 

вакыты калмады аныћ. Ярый ђле улы белђн кызы кул астына керделђр. 
Ђнилђренђ љйдђ алар терђк хђзер! Машалла! 
Очучы буларак Радикка Кавказдагы сугышларда да катнашырга туры килде. 

Кайчандыр бер гаилђ булып яшђгђн халыклар њзара сугышып кан коя. Имеш, 
Рђсђйнећ суверенитетын яклыйбыз! Егетнећ моћа йљрђге ђрнеде. Ђнђ, каршы 
яктан килеп кереп Америка да хђрби базаларын урнаштыра. Бу кан коелуларны 
шулай аклап булса гына. Радик нишлђсен? Хђрби очучы икђнсећ, беркая да китђ 
алмыйсыћ. Приказ! Батырларча сугышты ул. Њзенећ истребителе белђн књпме 
ут нокталарын юкка чыгарды. Аћа ышаналар, аны њз итђлђр иде. Књкрђгендђге 
орден-медальлђр аныћ нинди очучы икђнлеген дђлиллли, ђ менђ Рђсђй Герое 
булгач, ђллђ ни куанмады Радик. Аныћ љчен бу дђрђќђнећ кызыгы калмаган 
иде. Аны геройга тђкъдим иткђн документлар љч мђртђбђ китеп тђ, читкђ 
тибђрелде. Татар миллђтеннђн булуы комачауладымы? Яу чабарга татар кирђк, 
сугыштан соћ кимсетњлђр башлана. Ничек аћларгадыр бу илне. Њзе патриот 
булырга љнди, њзе кочагында буа. Радикны беренче тапкыр Геройга Кавказдагы 
бер дђњлђтне яклап сугышкан љчен тђкъдим иткђннђр иде. Ул анда «нокталы 
удар» ясап, дошман штабын юкка чыгарды. Икенче тапкыр њзебезнећ ил 
эчендђ башланган бђрелешлђрдђ књрсђткђн батырлыгы љчен тђкъдим ителде. 
Китте дђ алдагысы кебек њк Рђсђй «сазлыкларына» батты. Сњз дђ юк, рђнќеде 
сугышчан офицер бу башбаштаклыкка. Ић хђтђр ќиргђ аны ќибђрђлђр, ђ 
орден-медальлђрне башкалар бњлешђ. Бервакыт бђрделђр аныћ самолётын. 
Парашют белђн тљшсђ, шундук дошман кулына элђгђчђк. Ђле тљшеп ќиткђнче 
Калашников автоматыннан теткђлђп бетерђчђклђр. 
Ул њзенећ сафтан чыккан самолётын њзебезнеклђр ягына юнђлтђ алды. «Ни 

булса да, булыр, Аллага тапшырдык», — дип, самолётын ќиргђ утыртырга 
уйлады. Шул мизгелдђ ул барлык туганнары, дуслары белђн дђ хушлашып, 
бђхиллђшеп чыкты. Ќиргђ каты бђрелњдђн ул аћын югалтты. Соћыннан ишетеп 
белњенчђ, бер атна њлем белђн кљрђшеп яткан икђн. Ђле аягына баса алганчы 
тагын ай ярым урын љстендђ аунарга туры килде Радикка. Яшь организм бит, 
њлемне ќићде. Ходай Тђгалђ биргђн гомере бетмђгђн булган икђн... Натальяны 
беренче тапкыр шунда књрде ул. Књрњен књрде, њлем тњшђгендђ яткангамы, 
бик игътибар итмђде. Хђле ќићелђя тљшкђч, бу кызга соклана башлады. 
Чибђрлекне кызганмаган Ходай Тђгалђ. Калын толымнары аркасына асылынып 
тљшкђн. Озын сары керфеклђре астында дићгез кебек зђћгђр зур књзлђр... 
Матур, тљз гђњдђ, тавышы да тынычландыра торган, књкрђгеннђн чишмђ суы 
кебек челтерђп чыга. Кыз аныћ яныннан бик кирђк булганда, яисђ сменасын 
тапшырганда гына китђ торган иде. «Нишлђп мића аерым игътибар итђ соћ 
ул?! Берђрсе ђйтеп куймагандыр ич аћа», дип уйлады Радик. Тормыш исђ бу 
мђсьђлђгђ њзе ачыклык кертте. Кљннђрдђн бер кљнне палатага генерал-майор 
килеп керде. Бу кеше Радик Бариевныћ командиры иде. Кљр тавышлы генерал 
аныћ караваты янына килеп: «Йђ, нихђл, бљркет, рђтлђнеп килђсећме инде, 
молодец болай булгач», — дип, аныћ хђлсез кулын кысты. Њзе белђн алып 
килгђн затлы шђрабын тумбочкасы љстенђ куйды, Натальяга: «Кызым, ђз-ђзлђп 
кенђ эчер, ул аныћ канын кљчђйтђчђк», — диде. Медсестра шунда: «Хорошо, 
папа», — димђсенме! «Менђ ничек икђн ул. Менђ нинди затлы нђселдђн икђн 
бу чибђр зат. Минем хђрби ќитђкчемнећ њз кызы икђн бит». Аныћ уйларын 
генерал бњлде: «Кызым, яхшылап терелтеп бетер, аякка бастыр инде син аны, 
мића аныћ кебек кыю егетлђр муеннан кирђк. Пока, сынок, если что-нибудь 
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надо, не стесняйся, вот через Наталью передай. Я Вам Героя России подписал, 
документы уже в Москве», — дип књћелен њстерде чибђр, акыллы, лђкин ђле 
урын љстендђ ятучы кара, бљдрђ чђчле, зур шомырт кара књзле татар бљркетенећ. 
«Димђк, Сезгђ мине карарга ђтиегез кушты. Зур рђхмђт аћа», — диде Радик 
Натальяга. Кыз, гадђттђгечђ йомшак кына итеп: «Башта ђтием кушты, аннары 
књћелем кушты» – дип ќавап бирде. 
Очучыныћ янђшђсендђ яткан сугышчыларныћ берсе: «Ну, Радик, такая 

красавица тебя любит, когда ты лежала в коме, она же за тобой как за родным 
человеком ухаживала», — диде. Радикныћ књћеленђ май булып ятты бу сњзлђр. 
Аныћ каршына Наталья килеп басты. Зђћгђр књзлђреннђн ќылы чаткылар 
сибелђ. «Кияњдђ микђн инде син, чибђркђй! Ђгђр булмасаћ, нишлђп безнећ 
татар кызы булып тумагансыћ икђн». 
Икенче кљнне кыз аћа йљзем тђлгђшлђре китерде. Янђшђ ятучы яралыларга 

да љлђште. 
Менђ кљткђн кљн дђ килеп ќитте. Радик аякка басты. Бер атнадан инде ул, 

таяк белђн генђ булса да, ишек алдына чыгып йљргђли башлады. Кљннђрдђн 
бер кљнне йљзем агачлары янында Натальяга болай диде ул: 

— Наталья, рђхмђт сића! Мин сине яратам! Синећ кебек шђфкатьле 
ќан иясен, шундый матур кызны бњтђн очрата алмам дип куркам. Бђхетле 
булыгыз! 

— Сез дђ кадерле кешемђ ђйлђндегез. Шундый чибђр, кыю егетнећ бер 
хђрђкђтсез урын љстендђ ятуы йљрђгемне телгђлђде. Љстђвенђ ђтием дђ сезне 
бик мактады. Соћыннан џушыгызга килгђч, књзегездђге ќылылыкны књреп 
мин дђ гашыйк булдым. 
Егетнећ дљньясы тагын да яктырып китте. Куагында њсеп утырган йљзем 

ќимешлђре гњя елмаялар, њзлђре аша кояш нурларын њткђреп, шулар белђн 
ќанны иркђлилђр. Ул арада каяндыр болыт кисђге килеп чыгып, назлы яћгыр 
да сибђли башлады. Бу минутта бары тик аларга гына ишетелђ торган галђми 
моћ, кљй агылды. Бу яћгырашны алар гына тойды, алар гына ишетте. Сихри, 
моћлы кљй, бары тик гашыйклар гына ишетђ ала торган илаџи яћгыраш иде 
ул. Шушы тылсымлы кљй сихерлђде ике ќанны. Алар инде тирђ-юньдђ башка 
дљнья барлыгын да оныттылар. Сљюлђре ташыган ике гашыйкныћ саф алсу 
иреннђре бергђ кушылды. Андый татлы њбешњлђр бђхетлелђрдђ генђ була! 
Ђ кљннђрдђн бер кљнне генерал-майор, кызыныћ моћсуланып йљрњен 

сизеп, сорап куйды: «Сандугачым, нђрсђ булды сића, соћгы кљннђрдђ гел 
моћаеп йљрисећ?» Шулай диде дђ, кызын кочып алды. «Ђти, тиздђн Радикны 
чыгаралар», — дип пышылдады кызы. 
Ђтисе: «Шатланырга кирђк, балакаем, син дђ молодец, нык тырыштыћ», 

— дип, баласыныћ чђченнђн сыйпады. Кызныћ кайгылы зур књзлђреннђн эре 
яшь бљртеклђре тамды. «Ђти, бњтђн књрмим бит инде мин аны», — Наташа 
ђтисенећ ќилкђсенђ башын куеп, њксеп елап ќибђрде. Григорий Андреевич 
барысын да аћлап алган иде инде. «Менђ ничек, син гашыйк булгансыћ 
бит, кызым, шатлыгым минем», — диде ул. — Ђнисе, дим, ђнисе, кер ђле 
монда. Ташла ђле шул кухняћны. Кызыбыз гашыйк булган бит. Машенька, 
кызыбыз бит минем офицерга гашыйк булган. Ђ ул елап тора, шатланырга 
кирђк, балакаем». «Юк шул, ђти, сђбђп бњтђндђ», — дип гашыйк туташ тагын 
да ныграк њкси башлады. Бу хђлгђ Григорий Андреевич та сагайды. «Ђллђ 
сине яратмыймы ул Радик Бариевич?» — дип сорады. «Ул ярата, ђти, минем 
елавымныћ сђбђбе — татар бит ул, сез мине аћа бирмђссез дип куркам». 
«Кызым, тынычлан ђле, кил ђле, утыр бирегђ, мам, син дђ якынай! Менђ 
нђрсђ, ќанкисђгем. Мин татарлар белђн њстем, чиста, матур халык. Ђ эштђ 
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алар кебек ућган миллђтлђр сирђк Россиядђ. Ић ышанычлы офицерларым 
да шул ук татарлар минем. Эчеп башларын дуракка салып йљрмилђр. Ђгђр 
аныћ белђн кавышасыз икђн, мин ике куллап «за». Ђниећ дђ каршы килмђс, 
ђйе бит, Машенька». 
Мария ханым килеп баласын кочып алды, Наташа елап ќибђрде, ђнисе 

дђ аћа кушылды. Алар шулай кочаклашкан килеш берсе: «Рђхмђт, ђни, мине 
аћлаганыћ љчен», — дип, икенчесе: «Бђхетле генђ була књр инде, балакаем», 
— дип књз яшьлђрен тњктелђр. Болар бђхет яшьлђре иде...
Шулай итеп, Радик кљтмђгђндђ башлы-књзле булды да куйды. Инде ул 

заманнардан бирле књпме сулар акты.Ике балалары туды, Аллага шљкер, 
икесен дђ ике бљек халыкка хљрмђт аша тђрбиялђделђр. Бу мђсьлђдђ, 
књз тимђсен, хатыны Наталья ире сњзеннђн чыкмады, тљрле шђџђрлђргђ 
књченеп хђрбилђр тормышы белђн яшђп йљрсђлђр дђ, яхшы тђрбия бирергђ 
тырыштылар. Кайчакта њзлђренђ тљрттереп: «Татары!» — дип ђйтсђлђр, «Да, 
мы — татары, гордимся этим», — дип кенђ куялар иде. Ђтилђре полковник 
дђрђќђсенђ ќитсђ дђ, теге љч тапкыр Геройга ќибђрелгђн документлар кем 
тарафыннандыр ќавапсыз калдырылды. Баштарак њзе дђ бњген булмаса иртђгђ 
булыр ђле дип, кљтеп йљрде-йљрде дђ, тора-бара барсын аћлап кул селтђде. 
Аллага шљкер, менђ дигђн гаилђсе, эше бар. Эш дигђндђ, соћгы вакытта ул 
авиабаза ќитђкчесе булып хезмђт итђ иде. Аныћ кул астында 2500 хђрби 
булып, шуларныћ бишесе — Россия Герое! Алар яћа истребительлђрне сыный. 
Шул самолётларны сынаганда књпме талантлы очучы-сынаучыныћ гомере 
љзелђ, књпмесе гарип-горђбђ булып кала. Гаилђлђр таркала, бђхетсезлђр арта. 
Очучы-сынаучы кљн саен џавада њлем белђн очраша. Самолётны чын-чынлап 
сынар љчен, књтђрелгђн саен тљрле куркыныч хђрђкђтлђр ясап алырга туры 
килђ аларга. Очкан саен њлем белђн йљзгђ-йљз килђлђр. Радик, бу базага 
ќитђкче булса да, аћа да иптђшлђре белђн беррђттђн очарга, иксез-чиксез 
џавага књтђрелергђ туры килђ. Абруећны саклыйсыћ килсђ, бергђ булырга, 
бердђм булырга кирђк. Эше шундый. Ђ бер елны Радик њлем белђн кабат 
књзгђ-књз очрашты. 10 мећ километр югарылыкка менгђч, самолётныћ 
моторы дљрес эшлђми башлады, ќиргђ тљшкђндђ бљтенлђй сафтан чыкты. 
Ул хђтђр хђл турында аска хђбђр итте. Аннан: «Сикер, Радик, сикер, калдыр 
самолётны», — дип кычкырдылар. Лђкин ул икенче юлны сайлады. Ничек 
кенђ булса да очкычны ќиргђ утыртырга кирђк. Катапульта телђмђде ул. 
Шуныћ аркасында књпме хђрби офицер, муен тамыры љзелеп, паралич 
сугып урын љстендђ ята. Књпчелеге соћыннан хатыннарына да кирђкмђде. 
Алай ятканчы бетњећ хђерлерђк. Радик шућа књрђ икенче юлны сайлады. 
Утыртты ул хљкњмђткђ 10-15 миллиардка чыккан машинаны ќиргђ тљшереп, 
њзе «ашыгыч ярдђм» машинасында гына аћына килде. Хатыны Наталья, 
балалары, туганнары хакына аћа Ходай Тђгалђ тагын бер гомер биргђн икђн. 
Бу батырлыгы љчен аны тагын Геройга тђкъдим иттелђр. Тик бу документлар 
Мђскђњ кабинетларыныћ кайсындадыр терђлеп калды. Кайсыдыр адђмнећ 
ђшђке кулы яшереп куйды аны. Татарга ни љчен гел таш атканнарын њзлђре 
дђ аћламый бугай. Аћламасалар да џаман аталар. Лђкин татар аныћ саен горур 
џђм бу кыйбласыз илдђ абруен югалтмаска тырыша. «Тукта, зур бњлђк килмђс 
микђн», — дип бер-ике ай кљтеп йљрде дђ, тагын кул селтђде Радик. Ић мљџим:
е яхшы итеп хезмђтећне њтђргђ дђ, гаилђћнећ, туганнарыћныћ кадерен белеп 
яшђргђ кирђк. Шућа карамастан, очкычларны сынау дђвам итте. Сирђк-мирђк 
командировкаларга барып кайтуларны санамасаћ, тормыш бер њзгђрешсез ага 
торды. Шундый командировкаларныћ берсендђ Мђскђњдђ, хђрби аэропортта ул 
њзенећ сугышчан командирларыныћ берсе белђн очрашты. Сљйлђшер сњзлђре 
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књп булып чыкты, ић беренче књзгђ ташланган ресторанга кереп утырдылар. 
Шинельлђрне салгач, генерал Шахманов, Радикныћ књкрђгенђ карап: 

— Ђ Герой медалећ кая соћ? — дип сорады. 
— Мђскђњдђн килмђде, иптђш генерал, ќибђрмђделђр. Аннан соћ тагын 

ике мђртђбђ тђкъдим иттелђр. Ђгђр барысын да бирсђлђр, љчђњ булырга тиеш 
иде. 

— Да не может быть, как это так, надо было разобраться?, — дип кызып 
китте Шахманов. — Син кайчан кайтып китђргђ тиеш, полковник? 

— Иртђгђ базага очам!
— Китмисећ, тоткарлан ике-љч кљнгђ! Иртђгђ мин Президент белђн очрашам, 

аннан чыкканымны кљтеп тор, сљйлђштекме, бир кулыћны! 
Икенче кљнне Шахманов авызын ерып килеп чыкты да аны кљтеп торган 

Радикны кочаклап ук алды. «Хђзер њк ресторанга барабыз, син сыйлыйсыћ», 
— дип елмайды. Мин бик шат синећ љчен, Радик, син књптђн лаеклы идећ 
генерал погоннарына да, Герой исеменђ дђ. Барысы да тђртиптђ булыр, ђйдђ 
берђр ќиргђ кереп утырыйк ђле», — дип њзе медаль алгандай сљенде. Радик: 
«Ярый ђле шундый шђхеслђр дђ бар рус халкында, тик бу дљньяны кемнђр 
болгатып ята икђн соћ», дип уйлап куйды. 
Тиздђн Россия Федерациясе Президентыныћ љр-яћа Указы дљнья књрде.
Ниџаять, ул љч герой исеменећ берсен булса да алуга иреште. Рђхмђт 

Шахмановка, рђхмђт Путинга! Тизрђк љйгђ кайтып ќитђргђ кирђк, сљенсеннђр 
ђле ђтилђрен књреп! Радик њзеннђн бигрђк якыннары љчен куанды...

***
Сабантуйга бер атна кала Александр Алексеевич шалтыратты. «Ђлфит, сића 

Мђскђњдђн тикшерњчелђр килђ, теге мљртђт прокуратурага шикаять язган. Имеш, 
бюджет акчаларын ућга-сулга туздырып яталар. Имеш, синећ телђгећ, минем 
ђмерем белђн татарларныћ «коллективный пьянка» урыннарына дњрт чакрым 
юл салдырганбыз. Син бик борчылма, кђгазьлђрећне рђтлђп куй да, килгђн 
кунакларны ачык чырай, такта чђй белђн каршы ал, сыйла. Сабан туен да њз 
књзлђре белђн књреп китсеннђр. Ђ соћыннан теге хохолныћ урлаган акчаларын 
корсагына басып чыгарырбыз. Мин инде бу мђсьђлђгђ кул селтђгђн идем, ђ 
ул џаман безгђ пычрак атып ята. Тезлђнеп килђчђк ђле ул минем алдыма. Ну 
ярый, пока! Сабан туенда књрешербез! Борчылма, барысы да тђртиптђ булыр, до 
встречи!» — дип сњзен йомгаклады. «Тапканнар бит вакыт, Сабан туе алдыннан 
килмђсђлђр. Ђ теге ђшђке ќан Мђскђњгђ китеп олаккач та тик ятмый. Ярый 
ђле њткђн гасырныћ 37нче еллары тњгел. Бер гаепсез књпме кешенећ башына 
ќиткђн булырлар иде» .

***
Сабан туе быел элеккелђреннђн дђ матуррак њтте. Тикшерњчелђр килеп 

«комачау ясар» дип борчылып йљргђн иде, аларга тљзелеш эшлђренећ 
барышын чагылдырган документларны тапшыру ќитте, ђллђ ни чакыртып, 
тљпченеп тормадылар. Сњз дђ юк, Мђскђњнећ њзеннђн килгђн тикшерњчелђргђ 
татарча да, русча да «ачык чырай, такта чђй» ќитђрлек књрсђтелде. Њзлђре 
тагын мунча ярата икђн. Соћыннан, Сабантуй бђйрђмен дђ карап, биредђ њз 
кешегђ ђйлђнеп беттелђр. Тикшерњ нђтиќђсенећ бер нљсхђсен губернаторга 
да калдырып киттелђр. Анда: «Юл тљзелеше законлы рђвештђ алып барылган, 
финанс ягыннан бернинди њзлђштерњлђр дђ табылмады», дип язылган 
иде. 
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Инде туган ягына дистђ ел кайта алмаган туганы, Рђсђй Герое Радикныћ 
кайтуы ямь љстенђ ямь, бђйрђм љстенђ бђйрђм булды Ђлфит љчен. «Менђ 
шундый очрашулар хакына, туганнар, дуслар хакына яшисе иде ђле», дип 
уйлап куйды ул. 

Нишлисез сез?

Басуларда љлгергђн игеннђрне ќыеп алу, печђн-саламын киптереп 
эскертлђргђ кую, тирђн базларга мул итеп силос салулар књћелгђ шатлык, 
тынычлык љсти. «Аллага шљкер, быел терлек азыгы да, икмђге дђ ќитђрлек 
булды», дип сљенђсећ. Чыннан да, 2010 елныћ ућышы кљткђннђн дђ артыграк 
булып чыкты. Кырларны књреп књћел шатлана. Бњген дђ район ќитђкчесе 
басуларны карап кайтырга булды. Иштђк тавына књтђрелеп бик озак тирђ-якка 
сокланып карап торудан башлады ул књзђтњен. Нинди гњзђллек! Басу тулы ућыш, 
яћгырлар башланганчы урып-ќыеп кына бетер дђ рђхђтлђнеп кыш чык. Ђнђ 
тегендђ ямь-яшел Морки урманнары. Ел да гљмбђ књп була анда. Ђле колхоз 
рђисе булып эшлђгђндђ вакытын табып, хатыны Фђния, улын-кызын ияртеп 
гљмбђ ќыярга чыккалыйлар иде. Район аныћ кулына тапшырылгач, алай ќићел 
генђ ычкынып булмый икђн шул! Тизрђк иген ућышын ќыеп бетерђсе иде 
дђ, элеккеге чакларны бер искђ тљшереп, чыгасы иде урман џавасын суларга. 
Тормыш мђшђкатьлђре, борчуларыћ кулыћа таяк тотып, агач тљплђрен капшап, 
гљмбђ эзлђп йљргђндђ онытыла да китђ. Ђнђ њзенећ туган авылы кырлары. Љч 
комбайн икмђк суктыра. Ерак тњгел ике «КамАЗ» машинасы ашлык тљяргђ 
чират кљтеп тора. Алар янына сугылып китђргђ туры килер, ничђшђр центнер 
чыга икђн? Њзе инде ул чама белђн књпме икмђк алынганын да белђ, лђкин 
тагын бер мђртђбђ зур саннарны ишетеп куанасы килђ аныћ. Мондый муллык 
ел саен бирелми шул, быелгысы белђн лђззђтлђнеп калырга кирђк. 
Ул, машинасын кабызып, ђле яћа гына сокланып карап торган иген 

кырларына таба тљшеп китте. 
 Бер елны чљгендер кырларын карарга чыгып киткђн иде. Ђбрар абый 

инде мђрхњм, авыр туфрагы ќићел булсын, «Урал» мотоциклы бишегенђ 
чљгендер тутырып ята. Кеше килеп чыгар дип тђ уйламый, књрђмсећ. 
Шуныћ хђтле бирелеп тутыра ки, колхоз рђисенећ килеп чыкканын да 
шђйлђми калды. Ђлфит исђ аныћ љчен њзе ућайсызланып тегене књрмђмешкђ 
салышып арты белђн борылды. Мотоцикл тавышына борылып караса, 
Ђбрар абзасы, техникасын бар кљченђ акыртып качып китеп бара. Ђй, 
Ђбрар абый, Ђбрар абый! Чљгендер урлап йљрсђћ дђ сагындырасыћ ђле 
њзећ. Ђйбђт механизатор идећ бит син. Мђќлеслђрдђ гармун тотып ќырлап 
ќибђрњлђрећ џаман књз алдында. Хатыны Нђсимђ апа белђн икђњлђшеп 
ќырласалармы, артистларыћ бер читтђ торсын. Матур яшђделђр њзлђре, љч 
балаларын њстереп љчесен дђ Казанга озаттылар.... Чљгендер чђлдергђннећ 
икенче кљнендђ њк њзе идарђгђ килеп чыкты ул. Бњлмђсендђ кеше беткђч 
кенђ, рљхсђт сорап керде дђ: 

— Зинџар, Ђлфит энекђш, кичђге љчен гаеп итмђ инде. Крђстиан нђфесе бит 
миндђ дђ. Каенлыкка себерке ќыярга дип кенђ менгђн идем, шунда чљгендер 
кырын тыныч кына узып китђргђ була бит инде югыйсђ, шайтан котыртты 
бит, – дип акланды.

— Нђрсђ булды соћ, Ђбрар абый, берни дђ аћламыйм, дип Ђлфит тђ 
белмђмешкђ салышты. 

— Соћ нђрсђ булсын инде, мотоцикл бишегенђ чљгендер тутырып ята идем, 
адђм хурлыгы, сез килеп чыктыгыз. Оятымнан ќир тишегенђ кереп китђрдђй 

МИН ДЂ БЕР ТАТАРЫЋДЫР...



76

булдым. Зинџар, гафу итегез инде. Миндђ дђ бит крђстиђн нђфесе, ачуым бер 
килмђгђе. 

— Их, Ђбрар абый, Ђбрар абый. Мин бит сића килеп сорасаћ да бирђм. 
Булмаса, бњтђн ќирдђн дђ табып кайтарам. Син бит «заслуженный» механизатор, 
республика књлђмендђ танылган шђхес. Мин бит сића чљгендер урлаганыћ љчен 
дђ њпкђлђмим. Башкаларга њрнђк књрсђтђсећ бит, Ђбрар абый. Мин аларга да 
сњз ђйтмђс идем, ђгђр синећ кебек ќић сызганып эшлђсђлђр?! 

— Гаеп миндђ, энекђш! Телђсђћ нишлђт! Штраф саласыћмы, милиция 
чакыртасыћмы, њпкђлђмим. Син мића карата џђрчак хђерџахлы булдыћ. 
Ђтиећ Хљрмђтулла белђн дђ, Аллага шљкер, дус яшђдек. Бњтђн андый эш 
кабатланмас!

— Синећ чљгендер алып кайтканыћны берђрсе књрдеме соћ? 
— Књрде шул, Ђлфит туган, ферма мљдире Бђдретдин књзенђ чалындым шул. 

Аныћ бђбђгенђ элђксђћ, бљтен авылга сасыта инде. Гљнаџ шомлыгына каршы, 
Бђдретдин књрде шул. 
Ђйе, Бђдретдин инде идарђгђ килеп киткђн иде.
— Менђ нђрсђ, Абрар абый! Мин хђзер сезгђ мећ сум штраф салам, — 

Ђлфит кесђсеннђн мећлек чыгарды. – Мђ, хђзер њк кертеп тњлђ, хезмђт хакы 
алгач, бирерсећ. Ќир сљрњ эшлђре беткђч, премия язып сића килгђн зарарны 
юкка чыгарырбыз. Ђбрарга бернђрсђ дђ ђйтмђделђр дип бљтен авыл урлаша 
башламасын. Сљйлђштекме. 

— Яхшы, Ђлфит энекђш, хђзер кертеп тњлим. Икенче юлы бу эш кабатланмас, 
рђхмђт сића. — Оятыннан бљрешеп кечерђеп калган алдынгы тракторчы 
бњлмђдђн чыгып китте. 
Колхоз ќитђкчесенђ алдынгы механизаторы кызганыч булып тоелды. «Њзе 

бит менђ дигђн тракторчы, пљхтђ, техникасы каралган, майланасы майланган, 
ќайланасы ќайланган. Андый кешегђ начар сњз дђ ђйтеп булмый, хуќалык 
шундый бер ун-унбиш кеше ќилкђсендђ тора да инде. Алардан башка књз 
алдына китереп кара ђле авылыћны?! Књз карасы кебек сакларга кирђк ул 
фидакарьлђрне. Лђкин Ђбрар абыйсын саклап кала алмады шул. Барысын да 
каян књреп, каян белеп бетерђсећ. Њткђн ел кыр эшлђре беткђч, Ђбрар ага 
суррогат аракы эчеп њлде. Менђ дигђн механизаторсыз калды авыл. Ул ђшђке 
аракыдан бер-ике кеше аћа хђтле дђ китеп барган иде инде. Суррогат сатып 
яткан бђндђлђргђ «уголовное дело» ачкан булдылар да, «гаеплђре ачыкланмады» 
дигђн мљџер сугып, эшне йомдылар.» Аларныћ якын туганнары шђџђрдђ хокук 
саклау органнарында эшли, хђтта хђтђр аракыны да шул табып бирђ, дигђн 
сњзлђр дђ йљреп алды. Их, Ђбрар абый, Ђбрар абый! Ничек кирђк син бњген 
њзећнећ туган авылыћа. Юк шул, юк! Кырларыћ, тугайларыћ да сагынадыр 
њзећне!
Ул — тагын кырда. Ике комбайн теземнђрне йота-йота алга бара. Тик 

љченчесе генђ нишлђптер туктап калган. Ђлфит машинасын шул якка 
юнђлтте. «Ђллђ ватылган инде, мондый вакытта, кирђк бит, ђй!» Ул килеп 
ќиткђндђ комбайн янында ике кеше кайнаша иде. Комбайнчы Эльбрус 
абыйларын салам љеменђ яткырганнар да, су эчереп маташалар. Нишлђптер 
механизатор књгђреп килгђн. «Ни булды, нишлђп монда ята ул?» — дип 
сорады Ђлфит. «КамАЗ» йљртњче егет Васил аћа: «Теге Мђйсђрђлђрдђн ике 
шешђ аракы алган булган, шуны туктап ял иткђндђ ќибђргђлђгђн, ахрысы. 
Берзаман кабинадан кљчкђ тљшеп салам љеменђ барып егылды. Агуланган 
булырга тиеш!» — диде. Ђлфит эшнећ кая барганын чамалап алган иде инде. 
Ул тиз генђ районга шалтыратып, «ашыгыч ярдђм» машинасы чакыртты. 
Кызганычка каршы, Эльбрус агасын да коткарып калып булмады. Юлда 
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барганда ул да вафат булды. Район ќитђкчесенећ тњземлеге калмаган иде 
инде. Теге Мђйсђрђ дигђн мљртђтлђргђ тикшерњ китертеп, булган суррогат 
аракыларына арест салдыртып, эшне республика ќитђкчелеге дђрђќђсенђ 
ќиткерде. Нђтиќђдђ теге органнарда эшлђњче туганнарын да, сатып кеше 
њтереп ятучыларны да кулга алдылар. «Их, белгђн булсам! Алданрак утыртырга 
кирђк булган да бит. Ике менђ дигђн механизаторымныћ башына ќиттелђр. 
Хђзер каян алыйм мин Эльбрус, Ђбрар абый кебеклђрне?! Аларга алмашчылар 
булып кемнђр килер?! Булыр микђн алар арасында туган ќирен, кырларын-
тугайларын чын књћелдђн сљйгђннђре. Сећдерђ алдык микђн соћ без њзебезгђ 
бабайларыбыздан килгђн мирасны. Акча-акча диеп чукынган заманда калыр 
микђн яшьлђребез авылда. Ђллђ инде озын берлек эзлђп кайсы кая агылып 
бетђр, юкка чыгар микђн? Нишлђп дђњлђт авылга йљз белђн борылмый?! 
Нишлђп бу илдђ иген њстергђн џђм, ђлбђттђ, њзен ашаткан ќир кешесенђ 
карата ућай мљнђсђбђт тудырылмый икђн?! Ић яхшы галимнђр, ић яхшы 
табиблар џђм башкалар чит иллђргђ китеп бетте. Ќиребезнећ хуќалары 
да югалса ни кала?! Ни кала соћ монда туып њскђн безнећ балаларга?! Зур 
процентлар белђн кредит бирђлђр дђ кредит бирђлђр. Банклар баеганнан-
байый бара. Књп кенђ хуќалыклар бљлгенлеккђ тљшђ. Ђгђр дђ дђњлђт шул 
акчаларны авылга процентсыз турыдан-туры бирсђ, безнећ салаларыбыз 
бик књпкђ алгарак киткђн булыр иде. Љметсез – шайтан ди. Шулай да ућай 
кануннар эшлђнеп алга китђрбез дигђн ышаныч бар, чљнки башкача юл юк. 
Йђ бљтенлђй бетђбез, йђ бу илне яшђрлек итђбез!

«Ђй, кешелђр, нишлисез сез!? Нишлибез без!? Њзебездђн соћ акча-акча 
диеп шешенгђн ќансыз затларны гына калдырабыз тњгелме. Ќир књтђрђ алыр 
микђн андый биороботларны?» – Ђлфит уйларыннан арынып машинасына 
таба атлады. 

Кияњнећ вакыты юк 

Ђлфитнећ ђтисе дђ ќирне бик ярата иде. Туган авылы хуќалыгын ике дистђ 
елдан артык ул ќитђклђде. Сугыштан авыр яралар алып, орден-медальлђр тагып 
кайткан Хљрмђтулла бљтен кљчен биреп авылын аякка бастырырга тырышты. 
Сугыш афђтенећ кара истђлеге булып тђнендђ йљргђн тимер кыйпылчыклары да 
комачаулый алмады аћа. Арчага да барып, Казан каласына да чабып, тегесен-
монысын юнђтђ иде. Ашламасын да кайтартты. Тљзелеш материалларын да бер 
белмђгђн ќирдђн табып ала иде. Кљзге ачы ќиллђр, кышкы салкын кљннђр 
булсынмы, иртђ таћнан караћгы тљнгђ кадђр эштђ иде ул. Чирлђп урын љстендђ 
бик сирђк ятты ђтисе. Кайчагында сугыш яраларыныћ ђрнњлђренђ кљчкђ тњзђ 
иде. Тешен кысып чапты да чапты колхоз ќитђкчесе. Њзе дђ чапты, башкалардан 
да талђп итте. Таркалып беткђн хуќалыкны аякка барыбер бастырды. Эш кешесе 
иде. Кызу эш вакытында мђзђк ясап йљрњчелђрне ќене сљйми иде. 
Ђлфитнећ хђтерендђ шунысы уелып калган. Кљзге кыр эшлђре барганда 

апасыннан хђбђр килеп тљшмђсенме. «Ђни, мин кияњгђ чыктым, бу атнада сезнећ 
белђн таныштырырга кайтып китђбез», дигђн. Шунда ђнисе дђ аптырап калды. 
Тапканнар бит вакыт, ђтисенђ ничек ќиткерергђ икђн инде бу хђлне. Љстђвенђ, 
кљне-тљне яћгыр ява, ярты икмђк ќыелмаган килеш кырда. Хљрмђтулласыныћ 
кђефе бљтенлђй юк. Тљнлђ йокларга гына кайтып ава. Ул љстенђ брезент плащын 
бљркђнеп конторга китте. 14 яшьлек Ђлфиткђ кызык иде, апасы кияњгђ чыккан 
бит. «Ниндиерђк кеше икђн? Бђлкем, милиционердыр, апа бит хђрбилђрне 
ярата торган иде. Бђлкем, очучы. Инженер булса да ничава, мића љй каршында 
келђт салырга булышыр иде. Кем икђн ул шулай да», дип баш ватты. Кђбирђ 
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ханым исђ бљтенлђй кђефе кырылып кайтып керде. «Тапканнар бит вакыт, 
кыр эшлђре бетњен дђ кљтеп тормаганнар, тњземлеклђре тљкђнгђн булган икђн», 
— дип кайтучыларны кабат сњгеп ташлады. 

— Ђни, апаныћ ире кем булып эшли икђн? — дип сорады Ђлфит.
— Белмим, улым. Апаћа ошагач, кем булып эшлђсђ дђ ярый инде. Кайткач, 

њзеннђн сорарсыћ. Ђнђ ђтиећ генђ тузына. Тапканнар бит вакыт, ђз генђ дђ 
тњзеп тора алмаганнар икђн! Йа Ходаем, хђерлегђ генђ була књрсен инде... 
Икенче кљнне тљштђн соћ, чыннан да, яшьлђр пђйда булды. Кияњ дигђннђре 

симез генђ бер бђндђ икђн. Њзен бик эре тота. «Нихђл, кайнеш», дигђн булып 
кулын сузды. «Нихђл, ђнкђй», — дип Кђбирђ ханымныћ ићенђ шђл салды. 
«Монысы бабайга», — дип, бер шешђ акны љстђлгђ утыртып куйды. Њзе 
кулындагы сђгатенђ карады да: «Бабай кая соћ ђле?» — дип ашыкканлыгын 
сиздереп алды. Урыныннан торып бик эшлекле генђ кыяфђт белђн бњлмђ буйлап 
йљрештерђ башлады. Диварга эленгђн фоторђсемнђргђ тукталып карап торды. 
Тагын йљренеп алды да, тђрђзђ тљбенђ килеп басып, урамга књз салды, машина 
тавышы ишетелмђсме дип тыћлап та торды. Ђлфитнећ апасына борылып: 
«Вакыт кыса», — дип сђгатенђ тљртеп ала. Апасы: «Хђзер кайтып ќитђр инде, 
эш љсте бит», — дип тынгысыз ирен тынычландырмакчы булды. Ђнисенећ 
дђ тњземлеге тљкђнде, књрђмсећ: «Улым, бар урамга чыгып карап кер ђле, 
књренмиме? Сез, кызым, ђйдђгез, ђтиегез кайтканчы чђй эчђ торыгыз. Берђр эше 
килеп чыккандыр», — диеп љстђл янына кыстый башлады. Нурметдин кияњнећ 
юлда ук кузгалган ђпититы, тђмле аш исен тоеп тагын да кљчђйгђн иде. Кђбирђ 
ханым зур таба белђн бђрђћге џђм ит китереп куйды. Апасы тђлинкђгђ аш сосып, 
иренђ бирде. Нурми кияњ ярты литрлы банкага тутырылган кашыкларныћ 
берсен тартып чыгарды да шулпасын болгатып алды. Борыч сипте џђм тђмлђп 
ашарга тотынды. Озак та њтмђде, аш тђлинкђсе бушап калды. Кђбирђ ханым 
аћа: «Ђйдђ, Нурметдин кияњ, тагын салам, аша ђле бер рђхђтлђнеп», — дигђч, 
кунак каршы килеп тормады. Яхшы тана итеннђн пешерелгђн шулпа, чыннан 
да, бик тђмле иде. Берзаман урамда машина килеп туктаган тавыш ишетелде. 
Озак та њтмђде љйгђ нык бђдђнле Хљрмђтулла абзый њзе килеп керде. Љстендђге 
плащын да салып тормыйча, кунаклар янына килеп утырды. Ишектђн ђтисенђ 
ияреп кергђн Ђлфит кенђ: «Хђзер ни булыр икђн?» — дип сагаеп тукталып 
калды. «Я, таныш булыйк», — дип љй хуќасы яћа киявенђ нык кулын сузды. 
Тегесе басып љстђл аша исђнлђшкђч: «Нурми... э, э, э тулысынча Нурметдин» 
— дип куйды. 

— Ярый алайса! Кђбирђ, стаканнар китер ђле, — хуќа вакытсыз кайткан 
кунакларга ђллђ ни шат тњгел иде. – Тђк, ну ђйдђ, Нурметдин кияњ, кызым, сине 
котлыйм кияњгђ чыгуыћ белђн. Икенче юлы тагын чыксаћ, зинџар, эш вакытын 
сайлама. Ну, инде кайткансыз икђн, тљкле аягыгыз белђн, — Хљрмђтулла абзый 
хђмер салынган стакан књтђрде. 
Кияњ Нурметдинга да бабасын кабатлаудан гайре юл калмады. Аракы 

Нурметдинныћ баш миенђ тиз йљгерде, ахрысы. Ул сњз ђйтњне кирђк санады: 
— Без, Хљрмђтулла абзый, озакка тњгел, шул тиз генђ сезне књрергђ дђ, ни 

эш кљтђ бит, бик важный объект салабыз. 
— Бик ђйбђт, алай важный объектлар салгач, бик хуп. Без дђ менђ монда 

кљзге пычракта калган икмђкне ќыеп бетерергђ черђшђбез. 
Абзый тынып калды. Нурметдин кияњ исђ, тагын эшлекле кыяфђт белђн 

сђгатенђ књз салып алды. 
— Нђрсђ, кияњ, ашыгасыћмы ђллђ? — дип бабай кеше сорап куйды. 
— Ђйе, тљзелешне тапшырасы бар, менђ тиз генђ кайтып килергђ уйладык, 

вакыт табып, — кияњ тагын кул сђгатенђ књз атты. 
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— Ярый алайса, ђйдђ ђле тагын берђрне, – йорт хуќасы стаканнарга «зђм-
зђм» суы тутырды. – Ђйдђ, Нурметдин, вакыт кысканын онытып торыр љчен 
монысын да ќибђрик ђле!
Нурметдин белђн абзый чђкештереп бусын да ђйлђндереп капладылар. 

Кияњнећ икенче стаканнан соћ теле бљтенлђй ачылып китте. Хатыны аћа књп 
сљйлђнмђ дип, ымлап та карады, кая ул, књрмђде дђ!

— Объект сдавать итђбез, бабай. Вакыт кыса. Шућа карамастан, менђ кайтып 
килергђ булдык. Тукта, мђйтђм, хатынныћ ђти-ђнисен дђ књреп килик. Туганнар 
бит инде, ни ђйтсђћ дђ, иеме, карчык, — дип кияњ кђлђшенђ — Ђлфитнећ 
апасына карады. 
Тегесе ђтисенећ гадђтен яхшы белђ. 
— Ярар инде, Нурметдин, књп сљйлђнмђ, — диде ул. 
Тик кияњ егетнећ генђ туктарга исђбе юк иде. 
— Књп сљйлђмим мин, дљресен ђйтђм. Тукта мин ђйтђм, ни ђйтсђћ дђ 

хатынымныћ туганнары, ђбђзђтельне кайтып килергђ кирђк. Ну дљресен ђйтим, 
иркенлђп торырга вакыт кына ђзрђк, — ул тагын сђгатенђ карап куйды. – Без, 
бабай, партия кушканны дљрес итеп њтђргђ тђрбиялђнгђн халык. Ђйтте икђн 
партия, без аны ќиренђ ќиткереп эшлибез дђ. Тик озак сљйлђшеп кенђ булмый, 
китђргђ кирђк. 

— Алай бик ашыккач, нђрсђмђ дип кайттыћ соћ, энем?
— Књреп китђргђ дип. Мећ эшемне ташлап булса да, кайтыйк мђйтђм, књрик 

туганнарыћны, шулай бит. Ну эш кљтђ!
— Ђйдђ ђле, Нурметдин энекђш, љстећђ ки ђле. Урамга чыгыйк ђле, — кђефе 

кырылган Хљрмђтулла урыныннан торды. 
Урамга чыккач, кияњгђ, ђнђ љскђ менеп утыр ђле, дип, машина ђрќђсен 

књрсђтте. Теге арбага аныћ артыннан Ђлфит тђ сикерде. Машина ыргылып 
кузгалып китте. Сђгать ярымнан алар тимер юл вокзалында иделђр. Каенатай 
киявенђ: «Икенче юлы, Нурметдин, вакытыћ булганда гына кайт, болай 
вакытлы-вакытсыз йљрмђ, башны бутап, эштђн туктатып», — диде дђ тегене 
калдырып китеп тђ барды. Ђлфиткђ шушы минутка ќизнђсе бик кызганыч 
булып китте. Аћа ђтисе љчен апасы алдында да оят иде. Њзе эченнђн генђ: 
«Тапканнар бит кайтыр вакыт, ђйтерсећ, ђтинећ холкын апа белми. Нурметдин 
ќизни дђ инде, вакыт та вакыт дип бертуктаусыз такылдый. Хет шул вакытны 
искђ алмасын иде. Хђзер салкын вокзалда берњзе поезд килгђнне кљтеп утырмас 
иде....», дип борчылып кайтты.
Књп еллар њткђч ќизнђсе Нурметдин каенешенђ ачылып: «Ул вакытта бит 

мин гарьлегемнђн Казанга кайтып ќиткђнче еладым», — диде. 
Ќизнђсе: «Вакытым тар, эш кљтђ», дип ђтисе янында бњтђн беркайчан да 

сљйлђнмђде.

Фђния 

Ђлфиткђ 15 тирђлђре булгандыр, колхозныћ бер комбайнчысы авырып 
китте џђм аны хастаханђгђ озаттылар. Комбайн туктап калды. Кыр эшлђренећ 
кызган чагы. Кљннећ џђр минуты кыйммђт. Љстђвенђ атна ахырына явым-
тљшем буласын дђ хђбђр иттелђр. Ђтисе Хљрмђтулланыћ кђефе шђптђн тњгел 
иде. «Ичмасам шушы калган 300 гектар арпаны гына булса да ќыеп аласы 
иде», — дип борчылды. Тљштђн соћ комбайн кузгалып китте. Колхоз рђисе 
штурвалга њзе менеп утырган икђн. 
Идарђгђ районнан вђкил килеп тљште. Ђтисен чакыртырга Ђлфитне 

ќибђрделђр. Ул велосипед педален бар кљченђ ђйлђндереп таллы књл буендагы 
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арпа кырына ыргылды. Комбайн килђ. Штурвал артында – ђтисе. Тузанга 
баткан. Аныћ ике књзе генђ ялтырый. Улын књреп алган Хљрмђтулла комбайнны 
туктатты.

— Ни булды, улым?
— Районнан кеше килгђн, сине сорый.
— Кем соћ ул?
— Китапмы, гђќитме язучы бугай. 
— Йљрилђр инде баш катырып. Комбайнны кемгђ калдырыйм соћ хђзер? 
— Ђткђй, ярыймы њземђ... 
Хљрмђтулла икелђнеп калды. «Чыннан да нишлђп ђле штурвалны улына 

бирмђскђ. Кљне-тљне ќил куганчы. Кеше янында да њрнђк булыр. Ђнђ 
персидђтел малаена кадђр икмђк кырында, дисђлђр, ата кешегђ горурлык кына 
бит ул. Тик эшли алыр микђн? Мљгез чыгармасмы? Нишлђргђ соћ? Шулай да 
сынап карарга кирђк. 
Ђйдђ, улым, тђвђккђллђ. Сак йљр! Мондый техника уенчык тњгел. Ходай 

Тђгалђ њзе сакласын. Ашыкма. 
— Ђлфит љчен трактор да, комбайн да яћалык тњгел. Утырганы бар, 

йљртеп караганы бар. Дљрес, анысы тђќрибђле остазлар кулы астында. 
Ђ монда кљчле техника белђн бергђ-бер. Ић мљџиме – каушамаска! 
Комбайнчы ярдђмчесе Сђлим дигђн малай комбайнныћ баскычына 
ябышты. Менђ, ниџаять, кара тљтеннђр чыгарып комбайн кузгалып китте. 
Иген тасмалары аныћ авызына керђ бара. Машинаныћ артыннан тузан 
љермђлђре књтђрелеп кала. Читтђн књзђтеп торган ђтисе: «Болай булгач, 
эш барып чыгарга тиеш», — дип куйды џђм њзенећ «УАЗ» машинасына 
таба юнђлде. Њзе ђле басуны чыгып ќиткђнче борыла-каерыла кыр буйлап 
баручы комбайнга књз салгалап алды. 
Ђлфит кырдан, кеше ђйтмешли, «эт булып арып кайтты». Тустаган белђн 

су тутырып алды да, йотлыга-йотлыга бер сулышта эчеп бетерде. Аннары 
чоландагы караватка барып ауды. Аныћ аш ашарга да хђле калмаган иде. 
Кђбирђ ханым књпме генђ тљрткђлђп караса да, Ђлфитне кире урыныннан 
торгыза алмады. Шулай да оекларын салдырып куйды. «Ђй бала, бала, нђрсђмђ 
кирђк иде сића ул комбайн. Ђнђ бит, берегез эш тђ эш дип, икмђк тђ печђн 
дип, љйгђ дђ кайтып керђ алмый. Ђй, улым, улым, икмђк суктыру урамда 
чабу тњгел шул. Ђлфит шунда: «Ђнкђй, иртђн уятырга онытма», — дип, йокы 
аралаш ђйтеп куйды. Икенче кљнне ђче таћнан торып чыгып китте. Кђбирђ 
ханым егетнећ кулына зур гына тљенчек тђ тоттырды. «Улым, баргач утырып 
аша, хђл керер њзећђ, ярый, хђерле сђгатьтђ, балакаем», — дип озатып калды. 
Тљшке ашка тукталганда кырга агитбригада да килеп тљште. Ике гармунчы 
егет, ике ќырчы кыз да тагын олы яшьтђге клуб мљдире Рђисђ ханым њзе 
иде. Менђ концерт башланды. Ќыр-музыка тавышыннан бљтен тирђ-юнь 
тынып калгандай булды. Љлкђн яшьтђге механизатор Габдерђхим абый 
моћлы тавышка оеп китеп кашыгын тоткан килеш йокыга талды. Ђлфитнећ 
исђ киресенчђ књзе ныграк ачыла барды. «Бу Ђпхђлим абый кызы тњгелме, 
бљтенлђй чибђрлђнеп њсеп ќиткђн икђн бит. Елмайганда чаткылар сибелђ. 
Ул сусыл иреннђре ђйтерсећ лђ њбешер љчен генђ яратылган. Ђ тавышы 
чишмђ чылтырап аккандай агыла. Нишлђп бу кызыйны элегрђк књрмђдем соћ 
мин? Ђллђ инде ике яшькђ бђлђкђйрђк булгач, бала-чагага санап, игътибар 
ителмђгђнме? Нинди сылу гђњдђ, књкрђклђре матур булып тљртеп тора. Ђй, 
нечкђ биллђреннђн бер кочып аласы иде њзен. Књпереп торган чђчен генђ 
булса да сыйпыйсы иде. Яшьрђк шул ђле, бераз њсђ тљшкђч сњз катып карасаћ 
да булыр иде». 
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Шул очрашудан соћ ике ел вакыт њтеп киткђн. Кыз сигезенчене тђмамлаганда 
тђмам љлгереп ќитте. Ул буй-сыны дисећме, ул књз-кашы, ул књпереп торган 
дулкын-дулкын карасу чђче — барысы да њз урынында. 
Бњген ул кызны, алданрак чыгып, мђктђп ишек алдында кљтеп торды. Менђ 

Фђния дђ иптђш кызлары белђн саубуллашып, кайту ягына борылды. Шунда 
гына Ђлфитне књреп алды. «Нихђл, Ђлфит абый», — дип исђнлђшеп узып 
китмђкче иде, егет аннан: «Фђния, бњген клубка чыгасыћмы?», — дип сорады. 
Кыз, кисђк кенђ бирелгђн сораудан башта каушап калды. Аннары гаќђплђнеп: 
«Ђнкђй рљхсђт итсђ, чыгармын, Ђлфит абый», — диде дђ, кеше књрмђсен тагын 
дигђндђй тирђ-ягына књз атып алды џђм тиз-тиз атлап китеп барды. Ђлфит 
кенђ аны туктатырга телђде. Кыз исђ ерагайганнан-ерагая барды.
Кич белђн Ђлфит њзенећ дус-ишлђре белђн клубка чыкты. Ул бњген кљндђгедђн 

аермалы буларак бђйрђмчђ киенгђн иде. Кап-кара кђчтњм-чалбар, ап-ак књлмђк. 
Ђтисе Казаннан алып кайткан коћгырт бђтинкђ. Мул итеп хушбуен да сипте. 
Койган да куйган кияњ егете инде. Ул Мђдђният йортына кергђч, књз кырые 
белђн кемнедер эзлђде. «Чыккан, ђнђ бит Фђния иптђш кызы Гљлназ белђн 
янђшђдђ утыра», дип шатланып куйды. Шунда књрше кызы Рђмзия, аны шђйлђп 
алып: «Ђлфит, гармун уйна ђле, энекђш», — дип кычкырды. Егет ашыкмый гына 
гармунны кулына алды. Ашыкмый гына каешын ќилкђсенђ салды. Тљймђлђрен 
баскалады. Бњген њзен бљтенлђй башкача, бњтђн кљннђрдђгедђн њзгђчђ тота иде 
ул. Кайберђњлђр аны књреп, эрелђнгђн, кђпрђйгђн бу, дип тђ уйлап куйдылар. 
Егетебезнећ, чыннан да, Фђния янында ќитди булып књренђсе килђ иде. 
Ниџаять, гармунын сыздырып ќибђрде. «Бигрђк матур кыз икђн, кемгђ бирербез 
икђн». Књршесе Рђмзия моћга кушылып ќырлый башлады. Ул да тњгел, торып 
биергђ дђ тотынды. Тыпырдый-тыпырдый барды да ахирђте Наќиягђ китереп 
басты. Тегесе исђ, оялгандай кыланып: «Юк, юк, мин чыкмыйм, башкаларга 
бас», — дип тђ карады. «Ђйдђ, ђйдђ, кыланчык тђре, биисећ», — дип, Рђмзия 
иптђшен кулыннан тартып чыгарды. Менђ, ниџаять, чират Фђниягђ ќитте. 
Егет исђ тагын да дђртлђнебрђк уйнарга тотынды. 
Клубтан соћ Ђлфит њз гомерендђ беренче тапкыр кыз озатырга китте. Кыз 

дип, икђњ ђле алар: иптђш кызы Гљлназ белђн култыклашып алганнар да, бер-
берсенђ ябышып диярлек кайталар. Моћа хђтле ул ничек сњз башларга, ничек 
њзећне кызлар алдында тотарга икђнлеген ишетеп кенђ белђ иде. Кызны, 
кереп качмасын љчен, капка тљплђренђ ќиткђнче њк тотып калырга кирђк 
икђн. Аннары: «Ђйдђ, бераз сљйлђшеп утырыйк ђле», — дип тђкъдим ясарга. 
Ђлбђттђ, син сайлаган яр, тыйнаклык књрсђткђн булып: «Юк инде, кем абый, 
мића керергђ вакыт, ђнкђй эзлђргђ чыкмасын тагын, оялам мин», — дигђн 
булачак. Игътибар итмђскђ икђн юк-бар сњзлђргђ. Чљнки алар ихлас уйлары 
тњгел кызыкайныћ, бары тик «дежурный» сњзлђр генђ. Дилбегђне кулдан 
ычкындырмас љчен: «Ђ ярый, ярый, менђ монда бераз гына утырыйк та, озак 
тормабыз, соћыннан керерсећ инде», — дип ќайларга, тынычландырырга 
кирђк икђн. 
Менђ алар Фђниялђр торган очка якынаялар. Егетнећ сулышы кысылганнан-

кысыла бара. Битлђре билгесезлектђн ут кебек яна. 
«Ярый ђле, Гљлназларныћ љйлђре якынрак, тиздђн кереп китђчђк». Ахирђтлђр 

дђ њзлђренђ ияреп килгђн егеткђ борылып-борылып књз салып алалар. Икесе 
дђ кем артыннан кайта икђн бу дип уйлыйлар, књрђсећ. Менђ Гљлназларныћ 
капкалары, ул иптђшенђ: «Ярый, ахирђт, иртђгђ хђтле», — диде дђ ашыкмыйча 
гына — ђллђ Ђлфитне њзен озатырга килде дип уйлый инде — љенђ таба юнђлде. 
Егет инде китеп барган Фђния артыннан адымнарын тизлђтте. Ярый ђле 
урамда баганаларда ут сирђк. Егетнећ йљрђге тагын да ешрак тибђ башлады. 
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Чљнки кызныћ љенђ ќитђргђ дђ ике-љч кенђ ызба калган иде. «Фђния, бер 
генђ минутка тукта ђле, дип, ул кызныћ белђгеннђн тотып алды. «Ни булды, 
Ђлфит абый», — дип кыз аћа борылды. Менђ аларныћ књзлђре очрашты. Ерак 
тњгел баганада янган ут астында егет сљйгђн ярын књзђтте. Иреннђре ничек 
матур булып књпереп тора. Нинди матур янып торган књзлђр, сызылып киткђн 
кара кашлар. 

— Ђлфит абый, ђйтђсе сњзегезне ђйтегез дђ мин керим инде, љйдђ 
югалтмасыннар, яхшы тњгел! — дип кыз атлап куйды. Егет исђ, бик кадерле 
ђйберен югалтырга телђмђгђн сабый бала кебек: 

— Китмђ инде, Фђния! — дип њтенде. — Утырыйк инде ђнђ теге бњрђнђдђ 
бераз, мин бит, белђсећме... Минем сића ђйтђсе сњзлђрем бар.  

— Яхшы, Ђлфит абый, тик бик озак тњгел, яме!
— Яхшы, яхшы, Фђния, бик озак тњгел, ђйдђ теге бњрђнђ љстенђ, — дигђч, 

кыз шул тарафка юнђлде. 
Менђ алар икђњлђшеп агач љстендђ утыралар. Бу юан бњрђнђ бик књптђн 

инде биредђ ята. Хуќасы Хђйбулла бабай аны такта ярдырырга дип алып 
кайткан булган. 

— Нђрсђ сљйлђмђкче идегез, Ђлфит абый, — дип кыз аны уйларыннан 
аерды. 

— Ни бит, Фђния, менђ тиздђн укулар бетђ, сигездђн соћ кая барырга 
уйлыйсыћ? 

— Тугызынчыга барам, Ђлфит абый. Ђ њзећ унны бетергђч кая укырга 
керђсећ?

— Мин, бђлкем, Казанга, авыл хуќалыгы институтына барырмын. Бђлкем, 
армиягђ... Ђле тљгђл генђ белмим шул. Уйларга кирђк. 

— Ярый, Ђлфит абый, кая барсагыз да ућышлар сезгђ! Мин керим инде, 
— кыз утырган ќиреннђн торды. 

— Фђния, тагын бераз гына утырыйк инде.
— Ќитте, Ђлфит абый, беренче юлга бик ќиткђн, сау булыгыз, — диде 

дђ, озын толымнарын чайкый-чайкый капкага юнђлде кыз. Егет аћа тыныч 
йокы телђде. Икенче кљнне дђ, љченче кљнне дђ Фђния клубка чыкмады. Егет 
алар очына менеп, килеп чыкмас микђн дип кљтеп йљрде. Бу тљннђрдђ аћа 
майныћ тулган ае белђн йолдызлар гына иптђш иде. Егетнећ тљн йокылары 
качты. «Димђк, Фђния мине яратмый. Бђлкем, њзе генђ белгђн сљйгђн яры 
бардыр. Нишлђп минем књћелемдђге хислђремне аћламый икђн ул?! Ђй, 
Фђния, Фђния. Мин бит сине бер генђ кљн дђ књрмичђ тора алмыйм хђзер. 
Бљтен тынычлыгымны, тљн йокыларымны алдыћ бит. Нишлђргђ соћ мића 
хђзер? Ни булса да булыр, иртђгђ мђктђптђ ничек тђ књреп аћлашырга 
кирђк!!!»
Икенче кљнне ул дђреслђрдђн соћ кызны љйлђре янында кљтеп алды. 

Сљйгђнен њзен генђ књрњ мђслихђт иде аћа. 
— Фђния, нишлђп юкка чыктыћ, бљтенлђй књренмисећ, — диде Ђлфит. Њзе 

уй-хислђрен сиздермђскђ тырышты. 
— Вакытым юк бит, Ђлфит абый, имтиханнарга ђзерлђнђсем бар! Сау 

булыгыз, кеше карап тора, — кыз тиз генђ кереп тђ китте. Егет аны моћсу 
караш белђн озатып калды. Бу карашка барысы да салынган иде. Љзелеп 
сљю дђ, тљннђр буена уйланып, борчылып ятулары да, кызга њпкђлђве дђ 
барысы да, барысы да бар иде. Ђлфит тагын да ныграк тљшенкелеккђ бирелеп, 
њзлђренећ югары очларына юнђлде. Кемнећдер: «Ђлфит, туктале, Ђлфит», 
— дигђн тавышына борылып караса, књрше кызы Рђмзия икђн. Ул да тњгел, 
куып та ќитте. 
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— Сђлам, Ђлфит, нишлђп клубка килђсећ дђ шундук юк буласыћ. Бљтен 
кызлар: «Гармунда да уйнамый, ђллђ кем булган инде хђзер», — дип сњгђлђр 
њзећне. Соћыннан ачыкланганча, гашыйк булгансыћ икђн бит син!

— Юкны сљйлђмђсеннђр ђле гайбђтчелђр. Бу арада клубта озак торырга 
вакытым юк. Имтиханнар бит тиздђн, дђњлђтнеке. Ярый син њткђн елны 
мђктђпне бетердећ. 

— Ярый, ярый, шыттыр ђйдђ. Књрше Рђмзия апаћны алдый алам дип 
белђсећме. Барысын да белђм, ќаным. Фђнияћне дђ књреп сљйлђштем, аны 
кемдер: «Председатель малае булганга, синнђн кљлеп, масаеп кына йљри ул», 
— дип котырткан. 

— Кем ул, — дип кычкырып ќибђргђнен Ђлфит сизми дђ калды. 
— Кем икђнен тђгаен генђ ђйтђ алмыйм, ђмма дђ лђкин сизенђм. Синећ 

Фђния артыннан чабып йљрњећне бљтен дљньяга ахирђте Гљлназ чђчте. Белђсећме 
ни љчен, чљнки њзе сића гашыйк булып йљри. Гармун уйный башласаћ, ике 
књзе синдђ генђ. Клубтан чыгып китсђћ, сђбђп табып ул да кузгала. Минем 
књздђн берни дђ тљшеп калмый, књрше энем. Икенче юлы, њзећ турында белђсећ 
килсђ, миннђн генђ сора наным. 

— Рђмзия, шулай алдашырга ничек теле бара икђн аныћ. Мин бит Фђнияне 
чын књћелдђн... Њземнећ колхоз рђисе малае икђнлегемне уйлап та караганым 
юк. Ђ ул?

— Ярый, борчылма! Фђниягђ мин ќайлап кына њзем аћлатырмын Гљлназныћ 
аны ни љчен котыртып ятканын. Син дђ иртђгелђргђ, књћелећдђге хислђрећне 
тезеп, хат яз, њзем илтеп тапшырам. Ђ теге аждаџага шуны белдер, кермђсен 
сезнећ арага. Бљтен авылыбызга менђ дигђн бер пар бар. Ярый, пока! Барысы 
да тђртиптђ булыр. 

«Менђ ничек икђн ул!? Ђйтђм тђнђфестђ коридорда да йђ ялгыш килеп 
бђрелђ, йђ бњген клубта гармун уйнарсыћ ђле, Ђлфит абый, дип тећкђгђ тия. 
Тикмђгђ генђ тњгел икђн. «Кеше сњзе кеше њтерђ», дилђр. «Тукта, њзен књреп, 
ђйтђсен ђйтим ђле мин аћа. Хђзер мине књрсђ, њзе њк берђр сђбђп табып, 
каршыга килеп чыгачак ул». Ђлфит, уйларыннан бњленеп мђкерле кыз торган 
урамга юл тотты. Алар яныннан узганда адымнарын ђкренђйтте. Књршедђ 
генђ рђшђткђ рђтлђп яткан њзеннђн љч-дњрт яшькђ љлкђн Габделђхђт янына 
туктады. 

— Сђлам, Габделђхђт абый, нђрсђ, купканнармы ђллђ? 
— Эчергђн, бер вакыт табып алыштырырга кирђк тђ њзлђрен. Ђлегђ такта 

юк. 
— Соћ урман янђшђдђ генђ ич! Бардыћ кайттыћ тракторыћ белђн.
— Чђчњлђр бетсен инде дип торам. Ђти дђ кљн саен: «Шул койма такталарын 

да алыштыра алмыйсыћ инде», — дип тећкђгђ тия. Кирђк инде, малай, 
алыштырырга. Казыклары да беткђн инде аныћ, бер тотынгач, њзгђртергђ 
инде. Карале, Ђлфит дус, ике-љч кљннђн чђчњ бетђ. Урманга менеп такта 
ярдырырлык бер-ике бњрђнђ алып тљшик ђле, ярдђмгђ Закир белђн Мљдђррисне 
дђ чакырып. 

— Яхшы. Вакыт ќиткђч искђ тљшерерсећ, Габделђхђт абый. 
Шулчак капкадан буш чилђклђрен кљянтђгђ элгђн теге гайбђтче кыз килеп 

чыкты. 
— Сђлам, Ђлфит абый! 
— Сђлам, Гљлназ!
— Ђлфит абый, сездђ Островскийныћ «Корыч ничек чыныкты» дигђн китабы 

юкмы, бик кызыклы дилђр?!
— Бар андый китап, Гљлназ. 
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— Алайса, биреп торырсыз ђле, Ђлфит абый!
 — Биреп торырмын, ђгђр дђ Фђния белђн безнећ арага кереп, ялган 

сљйлђп йљрмђсђћ. Инде бљтен авылны сасытып бетердећ, ничек оялмыйсыћ 
син, нђрсђгђ кирђк иде инде сића нахак сњз ђйтергђ?! — Ђлфит сипкелле сары 
кызныћ йљзенђ карады. 
Гљлназ бер мђлгђ телсез калды. Йљзе кызарып чыкты, уймак кебек иреннђре 

еларга ќитешеп бљреште.
— Минме, минме гайбђт таратам, минме сезнећ арагызга керђм! Белђсећ 

килсђ, бик белђсећ килсђ, Фђния сине мин яраткан кебек беркайчан да 
яратмаячак. Белеп тор шуны, — кыз, буш чилђклђрен ућга-сулга селтђп, љенђ 
кереп китте. 

— «Менђ ничек икђн ул!? Димђк, Рђмзия ђйткђн сњзлђр дљрескђ чыга! Иртђгђ 
њк Фђниягђ хат язам. Юк, бњген њк язам. Белсен мђхђббђтемнећ сафлыгын, 
сњзлђремнећ хаклыгын». Егет кире борылды.

***
Кљннђрдђн бер кљнне Ђлфит ђтисенђ дђште: 
— Ђти, быел кырда эшлђп алган акчама «Ява» матае алыйк ђле... 
Хљрмђтулла бераз уйланып торганнан соћ ђйтте: 
— Кирђкми, улым... Бњтђннђрдђн аерылып торма инде син! Председатель 

малае булгач, ђнђ нинди мотоциклда гына йљри диярлђр. Белмђслђр алар њзећ 
кырда тир тњгеп алганыћны. Аћладыћмы, улым!?

— Ђйе, ђти! — Егеткђ шулай дип ђйтњдђн башка чара юк иде. 
Аныћ шул затлы матаена Фђнияне дђ утыртып, очып кына йљрисе килђ 

иде. Лђкин юкка хыялланган икђн. Улыныћ уйларын аћлап алган кебек, 
Хљрмђтулла агай: 

— Ал ђнђ теге кемнеке... Наилнеке кебекне, «Минск»ны, йђ булмаса, 
Фђргатьнеке кебек «Восход»ны. Кызлар алар яратса матайга тњгел, ат арбасына 
утырып йљрергђ дђ риза. Пока ђнђ шуларында йљреп тор, армиялђрдђн кайткач, 
књз књрер, улым, «Ява»сын да алырбыз, тора-бара яхшылап укысаћ, тырышып 
эшлђсђћ — машинасын да. Барысы да њзећнђн тора! Ђнисе дим, улыбызга бер 
матайлык акча ќыештырып бир ђле, иртђгђ шђџђргђ чыгасым бар, бђлкем, 
алып та кайтырбыз, сљйлђштекме, Ђлфит? 

— Яхшы, ђти?.. 
Дђњлђт имтиханнарын ђйбђт кенђ тапшыргач, Ђлфит елдагыча комбайнга 

утырды. Тљннђрен арып-талып, кара тузанга батып кайта. Ярый ђле ђнисе 
кљн саен мунчасын яћартып тора. Тиз генђ кереп юынып чыга да, матаен 
кабызып, Фђниясе янына чаба. Соћгы кљннђрдђ аларныћ аралары ныгыды. 
Њткђн кичне аћа сљйгђне матур итеп ике књгђрчен чигелгђн, хушбуй ислђре 
аћкып торган кулъяулык бњлђк итте. Хђзер аныћ књкрђген ќылытып 
тњш кесђсендђ йљри. Ђйтерсећ лђ шушы кечкенђ генђ тукыма кисђгенђ 
табигатьнећ ић затлы ислђре сећдерелгђн. Бу кулъяулыкка челтерђп аккан 
саф чишмђ суы тђме дђ, њзе иген иккђн, печђн чапкан басу-кырларныћ, 
урман-болыннарда њскђн гљл-чђчђклђрнећ илаџи исе дђ сећгђн кебек. Бу кыз 
белђн очрашып йљрњенђ ђти-ђнисе дђ каршы тњгел. Чљнки булачак килен 
— ућган, тырыш кешелђр баласы. Чибђрлеге дђ, тыйнаклыгы да књплђр 
сокланырлык. Матур итеп ќырлавын, авыл клубындагы концертларда 
катнашуын да белђлђр. 
Тик бу матур парны алда ике еллык сынау кљтђ, чљнки Ђлфит мђктђптђн 

соћ армиягђ китђргђ булды. Ике кыш, ике ќђй кљтђр микђн Фђниясе? Шушы 
гњзђл, искиткеч матур табигать кочагында икенче берђњ татар чибђренђ гашыйк 

Р Ђ ДИФ   СЂ ГЪДИ
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булып куймас микђн? Монысын вакыт књрсђтер. Монысын Ходай Тђгалђ генђ 
белђ. 
Ђлфитнећ гражданкада санаулы гына кљннђре калды. Бњген тљнлђ алар яћа 

яуган кар љстендђ бик озак йљрделђр. Фђния кљтђсен белдереп вђгъдђ бирде. 
Хат алышырга да сљйлђштелђр. Ђлфит кесђсеннђн кечкенђ генђ тартма чыгарып 
сљйгђненђ сузды. Бу — алтын йљзек иде. Баганадан тљшкђн ут яктысында аныћ 
кызгылт ташы ялт-йолт килђ.

— Синећ кебек матур таш ул, — дип егет кызны кочып ук алды. 
Гашыйкларныћ иреннђре бер-берсенђ кушылды. Књршесе Рђмзия ђйтмешли: 

«кеше сокланырлык пар». Бђхетле пар!
Шул кичне љенђ кайтып барганда, тљн караћгылыгыннан аћа берђњ «Ђлфит 

абый», — дип эндђште. Бу ђлеге дђ баягы Гљлназ туташ иде. 
— Ђлфит абый, сезне армиягђ китђсез дип ишеттем, исђн-сау йљреп кайтыгыз 

инде. Зинџар, теге чактагы љчен мића њпкђлђп йљрмђгез, гафу итегез! Чљнки мин 
дђ сине њлеп ярата идем... Хђзер дђ якын књрђм мин сезне! Барып Фђниядђн 
генђ кичерњен сорыйсым калды. 

— Менђ иртђгђ мине озатканда књрешђсез, шунда кабат дуслашырсыз да. 
— Ђйе, шулай шул! Димђк, сез озату кичђсенђ мине дђ чакырасыз!
— Ђлбђттђ, Гљлназ! Без бит — бер авыл кешелђре, син дђ мине озатырга 

килерсећ дип уйлыйм. 
— Ђлфит абый, ярыймы мин Яћасаланыћ Якубы белђн килсђм. Тиздђн без 

љйлђнешђчђкбез. Ул кулымны сорады. Шућа бњген синећ белђн саубуллашуым 
иде. 

— Бђхетле бул, Гљлназ, њзећ кебек матур, ућган бер олау балалар њстерегез! 
— егет кызны кочып алды. 

 Еллар узды. Гљлназ бер-бер артлы биш бала табып, Герой ана булды. Књрше 
авылда яшђсђ дђ ай саен диярлек ђти-ђнисе хозурына кунакка килђ. Вакыт 
табып Ђлфитлђргђ дђ сугылырга тырыша. Ирлђр шунда љстђл янында гђплђшеп 
утырсалар, хатын-кызлар залга тњр бњлмђгђ кереп лђчтит сата. Сњзлђре бетми 
њзлђренећ... Теллђрендђ балалары да, аннан инде бетмђс-тљкђнмђс чњпрђк-
чапрак. Ђле кичђ дђ ире Якуб белђн сугылып киттелђр. Озатканда Ђлфит 
аћа:

— Килђсе атнада Фђниянећ туган кљне, Якуб белђн килегез ђле, шимбђ 
кљнне кич белђн, — дип куйды. 

— Ничек инде килмик ди! Ђлбђттђ килђбез, шулаймы, Якубым, — дип 
иренђ борылып карады. 
Тегесе, елмаеп, сњзсез генђ ризалыгын белдереп башын чайкады. Гљлназ 

ханым иркђ мђче кебек боргалана-боргалана килеп, иренећ кочагына сыенды 
да: «Якубымнан да затлырак ир дљньясында юк инде» — дип куйды. Менђ 
аларныћ «Москвич» машиналары кузгалып китте. Шунда Ђлфит тђ хатынын 
кочып алды џђм ђйтеп куйды: 

— Алтынчы бђбине алып кайтсалар да гаќђплђнмђячђкмен мин аларга. 
Хатыны аныћ књзлђренђ тутырып карады. 
Бу карашта њзлђре генђ белгђн сер ята иде...

Ахыры килђсе санда

МИН ДЂ БЕР ТАТАРЫЋДЫР...
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Ил д у с  
Г ы й л ђќ е в

ЏЂР МИЛЛЂТНЕЋ ЊЗ КЫЙБЛАСЫ

Тетрђнњ

Колач ќитмђс юан бер тупылны
Кђњсђ уртасыннан кискђннђр.
Тамыр корымагач, аскы якныћ
Янтык ботаклары њскђннђр.
Шундый књренешкђ тап булдым мин
Шђџђр урамында — Ђлмђттђ.
...Књзлђремђ яшьлђр бђреп чыкты,
Охшаттым да безнећ миллђткђ...

  Антейга охшатып

Югарыда колак томалана,
Чигђ кыса, башым авырта.
Тере мђет хђллђрендђ булам
Самолёттан тљшкђн вакытта.
Ќиргђ баскач рђхђт булып китђ,
Аякларга ќылы тарала.
Мин, мљгаен, атом хђлемдђ њк
Ќир кешесе булып яралган?! 

Тискђрелђр  ярдђме

Урыс  ђйтђ: «Упёртый», — ди.
Татар  ђйтђ: «Тискђре!»
Бњтђн  халык  кем  диядер,
Керђ  алмыйм  эчкђре...
Барсына  бер  уртак  сыйфат — 
Гомер  буе  књзђтђм — 
Кем  дисђћ  дђ, бу  дљньяны
Њзсњзлелђр  њзгђртђ...

Илдус ГЫЙЛЂЌЕВ (1946) – шагыйрь; «Ќир китабы», «Мђгарђ», «Кадерле китап» џ.б. 
китаплар авторы. Татарстан Мђдђният министрлыгы џђм Язучылар берлегенећ Џ.Такташ 
исемендђге ђдђби премиясе лауреаты. Азнакай районында яши. 
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Књчемле дђрт

Гомерем буе ашыктырды,
Боргалады ућга-сулга.
Газаплады илтеп ташлап
Ђле утка, ђле суга.
Њзен књрмим, ђмма белђм:
Миндђ яши, тоям, сизђм.
Бер ќылынып, бер књшегеп,
Дђрьясыннан хислђр сљзђм.
Бер кљн мине калдырачак...
Рђхимсез ул, ачам кђртне:
Оныкларга књчеп китђр
Йљремсђк шул Сљю дђрте.

Ќавабыћ кирђк

Шулай бар да бетђмени,
Бездђн сљю китђмени?
Кемнђрнећдер нахак сњзе
Башыбызга  ќитђмени?!
Кая якты кљннђребез,
Ќылы, назлы тљннђребез?
Вакытлыча булган дисђк,
Корымасмы теллђребез?
Телим таулар актарырга,
Шул елларны кайтарырга!
...Соћгы чђчем бљдрђлђнђ
Олы Сљю хакларына...

Тљнгђ рђнќњ

Бњген тагын ятып карыйм,
Белђм йоклый алмасымны.
Књзгђ йокы керђ диме
Шаярганда кан басымы.
Аћа кызык. Минем  генђ
Хђлем хљрти, ќитдилђнде.
Сића кабат минем хакта
Ялган хђбђр ќиткергђннђр.
Тђрђзђмдђ ут булмагач,
Кеше уйлый:  «Иртђ яткан».
...Хђллђремне белешегез
Мин аунаган караваттан...

Куа килђсећ

Тљнлђ фара яктысына
Элђккђн куян кебек,
Ућга-сулга китђ алмыйм.
Чыктыћ син каян килеп?
Ђкренђйсђм, таптарсыћ, дим,
Юк инде башка чарам.
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Син књрсђткђн юнђлештђ
Туп-туры барам-чабам...
Тактикаћ бик камил икђн,
Уйланам исем китеп.
...Кочагыћа алырсыћ књк,
Егылсам  тыным бетеп...

ПАМФЛЕТЛАР

Иске  авыздан  яћа  сњз
В  любом  случае  влияние  
никотина  менее  разрушительно, 
чем  влияние  алкоголя.

 А.Невзоров                       

Мђгълњм  инде, файда  љчен
Њз  кирђген  џђркем  тукый.
Бу  очракта, књрђсезме,
Карга  књзен  чђњкђ  чокый...

Кем  ничек  бит...
Люди, по сути,такие  же  
животные  и  ничем  особым  от  
них  не  отличаются.

А.Невзоров

Ишетмђсђћ  ишет, колагыћ
Булса  тишек,
Дип  ђйткђн  ди  бер  адђм.
Џђммђбез  дђ  хайванмыни?
Тђњбђ,  диген, бђдавам.

Аћлый  башладыгызмы?
Принятие  кириллицы  отрезало  
Русь  от  европейской  и  
остатков  античной  культуры.
 А.Невзоров

Ђџђ, сез  дђ  тљшенгђнсез
Алфавитныћ  ни икђнен.
Тамырлары  киселгђнне,
Килђчђктђ  ни  кљткђнен.
Њзегезгђ  карагыз  да
Безнећ  хђлне  аћлагыз.
Џђр  миллђтнећ  њз  кыйбласы,
Безнекенђ  кагылмагыз!

ИЛДУС   ГЫЙЛЂЌЕВ
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Яћалык  тњгел
Русский  человек  находится  
в  полном  рабстве  у  взглядов  
начальства.
  А.Невзоров

Сездђ  генђ  тњгел лђ  ул,
Безнекелђр  дђ  шулай.
Башны  игђч, кылыч  кисми,
Яшђргђ  шулай  кулай...

Нишлђтер  идећ?
 Табыгыз   сез  мића   бђхетле  
дигђн  берђр  парлы  шагыйрђне.  

К.Кђримов

Авыр  бурыч  куясыћ  бит, 
Булдырып  булмас  кана.
Мин — кыюсыз. Бик  кирђксђ
Син њзећ эзлђп  кара... 

Белдем  сђбђбен                
Ђтилђрнећ  ќаны —  
кыз балада.

К.Кђримов

Менђ  нигђ  љч  кызым  да
Бирмилђр  икђн  ятка:
Ђлсерђгђн  бер  ќанымны 
Тарткалыйлар  љч  якка...

Ќир белђн књк арасы
 Суверенитетны йота алган 
кадђр алыгыз.

                      Б.Ельцин
                                            
Патшалар бик юмарт икђн безнећ,
Шатлыгыћнан њксеп еларлык.
...Кђќђ тоягына охшап тора
Сњз артына баскан чынбарлык...

Õ

ЏЂР МИЛЛЂТНЕЋ ЊЗ КЫЙБЛАСЫ
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Г љ л 
Мир џ а д и 

ТЉШ

БЂЯН

Чынбарлык

Сљмбел њзенећ нишлђгђнен њзе дђ аћламый иде кебек. Ул бизђкле челтђр 
пђрдђлђрне бер ачты, бер япты, яран гљлнећ яфракларын сындырып, чђчкђлђрен 
коеп бетерде — њзе бу тђртипсезлеклђрне књрмђде дђ, аш кайнатканнан парланган 
љлгелђрне сљртђ-сљртђ, тђрђзђ саен йљренеп, урамны књзђтте. «Рђзинђнећ ире 
кайтты… Раилнећ капка келђсе шыгырдады… Альмираларныћ машинасы њтеп 
китте… Ильмир «Жигули»е белђн йорт алларына туктады… Барысы да кайтты… 
Йљгерђ-йљгерђ кичтђн пешергђн ашларын ќылыталардыр инде… Безнећ капка 
тљбе генђ бу-у-уш… Буш шу-у-ул…» — дип, њзалдына сљйлђнде. Књршелђренећ 
бер-бер артлы тљшке ашка кайтып беткђннђрен, ашыга-ашыга љйлђренђ кереп 
киткђннђрен књзђткђн хатын салкын пыялага битен терђгђн килеш сулкылдап 
елап ќибђрде. Стенадагы сђгать, љйдђге тынлыкны сискђндереп, саран гына 
тљшке берне сукты. Хатын, љстенђ кигђн свитерына ияргђн челтђрнећ тартылып, 
идђндђ торган фикус агачыныћ яшь ботагын сындырганын да сизмђде, љстерђлеп 
дигђндђй аш бњлмђсенђ чыкты. Газ плитђсе љстендђ кайнап утырган шулпа исе 
књкрђгенђ килеп капланды. Сљмбел бакча якка караган тђрђзђнећ форточкасын 
ачты. Йљрђгеннђн ургылган нђфрђт џђм њкенњдђн тешлђрен кысып, кискен 
хђрђкђт белђн газны сњндерде. «Кем ашый аны? Нигђ пешерђмдер инде…» 
— дигђн уе миен яндырып њтте. Шушы кайнар ашны да, савыт-сабасын да 
кырып тљшерђсе, кычкырасы, бар яклап та ќиткђн дљньясын ќимерђсе килеп 
йодрыклары тљйнђлде. Газы, суы да, ике катлы ље, машинасы да кирђкми икђн 
лђ аныћ ялгызына! Бу дљньяны ќиткерђсе тњгел икђн лђ… 
Хатын, књкрђгенећ сызлавына чыдый алмый, тагын салкын тђрђзђгђ 

капланды… Бакчада, Камил утырткан шомырт агачында, иренеп сибђлђгђн 
апрель яћгырына исе китми генђ, ялгыз сыерчык сызгыра иде. 

«Шул тљшке аш вакытын њткђрњлђре… Књрше ирлђрнећ, машиналарныћ 
кайтып кире китњлђре… Шул бер белђн ике арасын тњзеп булмый шу-ул!..» 
Тњр якта тавыш-тынсыз гына утырып мультик караган балалары љчен љзелеп 
тђмам арыган, елап шешенгђн, яшђргђ кљч таба алмый интеккђн хатынныћ, бер 
сђгатькђ генђ булса да сыерчыкка ђйлђнеп, канат ќилпеп, менђ бу тырышып 
ќыйган дљньякайлардан югаласы бик килђ иде. 
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Сљмбел, тђрђзђ яћагына сљялеп, тын калды… Хатынныћ ялгызлык 
сагышыннан, ђрнњлђрдђн, чарасызлыктан, кљчсезлектђн ђрнегђн ќаны бер генђ 
сђгатькђ булса да ђкият сорый иде. Кеше гомерлђренећ дђвамын уйлап табуы 
нинди ќићел бит. Хђтта љзелсђлђр дђ… 
Хыял дљньяларыныћ татлылыгы…

Хыял
***

…Берсе ќиденче яше белђн барган, икенчесенећ яћа гына дњрте тулган уллары 
Динар белђн Линарныћ ялынуларына буйсынып эшлђгђн љр-яћа ояны Камил 
яз башында ук мунча тњбђсенђ мећгезеп кадаклаган иде инде. Ђнђ оя кырында 
хуќалары — књгелќем-кара йоннарын кояшта ялтыратып, ике сыерчык утыра. 
Бњген кояшлы ќылы кљнне мактап, канатларын ќилпи-ќилпи сайраулары књћелне 
књтђрђ. Эшећне онытып, ирексездђн башны югары чљеп, ќырларын тыћлыйсыћ. 
Аларныћ шатлыгына кушылып елмая башлаганыћны сизми дђ каласыћ. Рђхђт! 
Камилнећ карашы љй тђрђзђсенђ тљште. Аннан хатыны Сљмбел карап тора 

иде. Ябыгып киткђн йљзен тут баскан. Кыска киселеп љйрђнгђн чђче њсеп, 
артка чљеп бђйлђнгђн ак яулыктан бњселеп чыккан. Њзе елмая. Балкып торган 
зђћгђр књзлђре суырылган йљзенђ нур чђчђ. Камил ашыгып тњтђлен казырга 
кереште. Яратмый аныћ хатыны тик торганны. Љзђ инде, љзђ… Бер сђгатьлек 
тљшке аш вакытында да ял бирми, мећ сђбђп табып йортка, бакчага куып 
диярлек чыгара. Яшђргђ тырыша, њзе ђйтмешли. Кешедђ нђрсђ књрђ — барысы 
да кирђк. Ђле менђ кишер чђчђргђ тњтђл кирђк. Соћгы кљннђрдђ алар бар эшне 
дђ бала туганчы љлгерергђ кирђк дип йљгереп, ашыгып башкаралар. «Бђбђй 
књрергђ килсђлђр, адђм кљлкесе: бакча — бакча тљсле тњгел! Казып, тњтђллђргђ 
бњлеп, бљтен орлыкны чђчеп, искитмђле ясап куярга кирђк! Кљнлђшеп эчлђре 
китсен, кара кљйсеннђр!» — дип, њзе дђ ял књрми, Камилгђ дђ тынгылык бирми 
Сљмбел. Уйлап карасаћ, гаеплђп тђ булмый, бер Сљмбел генђ шундыймы соћ 
— алар яшђгђн район њзђгендђ бљтен халык «кљнлђшњ чире» белђн чирлђгђн. 
Берсеннђн-берсе уздырырга тырышып тљзилђр, бакча њстерђлђр, техника ќыялар, 
киенђлђр, мактанышалар, бер-берсен «ашыйлар»… Књршедђн артык булуда, 
«баллар тамызып серлђшкђн» танышларыћны кљнлђштерњдђ књрђлђр, ахры, яшђњ 
мђгънђсен дђ… Шђџђрдђн Табышлыга килен булып тљшкђн Сљмбеле дђ ни арада 
чирлђде шул чир белђн? Хђтта алар бакчасында њскђн чђчкђлђрнећ тљрлелеге 
дђ књршелђрнекеннђн ким булырга тиеш тњгел! Бу кыланышын ул «яшђргђ 
тырышу» дип атады. Янђсе, диванга кырын яткан Камил дљнья кљтђргђ уйламый 
да. «Гашыйк булып, очрашып йљргђн мђллђрдђ алар икесе дђ бљтенлђй башка 
нђрсђ турында хыялланалар иде бит. Дљнья буйлап сђяхђт итњ иде уйларында, 
иллђр књрњ»… Бњген Камил њзен кешечђ яшђргђ тырышу буенча ярышка чыккан 
кебек хис итђ. Туктап тын алырга да, ђйлђнеп артыћа карарга да вакыт юк… 
Ир тњтђлнећ яртысына да ќитђ алмады, љйдђн, юанаеп киткђн гђњдђсенђ 

мамык шђлен каплап, хатыны чыкты. Акрын гына атлап, Камил янына килде. 
Аныћ тирлђгђн аркасыннан кочаклап алды. Камил, эшеннђн тукталып, аптырап 
хатынына борылды. Сљмбел, тутлы йљзен ќыерып, књзлђрен кысып югарыга, 
сыерчык сайраган, кояш кљлгђн тарафка карап тора иде. Бераздан ул, књкрђген 
тутырып язгы џаваны сулады да, књзлђрен бљтенлђй йомып, битен сизелер-
сизелмђс кенђ искђн йомшак май ќиленђ куйды. 

— Рђхђт, ђйеме? — диде хатын, иренђ тагын да ныграк сыенып. — 
Арыгансыћдыр, ђйдђ, керђбез. Ашым пеште. Аша да ятып ял итеп ал. Ђйдђ…
Ир, гаќђплђнњен яшермичђ, хатыныныћ йљзенђ текђлде. Игътибар белђн 
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књзђтеп, зђћгђр књзлђрдђн бу њзгђрешнећ сђбђбен эзлђргђ тырышкан иде, Сљмбел 
оялгандай елмайды да йљзен ирнећ куенына яшерде. 

— Ђйдђ инде, кљлмђ…
Ир ике ђйттермђде, янып-пешеп итле шулпаны чљмерде дђ йокы бњлмђсенђ 

кереп ятты. Тиздђн, савыт-сабаны ќыештырып куйгач, аныћ янына хатыны да 
килеп кырнайды. Камил, йокымсыраган ќирдђн књзен ачып:

— Арлы-бирле чирлђмисећме син? Авыртынмыйсыћмы? Вакытыћ ќитте 
бит… — диде.

— Юк, юк. Курыкма. Йокла, — дип пышылдады кљлемсерђгђн хатыны.
Ир ќићел сулап ђйлђнеп ятты да, Сљмбелгђ аркасын куеп, йоклап та китте.
Хатын, нигђдер катып, ќайсызланып, авыраеп киткђн корсагын чак кына 

књтђреп, иренђ таба борылып ятты. Шома аркасыннан, кић ќилкђсеннђн 
сыйпады, башын ирнећ кулбашына салып, биленнђн кочаклап алды. Иренећ 
кадерле исен — Камиленећ тир исен иснђде. Шактый зураеп киткђн корсагы 
аркасында соћгы айларда яратышып-сљешеп йокламаганлыктанмы — ирен 
њзенчђ сагынган иде Сљмбел. Њзенчђ, авырлы хатынга хас курку катыш, сљекле 
кешесе итеп генђ тњгел, балаларыныћ ђтисе, дљньяда бердђнбер ышанычы, терђге 
итеп, тђне генђ тњгел, ќаны белђн дђ сагынган иде ул аны. Шућа да Сљмбел, 
њзе дђ аћлап бетерђ алмаган шул каршылыклы хислђренђ бирелеп, шашып-
шашып иренећ тђнен сљйде. Кан йљгергђн, књзђнђклђре бњленгђн, џава сулаган 
ќылы тђнен — тамырлары бњлтђеп чыккан кљчле белђклђрен, кытыршыланган 
кулларын, йљнтђс књкрђген, алга чыгып, књренеп тора башлаган корсагын, 
янбашларын… Гырылдап, берни сизми йоклаган иренећ ќылы битлђренђ битен 
терђде, аныћ белђн бергђ тын алды, яшђде хатын. И Ходаем, шушы гайрђтле 
ирнећ аныкы, Сљмбелнеке булуы, исђн-сау булуы, янында мышнап йоклап ятуы, 
шушы кешене — аныћ Камилен шушы куллар белђн кочып, сљеп булу могќиза 
тњгелме соћ?! Бђхет бит бу… Башка берни кирђк тњгел… Шушы газизлђрдђн газиз 
кеше бу дљньяда яшђмђсђ, синеке булмаса, яныћда ятмаса, таза-исђн булмаса, 
нишлђр идећ?! Бергђ чакныћ џђр мизгелен кадерлисе икђн, бер алтын минутын 
да юкка-бушка, дљнья кљтђм дип тарткалашуларга, љзешњгђ сарыф итђсе тњгел 
икђн! Сљмбелнећ бљтен куркулары, шик-шљбџђлђре иренећ њзенђ шундый да 
якын, кадерле, бердђнбер икђнен тоеп яратуы белђн кушылып, бар булмышын 
ялмап алды. Хатынныћ кљндђге мђшђкатьлђргђ буталып ђллђ онытылган, ђллђ 
ђле генђ аныћ аћында љлгереп ќитешкђн бу ят хислђр ташкынын књтђрђлми 
куырылган йљрђге ярсып тибђ, ђлегђ тиклем карынында тыныч кына яткан сабые 
тыпырчына, эченећ аскы ягы кисеп авырта башлады…

…Баланы Сљмбел њзе тапмады, ярып алдылар. Улларын да шулай тапкан 
иде ул. Монысын, љченчесен, хатынныћ гомерен куркыныч астына куйганын 
табиблар икенчесен тапкач та кисђткђннђр, хђтта катгый тыйганнар иде. 
Камил моны ишеттеме? Ђле бњген килеп, Сљмбел яткан палата алдында 
туктаусыз йљренгђн ир њзенђ беренче кабат шул сорауны бирде. Операция озак 
џђм катлаулы булды. Башкаладан тљн уртасында самолёт белђн китертелгђн 
табиблар, наркоз астында яшђњ џђм њлем арасында эленеп торган Сљмбелне 
тирги алмагач, коридорга берђм-берђм чыгып, Камилне сњктелђр. Ирнећ њзен 
битђрлђве дђ эзсез њтмђде: аћына килђ алмаган, аналыгын да, шактый књп канын 
да югалткан Сљмбеле янында њткђргђн љч тљндђ башында бер кара чђче дђ 
калмады… «Сљмбелне тиргђгђн булам тагын. Њзем дђ аћардан калышмыйм икђн 
бит. Миндђ дђ шул кљнлђшњ, ярышу чире. Џаман ќитми… Аныћ ђйткђннђрен, 
куркуларын ишетмђдем дђ, књрмђдем дђ, љченчегђ кыз сорап тећкђсенђ тидем. 
Ђй, Сљмбелем, авызыма гына кундырсаћ шунда! Бђлки, туктар, акылыма 
килер, аћлар, шул каџђр суккан заман чиреннђн арыныр идем… Чђченђ њргђн 
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бантиклары, ќилфердђп торган књлмђге белђн књбђлђккђ охшап, очып, итђгемђ 
кунып сљйдерђ торган кызчык кирђк, имеш, мића… Юлђр!!! Гомер буе нђрсђдер 
кирђк, кирђк, кирђк бу бђндђћђ, Аллам! Нинди чир соћ бу? Њзећнећ телђклђрећђ 
генђ буйсынып яшђњ! Шљкер сњзен љйрђнђсе иде…» — дип ђрнеде ир ап-ак 
чњпрђк кебек булган хатынына карап.

… Сљмбел наркоз йокысыннан уянгач та бала турында сорады. Ир ул турыда 
берни белми иде. Хђтта кызмы, малаймы икђнен дђ…

…Бала табу йорты мљдире ал тасма белђн бђйлђнгђн тљргђкне — кыз баланы 
ирнећ белђгенђ салды. Сљмбелнећ кулында — кып-кызыл лалђ чђчђклђре. 
Ачулар онытылган. Бљтенесе дђ, елмаешып, яћа туган сабыйга да, аныћ бђхетле 
ђти-ђнисенђ дђ матур килђчђк телилђр…

…Дамира дип исем куштылар. Улларына да кычкырып бер сњз дђшми, 
Сљмбелдђн дђ тиргђтми, суктырмый, иркђлђп-сљеп кенђ њстергђн Камил кызын 
кулыннан да тљшерми…
Тњтђллђрдђ, елдагыча, књршелђрне кызыктырып, мул булып, ишелеп ућып, 

яшелчђлђр њсђ…
                               

***
Бђбђй књрергђ килњчелђр књп иде, књп иде. Йоласы шундый булгач, яћа туган 

сабыйга бњлђк књтђреп килгђн таныш-белешне куып чыгарып буламы соћ? Юк. 
Шартына китереп, табынын хђстђрлисећ, аракысын ачасыћ. Килгђн кеше њзе 
дђ сумкасыннан яртысын чыгара. Кунаклар белђн бала арасында йљреп, Сљмбел 
арып, Камил исереп бетђ. Иртђгђсен тагын шул ук бђйрђм кабатлана…
Бу очсыз-кырыйсыз мђќлеслђр Камилне тђмам бозды. Ул туктый алмый 

эчђ башлады. Кљнне-тљнне аермады. Эшен дђ онытты, кљтеп алган кызын да… 
Књзенђ ак та, кара да књренмђде. Аз гына айный башласа да, ярсыган ќанына 
урын тапмый, дулаган йљрђген тыялмый газапланды. Таћ белђн эчђргђ эзлђп 
чыгып йљгерде, йоклаган љйлђрнећ ишеклђрен кагып, соранып йљрде…

«Ђнђ бит кеше ирлђре эчђ. Рђхђтлђнеп эчђ дђ, рђхђтлђнеп эшли. Каян 
чыккан чир булды соћ бу? Атналар буе, йортта бер кыл да кыймылдатмый, эчеп 
ят ђле! Ничек яшђмђк кирђк шул адђм белђн? Кышкылыкка симертергђ бер 
бозау алырга кирђк иде. Бђрђћге књммђгђн. Кишер уталмаган. Бакча алдындагы 
койманы кешечђ, яћа материал белђн тотып куясы иде. Књпме эш! Ђ бу эчеп, 
тик ята!» — Сљмбелнећ ачуы кайнаганнан кайнады. Ул њзен-њзе тыярга, Камилне 
битђрлђмђскђ, аныћ бу ямьсез кыланышын акларга тырышты. Чынлап, каян 
килеп чыкты соћ бу хђшђрђт чир? Каян? Ни љчен аныћ Камиле яшђргђ кљче 
калмагандай, рухы сынгандай, књћелендђ куркыныч бушлык хасил булгандай, 
башын иеп, аркасын бљкрђйтеп, књзлђрен џушсызландырып, љзгђлђнеп Сљмбелгђ 
тљбђлђ дђ: «Башкача булдыра алмыйм. Гафу ит, мин тагын китђм…» — ди? Њзе дђ 
белеп, аћлап, ђрнеп, нђрсђнедер њзгђртергђ кљч таба алмый китђ бит ул. Ђйе, китђ. 
Атна-ун-егерме кљнгђ дљньядан ваз кичеп, онытылып, ђйлђнђ-тирђдђ шаулап 
торган тормыштан тљшеп калып тора. Китђ… Аннары тђмам чыгырыннан чыгып, 
ќаны гына тњгел, тђне дђ кыйналып, йљрерлек тђ рђте калмас бер чиккђ ќитђ дђ 
њлгђнен кљтеп туктап кала. Анда инде аракы да, спирт тђ ярдђм итми. Сљмбел 
белђн табиблар яћадан якты дљньяга сљйрђп чыгара. Шуннан Камил ќенен љзеп 
эшлђргђ тотына: њзе эчеп ятканда алгарак киткђн књршелђрне, дусларны куып 
ќитеп уздырып та куя хђтта. Аны мактап туймыйлар… 

«Нинди явыз чир булды соћ бу, Камил? Элек син дђ кеше рђтенђ генђ, 
вак-вак кына тљшерђ идећ бит, башыћны ќуймый, ќаныћны телгђлђми эчђ 
идећ… Ђ хђзер шушы кара кљннђрне кљтеп, куркып њзђк љзелђ». — Ђлбђттђ, 
Сљмбелнећ сњзлђрен Камил ишетмђде. Ул нидер мыгырдана-мыгырдана йоклый 

ТЉШ



94

иде. Мунча алдында. Как идђндђ. Кырынмаган, юынмаган, бер кабым ризык 
капмаган. Буш шешђлђре арасында ята... 
Хатын бите буйлап тђгђрђгђн яшьлђрен ашыгып сљртђ-сљртђ кызы янына 

ашыкты.
«Бу мђхшђр яћа урынга њрлђткђч, шушы каџђр суккан начальник кђнђфиенђ 

утырткач башланды булса кирђк…» Сљмбелнећ башына бу уй беренче тапкыр 
гына килми. Камил эчкђн чакта уйланыла, сљйлђнелђ дђ, эчеп туктагач, 
акрынлап онытыла. Яхшы тњлђнгђн эштђн баш тартырга ул акчага туеп сикергђн 
бичђ тњгел лђ… 
Камил — районныћ салым инспекциясен ќитђкли. Яћа заманныћ љр-яћа 

катламы — урам тутырып текђ машиналарда чапкан эшкуарлар љчен «кирђкле 
кишер яфрагы». Яхшы эшкђ элђктем дип куанып кына, ябышып эшлђп ятасы 
да бит. Кешесе ул тњгел…
Чиктђн тыш гадел аныћ Камиленећ холкы. Ялганга, бурлыкка, хђйлђкђрлеккђ 

корылган бњгенге дљнья љчен куркыныч кимђлдђ гадел. Холкыныћ ђнђ шул 
тормышта шђм яндырып эзлђсђћ дђ табып булмас сыйфаты кайчак, халык 
ђйтмешли, тузга язмаган хђллђргђ тарыта. Ни кљлђргђ, ни еларга аптырарсыћ. 
Менђ бу гљнаџлы ќирдђ гасырлар буе шул бер кљйгђ, бер ќайга кљн књргђн бит 
инде кешелек: яхшы итеп, зур-зур сњзлђр сљйлђгђн дђ, гаделлекне данлаган да, 
шым гына икенче тљрле яшђгђн… Бер Камил генђ аны њзгђртђ аламы соћ? Ќир 
шарыныћ астын љскђ китерсђћ дђ, халыкныћ аћын њзгђртђлмђссећ. Тамак дигђн 
гади генђ тљшенчђ беренчелектђ торган ул аћга синећ њзгђртњећ кирђкме тагын? 
Йљрђге кушканча гадел булган чакларында Камил «дљньяда яши белђ 

торган» эшкуарларга, аларга туган-тумача начальникларга ярый алмый. Шушы 
тормышта яшђргђ кирђкле кешелђрнећ сњзен екмыйча, салымнан кача торган 
юлларын табып, алар арасында «абруйлы» булып китсђ, њзенећ књћеле риза 
булмый, намусы белђн чынбарлыгы арасында тарткаланып иза чигђ аныћ 
Камиле. Белђ боларны Сљмбел. Белеп нишлђсен? Аныћ да кеше рђтендђ, халык 
љереннђн аерылмый, йљрђгенђ артык кыенлык алмый гына яшисе килмимени? 
Болай ќићелрђк тђ, ућайлырак та, хђерлерђк тђ… 

«Запой»дан чыккан гына мђлдђ ђллђ шул гаделсезлеккђ тњзмђс холкыннан 
беразга гына арынып чыга, ђллђ Сљмбеле, гаилђсе љчен булса да кешечђ 
кыланып яшђргђ њзенђ сњз бирђ, белмђссећ, хђтсез генђ вакыт тынып, дљньяныћ 
ќитешсезлеклђренђ ярсымый, сабыр гына яшђп ала Камил. Шушы кљннђр 
— Сљмбелнећ ић бђхетле чагы. Яшђњнећ чигенђ ќитеп, чак кына исђн калып, 
кочагына кайткан ирен њзе дђ юк-бар белђн тарткаламый, йљрђген бер дђ юкка 
«ашамый» хатын. Балага кисњлђгђндђ, њлемнђн курыкканда њзенећ дђ дљньяга 
карашы њзгђреп, уйлары бљтенлђй башка юнђлеш алган иде бит. Байлык 
артыннан куу, књршелђрне узып ђллђ нилђр эшлисе килњ телђге дђ беткђн, бары 
бер-берећне сљеп љлгерњ, кадерлђп калу уе гына њзђкне кљйдерђ иде ул вакытта. 
Камилгђ ул хакта кычкырып сљйлђмђсђ дђ, шул халђтен онытмый Сљмбел. 
Камиле дљньядан югалып, эчеп, акрын гына гаилђсе янына, тормышка кире 
кайткан чакларда бигрђк тђ еш исенђ тљшерђ. Тик бераздан заман агышы, яшђњ 
мђгънђсе, тормыш максаты дип алга алып яшђгђн шул вак мђшђкатьлђр тагын 
љстенлек алып, барын да оныттыра, аларныћ џђр адымы, минутлары белђн 
ќитђкчелек итђ башлый. Сљмбел, књћеленђ, гаилђсенђ тынычлык китергђн 
шул уйларына ябышып, кљндђлек вак-тљяк упкыныныћ тартып алуына ничек 
кенђ карышса да, барыбер шушы заманныћ «яман чире» њзенекен итђ: ул њзе 
дђ сизмђстђн ирен љтђ башлый, ђле теге кирђк, ђле бу кирђк дигђн љзеш, узыш 
башлана. Кесђлђрдђ акча књренђ башлый, љйдђ яћадан-яћа ќиџазлар барлыкка 
килђ. Машина арты машина алышына. Њзлђре байый... Хислђр хђерчелђнђ...

Г Љ Л  МИР ЏАДИ



95

— Камил! Ками-ил! Камил! — Љендђ елап калган баласыннан аерылалмыйча, 
ишекне генђ ачып кычкырган хатынны йортта ишетњче булмады. Сљмбел 
љстенђ иске курткасын, аягына галошын элђктереп тагын мунчага йљгерде. Тик 
Камил анда юк иде инде. «Ни арада уянып, чыгып киткђн, Ходаем? Кайларда 
кеше кљлдереп йљридер инде? Эшенђ барып књренмђгђненђ дђ атна тулды». 
Хатынныћ књзенђ яшь тыгылды. Берни књрми атлаган ќиреннђн, салынып 
бетмђгђн тротуарныћ читендђге чљйгђ галошы элђгеп абынды да, цемент белђн 
капланып љлгерми калган ташлар љстенђ барып тљште. Ђллђ гарьлегенђ, ђллђ 
авыртуга тњзђлми, бите буйлап яшьлђре тђгђрђде. Сыдырылган аяк балтырыннан 
оегын кызылга манчып кан саркыды. Тешлђре кысылды. «Ичмасам, менђ шул 
тротуарын да эшлђп бетерђ алмады бит! Кљзге яћгырлар ява башласа, тагын 
љйгђ пычрак ташыйбыз инде». — Сљмбелнећ књкрђгенђ сыймый, њзђген љтеп, 
башларына кайнар кан саудырып, тагын теге давыл књтђрелђ башлады. Ул 
бераздан бушка гомер уздырып эчеп йљргђн Камилгђ, аннары њзенећ бђхетсез 
язмышына нђфрђт булып ђверелде. Елап ярсып беткђн, берни аћламаган 
нарасые янына кереп, њзе дђ њкси-њкси караватына ауганда, хатын хђшђрђтлек 
баскан бљтен дљньясын књрђлмас хђлгђ ќиткђн иде инде. 
Элеккелђренђ караганда тирђнрђк, хђвефлерђк, ахрысы, Камилнећ бу 

«китње». Аралары да ешайды шул. Елап арыган, ђрнњлђреннђн бушап калган 
Сљмбел Камиленећ соћгы айнык кљнен исенђ тљшерде.

— Тњзђр хђлем калмады… Тагын китђм, ахрысы, мин, Сљмбел…
— Кая китђсећ? Нђрсђ сљйлђп утырасыћ син, Камил? Ђллђ эчтећме?
— Юк. Ђлегђ эчмђдем дђ соћ… Белђсећ инде. Эчђчђкмен. Китђчђкмен 

тагын. Њзђгем кљя, белђсећме? Эчемдђ аз гына да тњзђрлек кљчем калмады. 
Шушы дљньясыннан онытылып, югалып торасым килђ. Шуларныћ берсен дђ 
књрмичђ, танымыйча… 

— Кемнђрне? Тагын шул эшкуарларыћны сљйлисећме?
— Юк, Сљмбел... Алары аныћ, ичмасам, бертљрле генђ... Аларга рђнќисе дђ 

тњгел икђн. Эшкуарларга бер «яхшылык» эшлисећ — алар сића шундук тњлилђр. 
Алар башкача яшђргђ љйрђнмђгђннђр, бар нђрсђне дђ сатып алып књнеккђннђр, 
кешелђр арасында бњтђнчђрђк мљнђсђбђтлђр булырга тиештер дип уйларына да 
кертеп чыгармыйлар, ахрысы... Ђмма сине хљрмђт иткђн кебек, очраганда књрешеп, 
хђл-ђхвђл сорашып њтеп китђлђр. Болар барысы да шул ясалмалык белђн, битлек 
кигђн килеш эшлђнелсђ дђ, син шул турыда бик яхшы белсђћ дђ, њзећне кешелђр 
арасында кеше итеп тоясыћ. Ђ књћел џаман ихласлык эзли... Саласы килђ ђнђ 
шул битлекне. Бернинди «син — мића, мин — сића» дигђн тљшенчђсез, алыш-
бирешсез генђ кешелђргђ булышасы килђ. Ихлас йљрђктђн «шђп» егетлђргђ њзлђре 
укып та карамаган законнарны аћлатып, љйрђтеп, ярдђм итеп ќибђрђсећ... Алардан 
берни кљтмисећ, љмет итмисећ... Ђ алар очрашкач исђнлђшмилђр дђ, белђсећме? 
Књрмђгђнгђ салышып њтеп китђлђр. Изгелегећ љчен тњлђтеп кенђ њзећне хљрмђт 
иттереп була микђнни бу кешелђрдђн? Бер генђ ихлас, чиста хисле, ачык йљзле 
адђмне очратасы иде, Сљмбел. Ђй, њзем дђ пычранып беттем бугай инде...
Бђлђкђй баласы елап уянмаса, тагын ђллђ нилђр ишетер иде ђле Сљмбел. 

Юк, кљтеп алган кызы да тотып кала алмый бу дљньяда Камилне. Књћеле тулы 
ризасызлыкка чыдый алмый, яшђњдђн бизеп китђ ул. Аџ, шул эчњлђрен... Шул 
исђнлђшмђгђн, њзећ белђн исђплђшмђгђн кешенећ арт сабагын укытасы да 
онытасы бит инде — вазифасы бар, белеме ќитђрлек. Шућа да хђйлђ тапмагач... 
Их, яши белми шул бу дљньяда аныћ Камиле... Сљмбел њзе булсамы?! Књрсђтер иде 
ул «шђп» егетлђргђ књрмђгђннђрен! Башларын иеп исђнлђшђ башларлар иде...

«Юк! Юк, юк!» — дип уйлап, тиз генђ њзен туктатты хатын. «Мин дђ шулай 
кыланып, болай да янган йљрђгенђ ђрнњ љстђсђм, бљтенлђй дђ башы чыга алмас 
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бу эчњеннђн... Нђфрђтлђнмим, дљнья артыннан кумыйм дип сњз биргђн идем 
бит њземђ — тагын оныттым. Булганына шљкер итеп, шул туймас нђфескђ, вак-
тљяк мђшђкатьлђргђ њзебезнећ тормышыбыз белђн идарђ итђргђ юл куймыйча, 
узышып, љзешеп гомерне заяга уздырмыйча яшђргђ уйлаган идем бит. Тагын 
љйрђнелгђн сукмактан китеп барам... Кая барганымны, нинди џђлакђткђ 
атлаганымны да онытканмын. Юлђр!»
Хатын љендђ булган бљтен аракысын, кљмешкђсен мунчага — Камил 

балаларыннан качып эчеп яткан урынга илтеп тезеп куйды. «Берњк урамда 
йљрмђсен, љйдђ генђ эчсен...» Њзе тђрђзђ саен йљреп, ирен кљтђ башлады. «Исђн генђ 
кайтсын! Башкача аракы эзлђтеп чыгарып ќибђрмђс идем... Ќибђрмђс идем...»

***
Айныган, тагын бер њлеп терелгђн Камилнећ сљяк тђ тире генђ калган 

гђњдђсенђ караган саен йљрђге ђрни Сљмбелнећ. Кайчан гына сљеп туймас ире 
урынына бњген аныћ янында хђлсезлђнеп, кечерђеп, картларча кибеп беткђн, 
књзендђ яшђњ нуры сњнгђн ир ята. Њзенећ баладан соћ тулышып, матурланып 
киткђн гђњдђсе, сирпелеп торган дђрте љчен нишлђптер кыенсынып куйды 
хатын. Тђнендђге џђр књзђнђге сљюгђ, назлауга талчыккан иде шул...

— Иртђгђ њк шђџђргђ, дђваланырга барасыћ, Камил, яме?! — Сљмбел стенага 
карап тавыш-тынсыз гына яткан ирен њзенђ таба борырга тырышты.

— Барам, Сљмбел, барам. Тротуарны гына салып бетерђм дђ. Сарайныћ 
аранын бурап кую озак тњгел инде ул, бер-ике кљндђ ќићђрбез...

— Юк! — дип кырт кисте хатын. — Бернинди тротуар да, сарай да кирђкми! 
Иртђгђ њк дђваланырга китђсећ!

— Яћгыр астында череп ята бит агачы... Бурап куймый булмас инде. Аннан 
да љлгерермен ђле. — Камил џаман њзенекен сљйлђп маташты.
Тик Сљмбелнећ карары нык иде. 
Иртђгесен, балаларын књрше хатынга калдырып, ул Камилне шђџђр 

дђваханђсенђ алып китте.
Яшел елан ирнећ бљтен тђнен агулаган иде шул. Ашказанын, бавырын, 

бљерен, йљрђген дђвалаганчы, књћел тљшенкелегеннђн арындырганчы айдан 
артык хастаханђ караватында ятарга туры килде. «Бик вакытлы булды, бик 
вакытлы. Ђнђ бит, зарарланмаган бер ќире дђ калмаган. Бераздан шул явыз 
аракы миенђ менеп ќитђр, акылын, холкын њзгђртер, кешелеклегеннђн яздырыр 
иде бит. Ярый сузмадым, дђваханђгђ салдым. Файдасы гына тисђ ярар иде инде. 
Ничек тђ эчерми, књћелен тљшерми саклыйсы иде!» — дип љметлђндерде њзен 
Сљмбел. Атлаган саен балаларны ташлап шђџђр юлын таптап булмый — ирен 
љзелеп сагынса да тњзде. Бар сабырлыгын ќыеп, шомлы уйларын да, хислђрен 
дђ онытырга тырышып, йорт эшлђренђ чумды. 
Камилнећ љйгђ кайтып керњен сђгатьлђп, минутлап кљтеп алдылар. Ђтисе 

дђваханђдђ чакта беренче сыйныфка укырга барган Динар хђреф язган 
дђфтђрлђрен ђзерлђп куйды. Абыйсын кабатларга љйрђнгђн Линар альбом битен 
тутырып рђсем тљшерде. Бљтен кешегђ комачаулап, бљтен тишеккђ кереп тђтелдђп 
йљгереп йљргђн Дамирасын Сљмбел нђкъ Камиле хыялланганча ќилфердђп торган 
аллы-гљлле књлмђккђ киендереп куйды. Торганы бер очар књбђлђк инде!
Камил танымаслык булып њзгђреп кайткан иде: тазарган, матурланган, 

кићђйгђн... Књзлђренђ нур кунган... Ђти назын сагынган малайлары кич буе 
љстеннђн дђ тљшмђде: уйнаклап, сугышып, елашып, кљлешеп шау-гљр килделђр. 
Дамирасын Камил њз яныннан ќибђрмђскђ, кулыннан да тљшермђскђ тырышты. 
Аш-су белђн буталган Сљмбел њзенећ бљтенлђй онытылганын сизеп бераз 
кљнлђшеп тђ куйды, ахры. Сагынган кешенећ хђтере тиз калучан бит ул...
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Чишенергђ дђ оныттылар балалары. Арып йокыга талдылар. Самими 
йљзлђренђ кунган бђхетле елмаюларына сокланып, сак кына књчереп салдылар, 
љслђренђ яптылар.

— Безнећ балалар бигрђк матурлар, ђйеме, Сљмбел? — дип пышылдады 
Камил.

— Тљкер, хыялый! Књз тидерерсећ. Џђркемнеке њзенђ матур кебектер инде. 
— Хатын иренећ кулбашына сыенды.

— Юк! Безнекелђргђ ќитми! — дип масайды Камил ђти кешелђргђ хас 
горурлык белђн. — Сића рђхмђт алар љчен, Сљмбелем. — Ир борылып хатынын 
кочагына алды, тыеп тоткан хислђренђ бирелеп, кљчле белђклђре белђн 
каты итеп кысты да тын да алырга ирек бирмичђ шашып њбђргђ тотынды. 
— Сагынуныћ чигенђ ќиткђн идем бит, Сљмбелем.

— Тукта, ќибђр, сантыкай, њтерђсећ бит. Дамира хђзер уянып торып утыра 
ул. Тавышланмыйк. Ђйдђ њзебезнећ бњлмђгђ...
Салкын тњшђкне ќылыталмый, йоклый алмый њткђргђн ялгыз тљннђр 

тезмђсеннђн соћ килгђн мђхђббђт мизгеллђренећ татлылыгы! И Ходаем! Син 
юкка гына бу дљньяга ќан иялђрен парлы итеп яраткансыћмыни?! Сыћар 
канатныћ авырлыгы бит...
Камил дђ сагынган иде. Ђлегђ тиклем ђллђ булмаган, ђллђ булып та дљнья 

мђшђкатьлђре белђн књренмђгђн гайрђт, дђрт, туймас кебек сљешњ нђфесе дисећме?! 
Бљтен сљялмђгђн кљннђре, тљннђре љчен дђ яратты, ахры, Сљмбелен Камил... 
Тђненећ њбелмђгђн урыны, колагы ишетмђгђн назлы сњз калмагандыр...
Бу тљнне алар керфек кагып та љлгерђ алмадылар — таћда уянып торып 

утырган Дамираныћ йокысы туйган иде шул инде.

***
Сабыр гына эшли башлады Камил. Иртђн иртњк торып Сљмбелгђ булыша, 

аннары књрше-књлђн белђн беррђттђн машинасын кабызып эш урынына китђ. 
Тавыш-тынсыз гына кайта. Кђефе дђ њзгђрми, юк-барга књћеле дђ ђрнеми кебек. 
Язга чыккач бђлђкђй генђ, ќыйнак кына итеп сарай да књтђреп куйды. Хђзер кљн 
дђ эштђн кайтканнан соћ кара тљнгђ кадђр шунда булаша: кулыннан балтасы, 
тактасы тљшми. Њзенђ биклђнде дип тђ ђйтеп булмый: эндђшсђћ — ихлас ќавап 
бирђ, эндђшмђсђћ — шым гына њз кљенђ йљри бирђ. Тик элекке кебек њткђн-
барган кеше белђн дђ шашып, шаярып, кычкырып, кљлеп сљйлђшђ торган 
гадђте генђ бетте. «Олыгаюы шулдыр», — дип кенђ уйлады хатын. Њзгђреш шул 
гына булса, зарар юк, тњзђрсећ... Шешђ тотып кунакка килњчелђр дђ югалды. 
Сљмбел аларныћ берсен-бер књрмђсђ дђ риза иде. Хатын њзендђге њзгђрешлђрне 
сизеп тђ гаќђплђнђ: ник бер мактанасы, узышасы, кеше кыланганны кыланып 
ярышасы килсен! Аллага шљкер... Камиле — эчњеннђн, њзе — кешедђн кљнлђшњ 
чиреннђн шулай ќићел генђ арына алса, нинди шђп булыр иде! Тыныч кына 
яшђп ятсалар, начармыни?
Вакыт авырлыкларныћ, кайгыларныћ ачысын, ђрнњен ќуеп ташлагандай 

тиз оныттыра шул... Сљмбел дђ бераздан Камиленећ нинди афђттђн котылуын, 
ул хђшђрђт чирнећ яћадан кабатланырга мљмкин икђнен оныта башлады, бу 
турыда уйланып, фђлсђфђгђ бирелеп утырырга вакыты да ќитмђде. Мђктђптђ 
укып йљргђн улына дђресен хђзерлђргђ булышырга, Линарын бакчага илтергђ 
кирђк, бђлђкђенђ бљтенлђй књз иярми, аз гына игътибарыћны ќуйсаћ, егылуын, 
имгђнњен, пешњен кљт тђ тор. Бер сњз дђшеп булмый: аяк тибеп еларга, 
кљйсезлђнергђ генђ тора љстђвенђ. Иркђли шул аны Камил, улларыннан да 
артык бђпкетђ, баланы тыеп та, бар шуклыгына киртђ куеп та булмый. 
Яћа тљзегђн абзар-курасын Камил бик тиз вакыт эчендђ мал белђн тутырды. 
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Сатып алганын да књргђн юк. «Сыер кирђкме? Тавык-каз њрчетђбезме?» дип 
кићђшлђшњ дђ юк. Бар сорауга да бер ќавап: «Дуслар булыша. Биргђндђ алып 
ќыярга кирђк, мишђйт итмђс». Мал-туарны карап, бакчаны утап, су сибеп, 
балаларны ашатып йоклатканчы Сљмбел њзе дђ эт булып арый, Камиленећ йљзенђ 
књтђрелеп књз сирперлек, тњшђк салкынын, ќан ялгызлыгын тоярлык та рђте-хђле 
калмый. «Тагын шул замана арбасына утырдык бугай инде...» дигђн шомлы уе 
башыннан сызылып њтеп китњгђ керфеклђре йомыла. Иртђнгђ онытыла, йокы 
аралаш абына-сљртенђ сыер саварга, кљтњ куарга ашыккан хатынныћ уена да 
кереп чыкмый кичтђнге хафасы. Кљн артыннан кљн њтђ... Гомернећ берсеннђн-
берсен аерып хђтергђ дђ алып булмаслык бертљрле кљннђре...
Ел буе йотылып килгђн ђрнњлђр, ризасызлыклар бер кљнне барыбер ташып 

чыкты. Буылып торган елга кебек... Онытылган дип исђплђнгђн куркулар кабат 
кире кайтты...
Ќилђк пешкђн чак иде. Тљшке аш вакытында урманга илтеп калдырыр 

дип чилђк-савытларын ђзерлђп, Сљмбел Камилнећ эштђн кайтканын кљтте. 
Машинасыныћ йорт алдына туктавын књргђч тђ йљгереп ашын бњлде, ипиен 
кисте, чђен ясап утыртты. Њзе књптђн тамак ялгап алган иде инде. Ашыгып 
Дамирасын киендерде дђ књршелђренђ кертђ китте. 
Чыгуына љстђл љстендђге аш суынган, бер кашык ризык та кабылмаган иде. 

Хатынныћ йљрђгенђ шом керде. Ул акрын гына атлап бњлмђгђ њтте. Камил 
књзен йомып яткан, ђмма йоклаганга охшамаган иде. Књзлђре тљпкђрђк баткан, 
ќыерчыклары тирђнђйгђн тљсле, иреннђре кысылган. Сљмбелнећ ќилђк турында 
уйлары онытылды. Ул ире янына килеп утырды.

— Камил, бер-бер хђл булдымы ђллђ?
— Юк. Берни дђ булмады. Аз гына арыдым. Ял итеп алыйм ђле, Сљмбел. 

— Ир књзен дђ ачып тормады, борылып ятты.
Хатынныћ ќилђге исенђ тљште. Ачуы кабара башлады. Тик бер сђбђпсез 

йљрђгенђ шуышкан курку хисе боларныћ барысыннан да кљчлерђк булып чыкты. 
Сљмбел ќитез генђ кузгалып урамга чыкты, машинаны ачып, иренећ ђйберлђрен 
тикшерде — аракы-фђлђн юк иде юклыкка. Тагын йљгереп љйгђ керде. Ирен барып 
кочаклады — аракы исе сизелмђде. Тик књћеле џаман тынычлык тапмады. 
Камил тљштђн соћ эшкђ бармады. Сљмбелнећ эндђшњлђренђ юньлђп ќавап 

бирмђде. Яткан урыныннан кузгалып йортына да чыгып уралмады. Ђнилђренећ 
хафалануы балаларга да књчте, ахры, кљндђгечђ кычкырышып уйнау да, 
телевизор карау да онытылды. Малайлар, кљйсезлђнергђ маташкан сећеллђрен 
ияртеп, йокы бњлмђсенђ кереп тынып калдылар.

— Камил! Нидер булмаса, эшећђ дђ бармый љйдђ качып ятар идећмени? Нигђ 
миннђн яшерђсећ соћ? Берђрсе белђн сњзгђ килдећме ђллђ? Нигђ ђйтмисећ? — 
Ярты кљн буе пошынган књћеленђ урын тапмый иза чиккђн хатынныћ башкача 
тњзђр хђле юк иде. Ул, љзгђлђнеп, бер хђрђкђтсез яткан иренећ ићбашыннан 
селкетергђ кереште.
Камил џаман берни дђ эндђшмђде.
— Эндђшмисећ. Нигђ њчећне миннђн аласыћ соћ? Мин сића нинди 

начарлык кылдым инде, ђ? Сљйлђсђћ, аћларлык башы юк дисећме? Синдђ генђ 
эш, синдђ генђ дљнья кљеге инде. Шулай дип уйлап, њзећне кызганып, яхшы-
яхшы принципларыћа урын тапмый интегђсећ инде, ђйеме? Син генђ шундый 
акыллы, башлы, гадел дип уйлыйсыћмыни соћ? Саный китсђћ, џђрбер кешедђ 
дђ бар ул, намус дигђнећ дђ, дљреслек љчен яну да, дљньяны њзгђртњ хыялы да 
— барысы да бар. Тик калганнарныћ ул хислђрне тирђнгђрђк яшерерлек кљче дђ 
бар шул. Алар ул хислђргђ Аллага табынган кебек табынмый. Хђтта њзлђренећ 
кичерешлђренђ, ђрнњлђренђ љстђнрђк, ќићелчђрђк итеп карый белђлђр. Юк-бар 
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уйларына тормышларын ќимерергђ юл куймыйлар. Алар якыннарын да, њзлђрен 
дђ авырлыклардан араларга тырышалар шул... Аз гына кешечђ яши башладым 
дисђм... Ичмасам, сљйлђ. Нигђ шулай билгесезлек белђн ќђзалыйсыћ мине? Болай 
да куркып, шомланып яшђп, бђхетле чакларымныћ тђмен дђ татый алмый калам 
бит. Инде ул эшећ дђ, яхшы вазифаћ да кирђкми, Камил. Тыныч кына, ђрнњлђрсез 
генђ яшђп каласым килђ, белђсећме?! — Сљмбел њпкђлђрен тљн караћгысына 
бушатса да, иренећ барын да ишетеп ятканын бик яхшы аћлый иде.

— Мин эштђн китђргђ гариза яздым... — Камилнећ тавышы тљссез џђм 
бернинди кичерешсез кебек иде.

— Ничек? — Сљмбел ђле генђ жђллђтергђ тырышып сљйлђгђн сњзлђрен дђ, 
књз яшьлђрен дђ онытып, торып утырды.

— Шулай. Менђ бит њзећ ђле генђ «эшећ дђ, вазифаћ да кирђкми», дидећ. 
Нигђ аптырыйсыћ? — Камил акрын гына борылып тњшђмгђ текђлеп ятты.

— Бик ђйбђт кенђ йљреп ята идећ бит ђле. Нђрсђ булды соћ? — Хатын торып 
ук утырды. Стена лампасын кабызып, иренећ йљзенђ текђлде.

— Ђнђ шул йљреп кенђ яту булды инде бу, эшлђњ булмады. Кешечђ яшђп карыйм 
дигђн баш иде инде... Берсенђ ярагач, барысына да ярарга кирђк шул, Сљмбел. Ике 
тљрле булып булмый. Бер пычракка буялдыћ исђ, калганнардан чисталык талђп 
итђ алмыйсыћ. Сарайны мал белђн тутырып куйдым бит инде. Анысы тњлђнмђгђн 
налогларга књз йомган љчен генђ... Йомсаћ, йоммасаћ да, ул акчаларны таралып 
бетеп барган колхозлар књктђн алып књчерђ алмый. Бер яктан уйлап карасаћ, артык 
пычранмадым да кебек... Тик бар нђрсђ дђ бђйлђнгђн шул. Минем џђр адымым 
књћелем ризасызлыгына барып тоташа. Ђ районныћ џђрбер кешесе бер-берсе 
белђн тыгыз бђйлђнгђн: туган, дус, кода-кодагый — балыкчы ятьмђсе кебек, бер 
элђксђћ, чыгып була торган тњгел. Борылырга да юл юк, бљтенесенђ дђ ярдђм 
кирђк. Баерга булышырга... «Кешечђ» яши башладыћ икђн, шулай дђвам итђргђ 
дђ туры килђ: чынлап эшлђмђскђ, «йљреп кенђ ятарга». Беркемгђ дђ зыян итђ 
алмый торган пешка булып... Мин булдыра алмыйм башкача, Сљмбел! Њзгђрђлмим, 
ачуланма. Мин чынлап та бу тормышка яраксыз бер адђм булып туганмын, ахры... 
Сића да яшђргђ комачаулыйм кебек... Их, Сљмбел! Шул чыдамас холкым беренче 
чиратта њземне интектерђ бит минем! Ђллђ минем тыныч кына яшисем килми 
дип уйлыйсыћмы? Тагын ќыелды бит менђ монда, белђсећме, ќыелды!!! Авыр... 
— Камил, тирђн кљрсенеп, учы белђн књкрђген уарга кереште.

«Хђзер ничек яшибез соћ?» дигђн соравы тел очына килсђ дђ, кычкырып 
ђйтергђ курыкты хатын. Ђнђ шул «тагын ќыелды» диюе шып туктатты. Хђзер, 
дђваланып, «кодироваться» итеп кайтканнан соћ, «ќыелгач» нишлђргђ тиеш 
була соћ ул? Элекке кебек аракыга њрелсђ? «Чыксын эшеннђн. Љйдђ утыруы 
хђерлерђк». — Хатын пошынып, њрсђлђнеп яткан ирен кочаклап алды.

— Ярар, яшђрбез ђле. Кљймђ шул чаклы... Илдђ чыпчык њлми ул. 
Тырышырбыз. Бары син генђ тынычлан, — дип ђллђ њзен, ђллђ Камилен 
юатырга тырышты Сљмбел. — Барысы да ђйбђт булыр. Менђ књрерсећ. Исђн 
генђ бул берњк, исђн генђ бул...

***
Назлап-сљеп, тђмле сљйлђшеп, иренећ ќаена гына торырга тырышса да, 

аныћ тынычлыгын сакласа да, њзенећ ярсыган књћеленђ урын таба алмады 
Сљмбел. Камил эшеннђн туктаганныћ икенче кљнендђ њк килеп ќиткђн 
хезмђттђшлђренећ кызып-кызып пышылдауларын тыћлап торган хатын 
барын да аћлады. Њзенчђ. Хатын-кызларча. Гариза язарлык сђбђп тђ, тњрђлђр 
ягыннан бернинди талђп тђ, катгый карар да, беркем белђн бер бђлђкђй генђ 
бђрелеш тђ булмаган икђн бит, ичмасам. «Ни љчен ашыгырга? Нигђ гариза 
язарга кирђк иде?» — Сљмбел бу сорауга ќавап таба алмады. Ђмма эчке бер 
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БЕЗ ТАРИХТА ЭЗЛЕМЕ?

«Без тарихта эзлебез» дигђн, Тукай шигыреннђн алынган матур гыйбарђне 
горурланып ќилфердђтњ књћелле ул, ђлбђттђ. Бњтђн сњзлђр белђн булса да, 
мондый фикерне рус зыялылары да ђледђн-ђле тђкрарлап тора. Ђмма бу... 
«Нинди тђгаен эз калдырдык соћ без?» дигђн сорау куелганчы гына шулай. 
Хђзергђ кадђр њзен Рђсђйдђ беркем дђ уздыра алмаган ХIХ гасыр фђлсђфђчесе 
П.Я.Чаадаев (сњз ућаеннан ђйтим: русныћ татардан чыккан бљек затларыннан 
берсе) Рђсђйнећ дљньяга бер генђ фикер дђ бирђ алмаганлыгын ђйтђ. Ул гына 
да тњгел ђле: язмышныћ сђер бер этђрешеннђн соћ, халыкны тђрбиялђргђ 
тиешле ђхлакый тђгълимат эзлђп, руслар инде череп барган, халыклар 
ќирђнеп караган Византиягђ тљбђлђлђр.

Џђм менђ татарлар ќђмгыяви-сђяси даирђдђге фикри казанышларын 
руслар белђн уртаклаша алырлык заман килеп ќитте. Њткђн гасырныћ 
90нчы еллар азагындарак мин мђкалђлђремнећ берсендђ русларга, алардан 
аермалы буларак, милекчелеккђ каршы психологик чир йоктырмаган 
татарларга Рђсђйне хакими бюрократия китереп керткђн тупиктан чыгарырга 
комачауламаска тђкъдим иттем.

Дљньяныћ тарих фђнендђ, Русьны монгол-татарлар яулап алганлыгын 
теркђп кую белђн беррђттђн, татар халкыныћ, аныћ элитасыныћ, «совет 
коммуна фашизмыннан» бљек миллђт буларак котылып, Рђсђй халкына 
демократлашырга, бюрократия хакимлегеннђн арынып, тормышныћ хуќасына 
ђверелергђ  ярдђм итње дђ теркђлгђн булыр иде.

Ђгђр дђ Татарстан икътисад реформасын мин тђкъдим иткђн вариант 
буенча њткђрсђ, ул ќђмгыяви гаделлек мђсьђлђсен хђл итђ алган ић демократик 
ќљмџњрияткђ ђйлђнђчђк. Бу вариант шуннан гыйбарђт. Ић ђњвђл исђплђргђ 
кирђк: Рђсђйдђ нђрсђлђр бар џђм аларныћ чын бђясе књпме? Ќирнећ љстендђге 
џђм астындагы бљтен байлыкны, мал-мљлкђтне кертеп. Шуны акция итеп, 
ќан башына бњлђсећ яки банкта исђп ачасыћ. Лђкин бу љлешећне сата 
да, тота да, бњлђк итђ дђ алмыйсыћ инде. Ягъни њз љлешећне сатып эчеп, 
милексез дђ калмыйсыћ, башкаларныћ акциялђрен арзан бђягђ сатып алып, 
бњтђннђр исђбенђ баю да мљмкин тњгел. Лђкин синећ бу љлешећ тик кенђ 
ятмый, њрчи бит. Монысы инде – дивидендыћ, аны телђсђ нишлђтђ аласыћ. 
Ђйтик, заводта син – эшлђњче генђ тњгел, завод инде уртак милек булып, 
анда синећ љлешећ дђ бар. Димђк, џђркем бик тђ тырышып, књћел биреп 
эшлђячђк, нђтиќђ бљтенлђй башка булачак бит. Аерым кешегђ дђ ђйбђт бу, 
ќђмгыятькђ дђ.

Татарстан халкын милек хуќасы итњ икътисади якны гына тњгел, сђяси 
якны да хђл итђчђк, ќљмџњриятнећ мљстђкыйльлеген њтђ нык итђчђк. Урыс 
та, чуаш та, мари да инде: «Тимђгез Татарстанга!» дип ђйтђчђк. Кызганыч 
ки, ђлегђчђ мондый юл сайланмады шул...

Књп миллђтле дђњлђтлђр тормышында низаглар ешаю милли корылыш 
мђсьђлђсен фђнни яктан янђ ныгытып тикшерњ ихтыяќын тудырды. Бу – без 
татарлар љчен дђ авыр, хђтта ки газаплы мђсьђлђ...

Ђгъдђс БОРЏАНОВ
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сизгерлеге белђн Камилгђ ђлегђ каты бђрелергђ ярамаганын да аћлады. «Син 
дђ минем кичерешлђремне кабул итмисећ!» — диюеннђн курыктымы, ђлеге дђ 
баягы шул њзђгенђ њткђн эчњеннђн шњрлђдеме — дђшмђде. Бары њпкђлђрен бик 
тирђнгђ яшереп, тљннђр буена «хђзер ничек яшђргђ?» дигђн кљнњзђк мђсьђлђнећ 
чишелешен эзлђп газапланды. Бу сорау чынлап та куркыныч иде. Љйдђ бик 
тиз вакыт эчендђ бер тиен акча калмады. Аныћ килер урыны да, сорап торыр 
кешесе дђ юк иде. Камил Сљмбелнећ соћгы унлыкларны тартып-сузып балаларга 
тђм-том алганын ђллђ књрмђде, ђллђ књрергђ телђмђде. Ул акча, ашау, дљнья 
турында бљтенлђй оныткан кебек кљндђге хуќалык эшлђренђ чумды. Берни 
белђн дђ кызыксынмады, сљйлђшмђде, кићђшлђшмђде. Њзен тљннђр буе керфек 
тђ кактырмаган сорауныћ Камилнећ уена гына да кереп чыкмавы Сљмбелнећ 
тыеп тоткан ачуларын кузгатып, котырып тиргђшер чиклђргђ ќиткерсђ дђ, аны 
џаман шул куркуы туктатып килде. Ир дђ, хатын да йљрђк ярсуларын басарга 
телђп эшкђ ябыштылар. Баш та књтђрми кљннђр буе бакчада чокындылар, янып-
пешеп, уйланырлык, ђрнерлек кљч-хђллђрен калдырмый печђнен хђзерлђделђр. 
Бер-берсен књрергђ, утырып сљйлђшергђ вакытлары да булмады. 
Мђшђкатьле ќђй бик тиз узып китте шул. Пыскып яуган яћгырлары, љй 

тњбђлђренђ тия-тия агылган болытлары, књћелне ялыктыргыч бертљрлелеккђ 
билђгђн караћгы кљннђре, ерып, атлап йљри алмаслык пычраклары белђн 
очсыз-кырыйсыз кљз килде. Иренећ, йљрђгенђ тынгы тапмый, иртђдђн кичкђ 
кадђр ишекле-тњрле йљренњлђре Сљмбелне тђмам ялыктырды. Батып баручы су 
љстендђге саламга ябышкан кебек, хуќалыктагы бердђнбер эшкђ ябышты Камил: 
абзарны ничек кенђ чистартмады да малны ничек кенђ карамады. Балаларныћ 
љстенђ кием алырга кирђк булган саен шул кадерле малларын сатып акчага 
ђйлђндерњ љй эчендђ олы тавыш-гауга куптарды. Арыды Сљмбел.

— Болай булмый бит инде. Моннан соћ да акчасыз яши алмаячагыбызны 
аћлыйсыћ бит. Балаларны ничек њстерђбез соћ? Сића эш эзлђргђ кирђк, Камил, 
— дип ђйтеп салды беркљн.

— Нинди эш булсын инде... — Ир, кљрсенеп, читкђ карады.
— Эзлђгђннђр таба бит. Син дђ чык урамга, кеше белђн аралаш. Бђлђкђй 

генђ эшкђ урнашсаћ да, кулыћа тере акча керер иде. Малларга гына ышанып 
торып та булмый бит. Аларны ашатырыћ да чамалы. Ашлыгын каян, нинди 
акчага сатып аласыћ? 
Камил берни эндђшмђде. Ђмма иртђгђсен таћ белђн киенеп чыгып китте. 

Кичкђ кадђр кайда йљргђндер — караћгы тљшкђч кенђ, бер сњз эндђшми, башын 
игђн кыяфђттђ кайтты да урынына кереп ауды. Атна буена шул хђл кабатланды. 
Иренећ џђр кљн саен њз-њзенђ биклђнђ баруын књреп кљеккђ тљшкђн Сљмбелнећ тљн 
йокысы да, кљн тынычлыгы да качты. Камилнећ џљнђре буенча эш табалмаячагын 
сизенђ иде бит — йљрђгенђ яра љстђячђген белђ торып чыгарып ќибђрде. «Сизеп 
нишлим? Яшђргђ кирђк ич!» — дип њзен акларга маташуы да бер мизгеллек књћел 
ярсуы гына. Бер абынган кешегђ кем ышансын инде бу заманда? Корылган 
мљнђсђбђтлђр баскычына яраксызлыгыћны бер белеп алсалар, таптарга, юк 
итђргђ, онытырга гына торалар бит. Башын ия белгђннђрнећ, књреп — књрмђскђ, 
аћлап — аћламаска љйрђнгђннђрнећ кљне кљн шул бњген. Ђнђ шул њзеннђн књпкђ 
акылсызрак, башсызрак булып, ђмма ќайлаша белеп яшђгђннђрнећ мыскыл итеп 
кљлњлђренђ, ќђмгыятькђ бер файда китермђсђ дђ, эшле булып кылануларына 
чыдый алырмы соћ Камиле? Юккарак тузынды, ахры, Сљмбел...
Ай саен аз гына булса да эш хакы тњлђнеп килгђн урыннарга ябышып 

ятучылар арасында чын-чынлап тавышсыз гына сугыш бара иде. Бђлђкђй генђ 
район њзђгендђ андый эшлђр алтын бђрабђренђ... Бу фронтка якын килђм дип 
уйлыйсы да тњгел.
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Ташчы булып урнашты Камил. Биш ай буе иртђн китте, кич кайтты. 
Малларга ашлык алырлык тњгел, њзлђре туенырлык та акча тњлђмђделђр. 
Кђгазьдђ генђ язылып барган эш хакына балаларны да киендереп булмый иде. 
Сљмбел њзенећ ничђ еллар буена эшкђ урнаша алмавына нишлђптер бер генђ 
дђ борчылмады. Иренећ кљннђн-кљн гаилђ хђллђреннђн, балаларыннан, хђтта 
дљньядан читлђшђ барганын, ерагайганын тоеп љзгђлђнде ул. «Ничек итеп 
корган тормышымны саклап калырга? Нишлђргђ мића? Болай булмый бит...» 
Бу уйлар Камилне дђ борчыган булып чыкты.

— Ђллђ чыгып китђбезме, Сљмбел? — дип сњз башлады ул йоклый алмый 
газапланып яткан бер тљндђ.

— Кая?
— Кая булса да... Бергђ укыган иптђшлђрећ, танышларыћ бар бит синећ. 

Бђлки, сорашып, сљйлђшеп карарсыћ?
— Минекелђр ни... Шул балалар бакчасы тирђсендђ тђрбияче генђ инде. 

Сића эш табалмаслар шул, Камил...
— Мића тњгел. Сића эш урыны кирђк. Мин инде... монда тњзмђгђнне... башка 

урында да шул кабатланыр. Миндђ ышаныч юк хђзер. Бђлки, љйдђ генђ њзаллы 
берђр нђрсђ уйлап табармын — књз књрер ђле. Китик моннан, Сљмбел!
Ђлегђ хђтле бу турыда уйлап та карамаган хатын башта югалып калды. Бар 

ягы да килгђн йортына, љенђ књз салды — шуларныћ барысын да ташлап китеп 
буламы соћ? Џђр нђрсђгђ аныћ књћел ќылысы кергђн бит. Пешкђн алмаларныћ 
авырлыгыннан сыгылган ботакларга, тђртип белђн корылган абзарына, тип-
тигез итеп тотып куелган яхшы киртђлђренђ карап йљрђге љзгђлђнде. Ђйлђнеп 
Камиленђ књз салды. Иренећ ябык гђњдђсен, сары чыраен, яшђњ уты сњнгђн 
књзлђрен књреп тагын да ныграк ђрнеде Сљмбел. Дљньяны яћадан ќиткереп 
булса да, кадерле кешесен бер югалтса кабаттан кайтарып алалмаячагын хатын-
кыз књћеле белђн тойдымы, шул кыска гына вакыт эчендђ ныклы карарга 
килеп:

— Китик! — диде. Адреслар язылган китапчыгын алып, шундук иптђш 
кызларына, њткђнендђ калган туганнарына шалтыратырга тотынды.

***
Институтта бергђ укыган бњлмђдђш кызы кияњгђ дђ китмђгђн, бала да 

тапмаган булып чыкты. Шаталак холыклы Раечка књптђн Рђйсђ Галиевнага 
ђйлђнгђн, шђџђр районнарыныћ берсендђ мђгариф бњлегендђ эшли иде. Аныћ 
ќићел кулы белђн Сљмбел балалар бакчасына мљдир булып урнашты да куйды. 
Шулай да була икђн...
Камилнећ дђ эше муеннан иде. Район њзђгендђ еллар дђвамында корган 

бай дљньяларын сатудан кергђн акча шђџђр читеннђн бђлђкђй генђ бер йорт 
сатып алырга ќитте. Камил аны њзенећ књћеленђ хуш килгђнче тљзђтеп, тљзеп, 
бизђп беткђнче бер ел узды. Агач эше белђн бик яратып шљгыльлђнгђн ирен 
Сљмбел њзе дђ тик тотмаска тырышты: балалар бакчасына ђле чђчђле-бизђкле 
гљл савыты, ђле кечкенђ урындыклар, ђле эскђмиялђр «кирђк булып» кына 
торды. Дустыныћ гаилђ хђллђреннђн хђбђрдар булган Рђйсђ Галиевна исђ 
азмы-књпме тњлђњне оештырды. Иренећ тынычлануын, тормышыныћ акрынлап 
ќайлануын књреп сљенгђн Сљмбел Камилгђ клиентларны табып кына торды. Њзе 
ќитђклђгђн коллективта эшлђњчелђр аныћ њтенечен кире какмадылар, башка 
балалар бакчасыныћ мљдирлђре Рђйсђ Галиевнаныћ якын дустына мљрђќђгать 
итњне хђтта кирђк дип таптылар. Камил боларныћ берсен дђ белмђде, ђлбђттђ. 
Кызыксынмады да. Бары кулы яткан хезмђт ќимешлђренећ кемгђ булса да 
кирђге чыгуына куанып эшлђде дђ эшлђде.
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Ђ Сљмбел њзен читлектђн иреккђ очып чыккан кош кебек хис итте. Бу 
заман, бу дљнья нђкъ аныћ љчен корылган иде, ахры... Шђџђрдђ балаларны 
бакчага урнаштыру бик кыйммђткђ тљшђ икђн. Бер урын — егерме мећ сум. 
Сабыйларын кая куяр ќир тапмаган, эшкђ чыкмый булдыра алмаган ђнилђр 
шул акчаларны бирер кешегђ тап булсалар, чиксез шатланалар. Бу хђллђр авыл 
ќирендђге тормышка књнеккђн Сљмбелне баштарак аптырашта калдырса да, ул 
бик тиз эшенећ ќаена тљшенде. Бакчага урын љмет итеп килгђн ђти-ђнилђрдђн 
башкалар кебек ришвђт сорамады, ђ бары тик Камил ясаган ќиџазларны 
гына саттырып алдырды. Рђйсђ Галиевнаны да буш калдырмады. Бњре дђ тук, 
сарыклар да исђн дигђндђй... Љстђвенђ, халыкка њзе дђ ак џђм пакь булып 
књренде. Сњз тыћлаган ђти-ђнилђрнећ балаларын ќае чыккан саен мактарга, 
бђйрђмнђрдђ књбрђк рольлђр, шигырьлђр бњлдерергђ онытмады. Њзенећ абруе 
кљннђн-кљн њсте, тормышы тынычланды. Арткан акчага алар гаилђ белђн ел 
саен бер шђџђргђ, аннары чит илгђ сђяхђткђ бардылар... Камилнећ йљзенђ нур 
кунган кебек булды… Шулай булмый ни, хатын-кызныћ ић беренче, ић олы 
бурычы — ирен, гаилђсен саклау бит ул. 
Уйларына бирелеп йокы вакыты ќиткђнен сизми дђ калган хатын, эшлђп 

утырган телевизорын сњндереп, Камил янына ашыкты. Халатын чишеп, ќылы 
юрган астына чумды. Канђгать елмаеп иренећ књкрђгенђ башын салды...  

***
— Аквариум! Ђни аквариум алып кайткан! Ђти, ђти, ишетђсећме? Бар ђле књтђреп 

алып керергђ булыш. Ура! — Шатлыгыннан нишлђргђ белмђгђн Дамирасы ќићеннђн 
килеп тарткалап, ишеккђ таба сљйрђгђч, буйсынмый булдыра алмады — кызыннан 
да ныграк сљенеп, Сљмбелен каршы алды Камил. Бњлмђлђреннђн уллары чыкты. 
Њсеп, олыгаеп киткђн Динар, ђллђ ни игътибар бирмђгђндђй, читтђнрђк књзђтте. 
Линар, сећлесе артыннан килеп, пыяла аша балыкларны карый башлады. 

— Ууу! Менђ бу озын койрыклысы матур. Монысыныћ књзе зур, књрђсећме, 
Дамира? Ђй, син бер нђрсђ дђ аћламыйсыћ. Ул вакларыныћ бер кызыгы да 
юк, боларына кара! — Линар белђн Дамира тљрткђлђшергђ, чыелдашырга 
тотындылар. Сљмбелнећ кулыннан аквариумны алган Камил дђ ихтыярсыз 
гаилђ шау-шуына кушылырга, балалар белђн бергђ куанырга мђќбњр булды. 
Гел шулай — њзенећ очсыз-кырыйсыз уйларына баткан ирен юк кына яћалык 
белђн ќђлеп итеп, уртак тормышларына алып кереп китђ белђ Сљмбел. 
Аквариумны кичлђрен гаилђ белђн бергђ ќыелышып телевизор карый торган 

зур бњлмђгђ урнаштырдылар. Линар йљгертеп чиста су китереп салды. Дамира 
матур вак ташларны, њлђннђрне куеп маташты. Балыкларны суга ќибђрергђ 
вакыт ќиткђч, тагын бер сугышып алдылар.

— Кит! Син бђлђкђйсећ ђле. Кысып тотып барысын да њтереп бетерерсећ. 
Кит, њзем салам. Ђни, ђйт ђле шућа! — Линар, балыклы банкага кулларын 
тыгып љлгергђн Дамираны ќићђ алмагач, ђнисенђ ялвара башлады.

— Тимђ! Ул минем балыкларым, ђнидђн мин сорадым. Ул минем сњзне тыћлап 
алып кайтты, белђсећ килсђ! Сине тыћламый да ђле ул. Вђт, ђллђ кайчаннан эт 
сорап йљдђтђсећ, барыбер алып бирмилђр! Кит! Минем балыкларым! — Усал 
кызчык банканы кочаклап, авызын турсайтып утырды.

— Бирмђсђћ, њлсеннђр. Кирђклђре бар иде ђле. — Тиргђшњдђн йљзе кызарып-
бњртенеп чыккан Линар ачуланып бњлмђсенђ кереп биклђнде. 
Џава љрдергечне куеп, кызы белђн бергђлђп балыкларны суга ќибђреп, 

эшне тђмамлаганчы Сљмбел улыныћ кљен тапты. Аквариум хуќаларына азык 
бирергђ Линар да, компьютерыннан аерылып Динар да килде. Олысыныћ да, 
кечесенећ дђ игътибарын њзлђренђ ќђлеп иткђн ќан иялђре койрыкларын 
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болгый-болгый, канатларын ќилпи-ќилпи яћа дљньяларын љйрђнеп, бер 
яктан икенче якка туктаусыз йљзделђр дђ йљзделђр. Балаларныћ кызык табып 
кычкырышуын, юк-бар сљйлђп, бер-берсеннђн уздырырга телђп ќићешњен 
тыћлау да, балыкларны књзђтњ дђ рђхђт иде.

— Њзебезгђ дђ файдалы булыр дип уйладым. Шуларга карап утырсаћ, књћел 
тынычлана, имеш. Њзем дђ эштђн бигрђк арып кайтам… 
Њтђ дђ белемле психолог шул Сљмбеле. Камилнећ тыныч булуына њзе дђ 

ышанып бетми, ахры. Ир берни дђ эндђшмђде.
Тотып та карап булмаган балыклар, матурлык љчен генђ алынган аквариум 

бђлђкђй Дамираны кызыксындырмады. Бер файдасыз яћа уенчыктан ул икенче 
кљнне њк бизеп, курчакларын киендереп чишендерђ башлады. Линарныћ 
тњземлеге дђ озакка бармады. Ђнисенећ сњзен тыћлап, ашарга салып йљрде 
дђ, берничђ кљннђн алтын койрыклар турында бљтенлђй онытты. Балалар 
бакчасыннан кайтып, љй мђшђкатьлђре белђн булашып йљгергђн Сљмбелнећ 
аквариум турысында тукталып торырга бер минут та вакыты калмый. Аны 
гаеплђп булмый, эш кешесе бит…
Ђ Камил, хатыны — эшкђ, уллары — мђктђпкђ, кызы бакчага ашыга-ашыга 

киенеп чыгып киткђч, љендђ колакларда зыћлап торырлык тынлык урнашкач, 
бахыр балыкларны озак књзђтте. Тик књћеленђ тынычлык кына таба алмады, 
киресенчђ, булганын да югалтты гына. Пыяла читлекнећ ђле бер ягына, ђле 
икенче ягына килеп бђрелгђн мескенкђйлђргђ карап, ќаныћны борчыган 
нђрсђлђрне ничек онытып булсын инде? Кая барырга белми иза чигњлђренђ 
карап сокланып буламы тагын? Гаќђп бу кешелђрнећ кыланышы… Тузга 
язмаган нђрсђлђрне уйлап табып кына торалар.
Балыклар да Камилне књзђтђлђр тљсле. Алтын койрыкныћ књз карашы 

ирнећ њзђгенђ њтеп кергђн сыман. Бљтен халђтен аћлаган кебек, ђйлђнеп килђ 
дђ ирнећ йљзенђ текђлеп карап тора. 

— Нђрсђ, икебезнећ дђ язмыш бер дисећме ђллђ? Синећ дђ ашарга ќимећ 
ђзер, йљзђргђ суыћ бар… Минем дђ дљньям ќитеш кебек… Су љстенђ менеп, 
авызыћны зур ачып, џава сулыйсыћ. Мића гына кић итеп тын алырга урын юк. 
Дњрт стена… Тормыш сулышын тоясы иде… Шелтђлисећ кебек, Алтын койрык. 
Хђзер ясалма џава да љрдереп ќибђрђм. Син, бђлки, тынычланып та куярсыћ. 
Син ничектер, ђ мин бу тормышка њзем телђп ризалаштым бит. Котылыр юлны 
да њземђ табарга кирђк… — Камилнећ сњзлђрен ишеткђндђй пыялага елышкан 
Алтын койрык тагын ирнећ књзенђ карады. Вак балыкларныћ гына аларда уе 
юк. Љерлђре белђн њлђн арасында куышып уйныйлар. Су пычратудан башка 
эшлђре юк. Камилне заказлары кљтђ. Идђн астындагы остаханђдђ беразга гына 
онытылыр дљньясы бар…

***
«Хђзер Сљмбел кайта. Аџ, эшлекле хатынга ђйлђнеп китте соћгы вакытта! 

Берлинны алган кебек, куптарган эшлђрен сљйли-сљйли килеп керер дђ, љй 
эчендђ ђмер арты ђмер яудырып ишекле-тњрле йљренђ башлар. Килешђ тагын 
њзенђ. Дљнья тоткасы булуы белђн нинди горур ул! Булдыклылыгыннан канђгать. 
Эчђ генђ књрмђсен, ди инде. Тыныч кына эшлђп љйдђ ята, дљреслек эзлђп 
чапмый дип куанадыр. Ул турыда сњз дђ кузгатмый… Вакыт-вакыт књзлђрендђ 
џаман куркуы чагыла, ялгыз сњз ычкындырсаћ да сагаерга гына тора… 
Уйларымны белмисећ дђ, белергђ дђ телђмисећ шул, их, Сљмбелем! Агач юнып 
кына тынычланып булса икђн дђ, син минем «иќат ќимешлђремне» мећ бђлагђ 
тљшеп сатып алып кайткан акча гына басса икђн књћелем сызлавын! Тормышка 
яраксызлыгым љчен бер ђрнесђм, њзем телђгђнчђ яшђрлек кљч табалмавыма, 
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дљньяны аз гына да њзгђртђ алмавыма мећ сызам. Мића да бит гомер дигђнећ 
бер генђ кат бирелгђн! Болай дњрт стенага биклђнеп, кеше арасына чыкмый 
књпме тњзеп булыр…»
Кунагын капка тљбенђ чыгып каршы алды Камил. Сљйлђшњне озакка 

сузмаска тырышты. Алыш-биреш итте, яћа гына эшлђп бетергђн тњгђрђк љстђлне 
заказчыга тапшырды, тиешле акчасын алды. Ашыгып љенђ керде, шифоньердан 
костюмын алып, хатынына књрсђтми торган байлыгын барлады. Акчаны 
санаган саен хыялына якыная сыман Камил. Бњгенге табышын љстђп, кадерлђп 
тљрде дђ, кире яшерен кесђсенђ салып куйды. Хуќасыныћ киеп чыгар, барыр 
ќире, мђќлеслђрне књрер форсаты булмаганга еллар ђйлђнђсенђ шифоньердан 
алынмый торган костюм яћадан урынына эленде. «Мине бђйрђм табыннарына 
ияртеп йљрњ куркыныч шул…» Камил кљрсенеп куйды. Чђйнњгенђ су тутырып, 
газ љстенђ утыртты, утын кабызып ќибђрде. Телевизор пультын кулына алып, 
сђгатькђ карый-карый, креслога чумды.
Њзалдына бию кље кљйлђп кайтып кергђн Сљмбелнећ эшсез утырган ирен 

књргђч тђ кђефе кырылды. Эш киемен дђ алыштырып тормады. Томанлы 
књзлђре белђн телевизорга текђлеп, њз уйларына баткан Камилнећ каршысына 
килеп утырды. 

— Ками-ил! Син ђллђ ничегрђксећ… Дђвалану вакытыћ ќитђ бит… Кљнен 
кљтеп тормыйк ђле, ђ? Шкафларга акча иртђгђ тњлибез диделђр. 

— Мин дђваланырга бармыйм, Сљмбел. — Камилнећ карлыккан тавышы 
ђллђ каян, ерактан ишетелгђн кебек тоелды.
Хатын аптырап сњзсез калды. Кинђт йљрђгенђ њткђн куркуыннан тотлыга-

тотлыга:
— Ничек… инде… бармыйм? — диде, калтыравын басарга тырышып.
— Курыкма. Эчмим. Шућа бармыйм.
— Сљйлђмђ ђкиятећне. Ышанды ди! — Сљмбелнећ тыеп йљргђн куркулары 

минут эчендђ тышка ургылды, хислђрен авызлыклый алырлыгы, акылына 
таянып эш итђрлеге юк иде, ахры. — Барабыз, Камил! Болай булгач, иртђгђ 
њк кузгалабыз! Хђзер акча табам!
Хатын, утырган ќиреннђн сикереп торып, киенђ њк башлады. Соћгы 

айларда иренећ салмаклануына, бер сњзенђ дђ каршы килми, нђрсђ ђйтсђ, 
шућа буйсынып торуына књнегеп киткђнме, Камилнећ дђ кинђт кузгалып, 
белђклђреннђн авырттырырлык итеп тотып, њзен ќилтерђтеп кире утыртуына 
шаккатты. Йљрђге бљтенлђй шашынып типте, куркулары, чарасызлыгы белђн 
бергђ њткђндђге коточкыч авыр халђте бар булмышын билђп алды. Эчке 
тынычлыгы да, канђгать йљзе дђ њзен-њзе алдау гына булган, ахры, бизђнеп 
яшерелгђн ќыерчыклар шул арада пђйда булып, хатынны картайттылар. Бер 
мизгел эчендђ бђхетле Сљмбелне њзгђртђлмђгђн тормышыннан, очсыз-кырыйсыз 
кљрђшњдђн, айныталмаган иреннђн арыган хатын алыштырды.

— Ками-ил! Бигрђк рђхђт яшђп ятабыз бит! Мин књпме тырыштым, бозма 
инде дљньяны. Њзећне уйламасаћ, мине уйламасаћ, балаларныћ килђчђген уйла. 
Аларга син айнык килеш кирђк бит. Башлары югары књтђрелгђн иде бит, кеше 
балаларыдай тынычлап укып йљрилђр иде. Хђзер Дамира да бар нђрсђне аћлый 
башлады. Ул белмђсен ђле. Бђхетле генђ булып, иркђлђнеп њссен ђле, Ками-
ил! — Сљмбел, ире алдына тезлђнеп, кулларына чатырдап ябышып, елый-елый 
ялварырга кереште.

— Тукта ђле, Сљмбел. Балалар ишетђ хђзер… — Аптыраган ир хатыныныћ 
авызын учы белђн каплады. — Тукта. Эчмим дип ђйттем, ишетмђдећ дђ… 
Куркуларыћ књзећне томалаган синећ. Кара мића — запойга китђргђ уйлаган 
кешегђ охшаганмынмы соћ, ђ? Мића аракы кирђкми, кеше арасына чыгарга 

ТЉШ
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кирђк. Яшисем килђ минем!!! Њземчђ яшисем, дљньяны аз гына булса да њзем 
телђгђнчђ њзгђртђсем килђ! Тырышып кына карасам да, њземне кеше итеп хис 
итђр идем…Аћлыйсыћмы?! Эчмим. Кодироваться итђргђ бармыйм. Кайтып 
китђм мин авылга. Њзебезгђ. 

— Ђ-ђ-ђ? — Хатын, ачылган авызын ябарга да онытып, тынып калды. Бљтен 
кичерешлђре, авыл белђн бђйле хатирђлђре бер мизгел эчендђ књз алдыннан 
њтте. Карашында чагылган ђйтелмђгђн тойгыларын сњзсез дђ аћлаган ир, чиксез 
љзгђлђнњ белђн, ђллђ њзен, ђллђ хатынын битђрлђп:

— Ышанмыйсыћ?!! — диде дђ, итђгенђ сарылган Сљмбелне этђреп, торып 
чыгып китте. Хатын идђндђ тезлђнеп озак утырмады. Кинђт кенђ аћына килеп, 
сикереп њк торды, чемоданнарны алып кереп, иренећ ђйберлђре белђн бергђ 
њзенекен, балаларыныкын да тутыра башлады.

«Юк! Кыенсынмыйм да, њпкђлђмим дђ, рђнќемим дђ. Корган дљньям да 
жђл тњгел. Авылга икђн — авылга! Артыћнан барам. Ышансам да, ышанмасам 
да… Син булган урынга, ул ќирнећ чите дисђлђр дђ, очып кына барып ќитђргђ 
дђ ризамын…»

 

Чынбарлык 

...Сљмбел, йокыдан уянган балаларыныћ тњр якта нидер бњлешђлми 
кычкырышкан тавышларына сискђнеп, уйларыннан аерылды. Битендђге 
кипкђн яшь эзлђрен сљрткђндђй итте дђ, тђлинкђлђргђ итле шулпа салды. 
Балаларын чакырды. Њзе, йокы бњлмђсенђ њтеп, иренећ љстђлдђге рђсеме 
алдына, урындыкка килеп утырды. Ул елый алмый иде инде. Йљрђге катып 
киткђндђй булды.

— Болар барысы да нђкъ шулай булыр иде… Бђлки, яхшырактыр да ђле… 
Минем баш уйлап ќитмђслек… Минем њќђтлегем, дљньяда яши белњем белђн, 
синећ ућганлыгыћ белђн нинди њрлђр яуламас идек тђ нинди генђ хыялларны 
чын итмђс идек икђн?! Шђџђренђ дђ китђр идем, кирђк дисђћ, кире авылына 
да кайтыр идем. Артларыћнан ќђџђннђмгђ китђргђ дђ риза булыр идем! Шул 
катлаулы књћелећне, тынгы тапмас йљрђгећне, буталчык уйларыћны аћласам да, 
аћламасам да иярер идем. Син янымда булсаћ, исђн булсаћ… Тик болар берсе 
дђ булмый. Булмаячак. Болар барысы да ялгыз хатынныћ сантый хыяллары 
гына. Тљш вакытын уздырып ќибђрергђ булыша торган… Чљнки син… 
боларныћ барысын да элмђккђ алыштырдыћ… Бер нечкђ генђ ефђк ќепкђ… 
Котылдыћ… Менђ хыянђт нинди була ул! Безне яратсаћ, њзећ телђп рђхђт 
дљньяћны калдырып китђр идећмени? Белмим. Башыма сыймый да, сыймас 
та. Ни љчен? Гомер буе шул сорауга ќавап таба алмый ќђфаланырмын тљсле… 
Мин — кљчсез хатын-кыз — нишлђргђ тиешмен? Бђлки, мића да балалар љчен 
ќаваплылыктан шулай ќићел генђ котылыргадыр? Синећ кебек… Бер генђ 
нђрсђне аћлый алмыйм: нђрсђ дип миннђн бала артыннан бала таптырдыћ 
соћ?! — Сљмбел рђнќњле карашын Камилнећ књзенђ тљбђде...
Сљмбел яшђлмђгђн, ђмма бик бђхетле тагын бер гомере белђн мђћгегђ 

хушлашты. 

***
Урамда машина тавышлары ишетелде…
Стенадагы сђгать икене сукты… 

A

Г Љ Л  МИР ЏАДИ
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Р ђ и с 
С афи н

ВАКЫТ КЉТЂ ИЛДЂ ТАЋ АТУЫН

Ђйлђнеш

Ќирлђр-књклђр бертуктаусыз ђйлђнештђ,
Ђйлђнешле кљрђш бара яшђештђ.
Бњген ќићгђн ќан иясе — иртђгесен
Њзе корбан башкаларга ќићелештђ.

Туу, яшђњ, тормыш кору, гамђл кылу — 
Барысы да вакытлыча бу дљньяда.
Хикмђт шунда: акыл заты булып ќирдђ
Яшђвећнђн тереклеккђ бармы файда?

Аллаџыныћ дин-иманлы бђндђлђре
Яшђештђ бђрђкђтле тормыш кора.
Ђдђп-ђхлак белђн гомер итњећне
Баш очында фђрештђлђр саклап тора.

Дљньяда бар рђхимсезе, бар ќњнсезе —
Кеше рђвешендђ булган хђшђрђтлђр.
Байлык колы булып йљргђн шул явызлар — 
Тереклеккђ китерђдер џђлакђтлђр.

Ќан иясе сан-сыйфатта ќирдђ яши — 
Њз-њзенећ холкына хас эшен эшли.
Керђ алар тљрле-тљрле кыяфђткђ,
Кем оќмахка, кем њрмђли кыямђткђ.

Рђис САФИН (1935) – шагыйрь; «Йљрђк парчалары», «Бер мђхђббђт тарихы», «Кљзге аќаган» 
џ.б. китаплар авторы. Казанда яши.
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Татар аты

Атлар чаба! Кешнђњ авазлары
Кайтарылып тљшђ болынга.
Тояк тавышлары  сљйли кебек
Шанлы тарихыбыз турында.

Атлар чаба. Џђм тузгыта алар,
Борынгыдан калган чорларны.
Атлар белђ џђм аћлыйлар бугай,
Бабайлардан калган моћнарны.

Атлар чаба туган туфрак буйлап,
Елга-књллђр, урман буена.
Ата-баба йљргђн урыннарда
Килмешђклђр џаман туена.

Тышау салып, ятлар њз дигђнчђ
Тотмак була атлар чирњен.
Вакыт кљтђ илдђ таћ атуын,
Гаярь ирлђр килеп ќитњен.

Ата-баба яккан учакларныћ
Џаман ђле балкый утлары!
Очкыннардан књтђрелеп чыга
Бик борынгы татар тулпары.

Атлар чаба килђчђккђ таба,
Олы юлныћ куба тузаны.
Мђйдан тотар ярсу атлар кирђк –
Утны-суны кичђ торганы...

Сабырлык турында

Сабыр гына кояш бата,
Ай-йолдызлар тљн ката.
Сабыр гына ал таћ ата,
Ќир-ђнкђгђ кљн кайта.

Дљнья шулай дђвам итђ,
Кем килђ, кемдер китђ.
Сабырлыгын ќуйган затны
Ай-кояшсыз тљн кљтђ.

Тик сабырлар атын ќигђр,
Њз юлы белђн китђр.
Тђкъдире белђн ќайлашып,
Барыр ќиренђ ќитђр.

Сабырлык ул, аять булып,
Коръђнгђ књктђн ићгђн.
Сабыр булуны бабамнар
Алтыннан љстен књргђн.

Хуќа бул!

Р ЂИС  САФИН

Уй-фикерећ, гамећ бармы синећ,
Ђйт ђле син, газиз татарым?
Телсез, динсез, илсез каласыћ ич,
Кая синећ гаярь улларыћ?

Њтилђрме ата-бабаларныћ
Коръђн тотып ђйткђн васыятен?
Дђште-Кыпчак, Идел-Йорт ќирлђре
Берлђшсеннђр булып бербљтен.

Алар — скиф, џуннар, хђзђрларныћ
Ђманђтле туган ќирлђре.

Шул ќирлђрдђ ђби-бабай торган, — 
Тљрки булган ана теллђре.

Миллђтемнећ изге мирасына
Хуќа булды комсыз бер кавем.
Безнеке, ди алар, яулап алган  
Ата-бабаларныћ ќирлђрен.

Ђй син, татар! Даула њз хакыћны,
Орыш-бњлеш барган дљнья бу.
Вакыт ќитте, газиз ватаныћа
Син — татарым, њзећ хуќа бул!

Редакциядђн:
Бу айда калђмдђшебез њзенећ юбилеен билгелђп њтђ. Аћа исђнлек-саулык, иќат 

ућышлары телибез!
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А й г љ л 
Ђ хм ђ т г а л и е в а

КАПКА

ХИКЂЯ

— Џай-џай, џай-џай... џай-џай, џай-џай...
Ќиллђр кљенђ ђкрен генђ ачылып-ябылырга маташкан капка, ни хикмђттер, 

шыгырдаган тавышлар чыгарып ыћгырашмый, соћгы сулышында балаларын 
кљтеп зарыккан чал ана књк, аныћ кебек ђрнеп кенђ «кайт-кайт, кайт-кайт» 
дип пышылдагандай, кемгђдер ялвара, инђлђ иде шикелле. Ќђйрђп яткан 
кићлектђ билгђ тиклем њскђн кычыткан, ђрем, шайтан таяклары гына хакимлек 
итђ — монда йорт та, коймалар да, гомумђн, нинди дђ булса тереклеккђ ишарђ 
иткђн берни дђ шђйлђнми иде. Хђер, еллар шавы астында такталары књгђреп, 
књгђннђре тутыгып беткђн капканыћ ђлеге бушлыкта бердђнбер хуќа тњгеллеген 
искђртеп, кайчандыр љй нигезе булган урында њлђн баскан љнсез чокыр књзгђ 
ташлана.
Чокыр гына тњгел, мин њзем дђ љнсез-авазсыз идем. 
Ђле Књгеш тавыннан тљшкђн мђлемдђ њк каршы як тауда кайчандыр урам 

булган тарафны књзли-књзли керфеклђрем талса да, књренмђгђч, књћелемнђн генђ 
њземне «башым буталадыр, ары табарактыр» дип тынычландыра-тынычландыра, 
басмадан атлаган идем. Буталмавымны, кыргыйланган алмагачлар арасында 
њксеп яткан урамда басып торуымны аћлагач, аякларымныћ ќегђре китте. Карт 
сљяклђремђ кояш нуры њрмђлђвен сизгђч, кђчтњмемне салып белђгемђ элдем, 
ќирнећ ныклыгын тикшерергђ телђгђндђй, аяк астындагы њлђнгђ таягым белђн 
кат-кат тљрткђлђдем. Галстугым булмаса да, ђллђ муен тамырын, ђллђ тамагымны 
нидер кыскан књк тоелды — књлмђк изњенећ тљймђсен ычкындырдым. Теге тљер 
генђ тамак тљбеннђн югалырга ашыкмады. Мин, юлын ќуйган мосафирдай, 
гаќизлђнеп тирђ-ягыма карандым. Књћел хакы љчен... Бер генђ... бер генђ љй... 
Бар икђн, ђнђ бит, теге баштарак, ниндидер афђттђн качып калырга телђгђндђй, 
ябалдашлары чаларган тирђк астына посып яшеренгђн. Батып баручы саламга 
да ябыша, дилђр — књзлђремђ нђни генђ љмет очкыны йљгерде. Менђ мин, инде 
кђчтњмемне ићбашыма ташлап, њземчђ шактый ќђџђт кыланырга тырышып, 
тау бите буйлап тњбђн таба атладым. Тњбђ калайлары тутыккан дњртпочмаклы 
йортныћ тђрђзђ йљзлеклђренђ такта кадакланган иде. Кайчандыр ишегалды 
булган якка караган тђрђзђнећ капкачлары гына ђллђ кадагыннан купкан, ђллђ 
аларын рђтлђп беркетњне кирђк санамаганнар — ќил искђн саен, баягы капка 
кебек њк ыћгырашып, шык та шык пыялага килеп бђрелђ. Берничђ минут элек 
књћелемђ ниндидер аптырау, шаккату йљгергђн булса, хђзер инде курку џђм шом 
њрлђде. Тигезсез кљйгђ тђрђзђ каккан капкачлар гњя шушы муртаеп, кыегаеп 
беткђн љйнећ хуќасын њзлђре янына чакыралар, юк, чакыралар гына тњгел, 
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аныћ шушында пђйда булуын талђп итђлђр: шык-шак... шык-шак... шак-шок... 
шок-шок... чык-чык... Мин кинђт кенђ хђлсезлђнеп калдым. Кинђт кенђ дип, 
яшећ ќиде кишђрлекне узып киткђч, егетлђрчђ ќир ќимертеп йљри алмыйсыћ 
анысы. Соћгы елларда аякларым да сызлап интектерђ, шућа књрђ еш кына 
иптђшкђ таяк дигђннђрен дђ алырга туры килђ. Ќегђр киткђндђ таянырга ярап 
тора анысы. Менђ хђзер дђ... Књзлђремне йомып, бертын сулышсыз торгач, 
капкасыз-коймасыз бушлыкта утырып калган иске эскђмиягђ чњмђштем, тагын 
књзлђремне йомдым. Бу мђлдђ, мљгаен, акылы киткђн кешенекедђй, йљземђ 
ниндидер тилемсђ кљлемсерђњ йљгергђндер. Менђ хђзер керфеклђремне тибрђтеп 
ќибђрермен дђ, ђле генђ књргђн куркыныч тљш онытылыр, мин њземнећ биек 
тњшђмле фатирымда, йђ булмаса... ап-ак итеп агартылган мич башында уянып 
китђрмен тљсле тоелды. Ђлбђттђ, болар барысы да тљш. Кара-каршы љйлђрдђге 
шомырт чђчђге ислђренђ, бала-чага чыр-чуына, кыш ќитсђ, шул балаларныћ 
ќиз тасны югары очтан инеш буена кадђр чана итеп шуып уйнауларына књмелеп 
утырган таулы урам ќир упкандай юкка чыга алмый лабаса! Утыз-кырык љйле 
урамнан шып-шыр бушлыкта сыћар капка џђм сыћар љй утырып кала димени! 
Књз кабагым, шушы хыялый ышанычны югалтудан шњрлђгђндђй, кыяр-кыймас 
кына ачылды. Бар да њз урынында иде: ќил кљенђ тђрђзђ каккан капкачлар да, 
ачылып-ябылып њксегђн иске капка да... Шушы бушлык белђн минем арада 
ярты гасыр гомер ќђйрђп ята иде.
Мине хљкем итђргђ ашыкмагыз. Сез генђ тњгел, њзем дђ читтђн бђя бирђ 

алмый торган кеше булып гомер кичердем. Кызгандырырга телђп ђйтњем тњгел: 
бар яшђгђнем ниндидер соры тормыш булды. Башкаларныћ юк кына шатлыкка 
да кош тоткандай сљенгђннђрен књрсђм, аптырый идем: ничек шулай елмаерга, 
куанырга була соћ? Њземнећ бер генђ тапкыр — улым туып, аны кулыма алганда 
саран гына елмайганымны хђтерлим. Њз-њземне корт урынына эчтђн кимереп 
яшђвемнђн тђм таба идем микђн, сђбђбен аћламыйм. Янђшђмдђ авыз тутырып 
шатлык уртаклашыр кешелђрем булмадымы, ђллђ шатлыкларым булмадымы 
— анысын да белмим. 
Безнећ урам мине кечкенђдђн «дуамал Касыйм» дип йљртте. Бђлђкђй чагымда 

ук шундый кушамат алырлык нилђр кылганмындыр, бљртеклђп хђтерлђмим 
дђ инде. Ђнкђй дђ гел: «Бигрђк дуамал инде син, абыећа охшамагансыћ. Ул, 
ичмаса, башта уйлый, аннан эшли, синеке киресенђ каткан», дип тирги иде.
Мин бђлђкђйдђн њк тњбђн оч Мостафадан кљнлђшеп яшђдем. Чљнки безнећ 

урамда аныћ ђтисе генђ сугыштан исђн-сау ђйлђнеп кайткан иде. Ќигњле 
ат арбасында бер-берсенђ арка терђп барганнарын књрмђс љчен ђллђ нилђр 
бирердђй булып, иреннђремне канатырдай тешлђп, берђр почмакка поса идем дђ 
ђткђйсез бала чагымны, ђткђйне урлаган сугышны, аныћ њлњ хђбђрен китергђн 
почта Гљлсемне њзем генђ белгђн сњзлђр белђн каргый-каргый, туйганчы елый 
идем.
Мђктђптђ укыганда да, «бигрђк башлы инде син» дип, барысы да Мостафага 

мљкиббђн иде. Атасы авылда бер гармунчы булып йљрде, тора-бара малае 
аннан да уздырып, књз љстендђге кашка ђверелде. Вичерга чыксаћ, кызларныћ 
књзе кемдђ диген — Мостафада, колхоз эшендђ кем мактаулылар исемлегендђ 
— тагын шул Мостафа. Ђ Касыймныћ дљньяда барлыгын књрњче дђ юк. Тљсем-
битем ђллђ ни дан булмаса да (салам чђч, сыек зђћгђр књзлђр, борын љстенђ 
мђћгелеккђ сибелгђн коћгырт сипкеллђр белђн ничек мактаныйм инде), 
гђњдђгђ ике Мостафаны бђреп егарлык: белђклђр, ачуым бер килмђгђе, бњрђнђ 
юанлыгы, йодрыклар — чукмар, буй — ќир идђнебезгђ такта юнђтеп ќђйгђннђн 
бирле, баш матчага бђрелмђсен дип, љй эчендђ бљкрђебрђк кенђ йљри торган. 
Дњртпочмаклы љйдђ ђнкђй белђн икђњ генђ яшђп ятыш. Абый бђлђкђйдђн њк 
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бик ушлы иде, ничек итсђ итте, паспортын кулына тљшереп, авылдан чыгып 
ычкынды да, шунда љйлђнеп, ќићги белђн калада тљплђнде.
Ђткђй сугышка чыгып киткђндђ мића тулыр-тулмас биш яшь иде. Мин аны 

бљтенлђй њк хђтерлђмим тњгел, књз алдында томанлы гына булып ђткђйнећ озын 
гђњдђсе, ике як ирен читеннђн салынып торган мыек чолгыйлары ђле дђ шђйлђнђ. 
Кабатлап ђйткђнгђ ачуланмагыз: њземне белђ-белгђннђн бирле ђтиле малайларга 
кызыгып, шулардан кљнлђшеп яшђдем. Исемдђ ђле: «Нигђ безнећ ђткђй генђ 
њлгђн, нигђ Мостафаныкы да њлмђгђн?» дип, ђнкђйне гел тинтерђтђ идем. 
Авырткан сљяленђ басканга ђнкђйнећ ачуы килгђндер инде: шулай дип тећкђсенђ 
тия башласам, кљчле куллары белђн мине песи баласы урынына элђктереп, сђке 
љстенђ тотып ата иде дђ алъяпкыч итђге белђн йљзен каплап, њзе дђ шыћшырга 
тотына иде. Андый чакта абый мыштым гына яныма килђ дђ ботымнан борып 
чеметеп ала: янђсе, нигђ шулай дип ђнкђйне аптыратасыћ инде... Баштарак 
ул чеметкђнгђме, ђнкђйгђ њпкђлђпме — акырып елый торган идем, соћрак 
чарландым, тешемне генђ кысам да, почмактан књзлђремне ялтыратып карап 
утырам. Алай да ђнкђйгђ ярап булмый ђле: «Бњре баласы кебек карап утырма!» 
дип кычкырып, кулына ни элђксђ шуныћ белђн сыртыма кундыра. Кайчагында 
уклау да тљшкђли, анысы хђтђр авырттыра, тђннђр књгђреп чыга. Ђнкђй шулай 
њзе кыйный, њзе кайчагында кочаклап елый: «Дљнья њчен сездђн алырга калды, 
балакайларым», дип такмаклый. Сездђн дип, абыйга алай ђллђ ни элђккђне юк, 
чљнки ул минем кебек теллђшеп, каршы килеп маташмый. Соћыннан њзенчђ 
эшлђсђ дђ, ђнкђй ђйткђнгђ «ярар, ђнкђй, ярар, ђнкђй» дип ќавап кайтара белђ. 
Мин исђ њземнекен даулап кырык сњзгђ ќитђм, теллђшђм. Њсђ тљшкђч, књрше 
малайлары кызлар књзлђштерђ, кичке уеннан кызлар тотып кайта башлады, мин 
исђ ђллђ нђрсђ, уенга тљшђргђ дђ атлыгып тормыйм, атнасына бер-ике кич урап 
кайтам. Чљнки анда њземђ бер ямь дђ юк кебек: бармакларына књз иярмђслек 
итеп, Мостафа гармунда сиптерђ, кыз-кыркын аныћ тирђсендђ бљтерелђ, парлы 
уенда минем белђн янђшђ басарга атлыгып торучы књренми. Малайлар белђн 
элек-электђн бљтен бђхђсне чукмар йодрыгым хђл итђргђ књнеккђн, тик кызларга, 
нигђ минем белђн биемисећ дип, китереп кундырып булмый шул...
Быел ќђй књрше авылдан ђнкђйнећ апасыныћ кызы безгђ утырмага килде. 

Књрешмичђ кыш чыккан арада Нђќибђ бљтенлђй ќиткђн кызга ђйлђнгђн иде: 
бик озын толымлы, ап-ак йљзле, ђнкђйлђр ягына охшап, сыек зђћгђр књзле, мул 
књкрђкле. Тик аныћ бер кимчелеге бар — ућ аягына ярыйсы гына аксый иде. Њзе 
бер дђ алай хурланып утырмагандыр инде, кич ќитте исђ, уенга чыгу ягын гына 
карап тора. Ђнкђй аныћ колагына ярты сђгать буе њгет-нђсихђт укып, «Синећ 
љчен мића ќавап бирђсе, берњк карап йљр!» дип кырык кат кисђтеп, кљч-хђл 
белђн генђ чыгарып ќибђрђ. Бер кичне Нђќибђ кара коелып, кђефсезлђнеп 
кенђ утырды, орчык-кабаларын ќыеп куйгач, бњтђн кљндђгечђ бизђнђ-тљзђнђ 
башламады, ђнкђй белђн бергђ урын ќђеште дђ мыштым гына аныћ янына 
сђкегђ менеп тђ ятты. Минем урын идђндђ иде, мин дђ њз урыныма чњмђштем. 
Књзгђ йокы эленмђгђн иде ђле, бермђлне иплђп кенђ тђрђзђ чирткђнгђ сискђнеп 
киттем. Ул да булмады, Нђќибђ ялт кына сђкедђн торып та утырды.

— Кайсы бимазалый инде тагын? — Ђнкђйнећ борын астыннан гына 
канђгатьсез мыгырдануы ишетелде.

— Мића бу, Рабига апа, мића... Кичђ њпкђлђгђн булган иде... — Нђќибђ 
кабаланып сљйлђнгђн шђенђ сђкедђн сикереп тђ тљште, аны-моны абайламый, 
минем љскђ китереп тђ басты. 

— Кеше таптап, йокыдан уятып, аксак-туксак башыћ белђн кая 
барасыћ? — Ачуым чыкканда мин алай сњзлђрнећ тегесен-монысын сайлап 
тормыйм.

КАПКА



112

Нђќибђдђ минем кайгы юк иде инде, ул љстенђ юка бишмђтен элђ-
элђ:

— Аягы аксак-туксакныћ йљрђге зђгыйфь тњгел шул, синеке кебек њк 
дљпелдђп тибеп тора, — дип њткер генђ ќаваплады да ишекнећ келђсен књтђреп, 
чыгып та китте.
Ђнкђй урынында бљтерелеп, њзалдына нидер уйлап ятты бугай, шактый 

озак торгач кына:
— Ярар, улым, чыксын, тљлкенећ тљне-кљне юк, хђйлђсе кара кургаш, — дип 

ниндидер њзе генђ белгђн мђгънђ белђн ђйтеп куйды. Аннан, кљрсенеп: — Син 
генђ менђ, солдатка каралып кайтканнан бирле, љйдђ сљрсеп ятасыћ. Ярамас 
дип тапсалар да, аяк-кулыћ исђн, берђњдђн дђ ким-хур тњгел. Кеше арасында 
булсаћ, укаћ коелыр дисећдер шул... Яшећ бара, менђ дигђн кызларны бњтђннђр 
чњплђп бетерђ тора. Ђнђ, тњбђн оч Мостафаны да Фатихларныћ кызын ярђшкђн 
дилђр, бу ќомгада никахлары икђн. Бер дигђн акыллы, эшчђн бала, бианасына 
алтын килен, — дип љстђде.
Йокы качкан иде инде, ђнкђйнећ сњзлђре ачуымны чыгарды. Ќитмђсђ, тагын 

Мостафаны теш арасына кыстыру саруымны кайнатты. Фатих кызы дигђнен 
белђм, Хђниянећ Тугай чишмђсеннђн су књтђреп кайтканын ђллђ ничђ тапкыр 
књреп калганым булды. Тулы гына гђњдђле, бит очы, кызартып куя микђн, гел 
алсу алма кебек кызарып тора. Мостафа шуны ала диген...
Урынымда кыбырсып яттым-яттым да ђкрен генђ торып, киенергђ 

тотындым.
— Тљн уртасында кая барасыћ син дђ? — Тђки йокламый икђн ђнкђй, 

мендђреннђн башын калгытты. 
— Њзећ бит... кызлар янына куасыћ.
— Китчђле... — Синнђн дђ рђтле сњз булдымы, дигђндђй, ђнкђй кулын гына 

селтђде дђ стена бњрђнђсенђ башын терђп диярлек, борылып ятты.
Ишек кашагасына башымны бђрмђс љчен урталай бљгелеп дигђндђй љйалдына 

чыктым да нигђдер кљлемсерђп куйдым. Ђнкђй килен сорый, диген...
Баскыч уртасына басып та шактый уйланып тордым ђле мин. Аннан, бер 

карарга килеп, гармун тавышы ишетелгђн якка — инеш буена тљшеп киттем. 
Безнећ авыл кызык кына урнашкан ул. Шактый текђ тау битендђ урамнар 

аркылы да, торкылы да тезелеп киткђн. Безнећ урам тау тњбђсеннђн инешкђ 
кадђр туп-туры булып сузылып тљшђ, љстђн, элек байлар утары булган тирђдђн 
яћа урам кушыла — анысын югары оч дип йљртђбез. Бакча итђклђре инешкђ 
терђлеп торганнар — тњбђн очлар. Шул инеш кенђ аерып торган каршы якта 
— икенче авыл, аныћ аргы очына љченче авыл тоташып китђ. Бары-югы уртак: 
Књгеш тавында љч авылныћ да бала-чагасы кайсы калай каретага, кайсы ќиз 
таска утырып, «чана» шуа, инештђ љч авылныћ да кыз-кыркыны кер чайкый, 
апа-ќићгилђр кљянтђ књтђреп Кизлђњ чишмђсенђ килђ. Чишмђ янында тип-тигез 
булып ќђелеп яткан њзђнлек бар — яшь-ќилкенчђк кичке уенга шунда ќыела. 
Ул кичне, хђтерлим, йљзек салыш уенында, ќђза биреп, Хђнияне 

ќырлаттылар. Тавышы хђтђр моћлы икђн, књкрђк тавышы белђн матур итеп 
«Рамай»ны ќырлый башлады:

— Тљнгђ каршы берђњ моћлы итеп, Рамай,
Аерылышу кљен ќырлады...

Ќырлап бетерђ алмады, Мостафа гармунын дуылдатып, кинђт кенђ 
ниндидер шаян, дђртле кљйгђ књчте. Ул, егетлђр тезелеп утырган бњрђнђ читенђ 
чњмђшкђнемне књреп алды да, уйнавын бњлеп:
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— Ђх-ти, егетлђр! Касыймныћ йокысы кача књрмђсен, читкђрђк шуышыгыз, 
урын ќђегез! — дип тљрттереп куйды.
Сњзгђ кеше кесђсенђ керми шул ул. Мин генђ менђ, ић кирђк чакта телемне 

авыз эчендђ ђйлђндереп, ике-љч сњзне рђтлђп ђвђли алмыйм. Каршы якка 
тезелешкђн кызлар арасында бер толымын књкрђгенђ тљшереп, кылтыкыйланып 
утырган Нђќибђгђ књземнећ агы белђн карап куйдым: шул лыкылдап љлгергђндер 
инде, Касыйм абый йоклап калды, дигђндер. 

— Ђллђ љећђ кайтып кына йоклыйсыћмы соћ? Сића дигђн кызлар да 
барыбер ђле анасы алдында ими имеп утыра. — Мостафаныћ шулай дип љстђп 
куюы тђмам ачуымны чыгарды, ничек сикереп торганымны, ни рђвешле аныћ 
гармунына китереп сылаганымны сизми дђ калдым.

— Но, но, чамалап! Кеше тљсле, шаяртканны да аћламыйсыћ! — Кемдер 
мине, терсђгемнђн элђктереп, читкђ тартты.

 Мостафа, књреге ярылган гармунына шаккатып дигђндђй карап торды 
да, тиен ќитезлеге белђн минем љскђ ташланды. Безнећ бђрелеш ни белђн 
тљгђллђнер иде, анысын белгђн юк. Ике арага аксаклый-туксаклый Нђќибђ 
килеп керде дђ минем белђгемђ асылынды:

— Касыйм абыкаем, уенныћ ямен бозма берњк, ђйдђ кайтыйк, зинџар, 
— дип, ялына-ялвара мине љйгђ љстерђде.
Икенче кљнне Нђќибђ авылларына кайтып китте. Шул кичне мин 

Хђнияне урладым. Яфрак тђмђке дигђндђ њлеп китђ торган бер егетне, шул 
тђмђке хакына ризалатып, тљн уртасында кызны аларныћ мунчасына алып 
кайттык. Гљнаџысы кирђкми, Хђниягђ кагылмадым мин. Бљтен булмышымны 
Мостафадан каџкаџђлђп кљлњ тойгысы гына билђп алган иде. Безнећ якта кыз 
урлау ят књренеш тњгел, андый хђллђр књрше-тирђ авылларда да булып тора. 
Урланган кыз — хурланган кыз инде ул, агайне. Ќомга кљнне никах укытасы 
идећме? Карап карарбыз, кем кемнећ нђрсђсен укытыр...
Таћ сызылып килгђндђ генђ, елап-шешенеп беткђн, тынсыз калган Хђнияне 

њзебезнећ љйгђ «тљшердем». Ђнкђй, ђллђ йокылы-уяулы булганга, артык 
књтђрелеп бђрелмђде, «адђм рђтле кылансаћ соћ...» дип гадђтенчђ канђгатьсез 
сљйлђнеп алды да, ђллђ кайчаннан бирле Хђнияне алып кайтуымны гына кљтеп 
торгандай, мич аралыгына урын тњшђргђ тотынды.

— Алтын килен дип ђйткђнећ сића язган икђн, — дип тешемне ыржайттым 
мин. — Безнећ эш беткђн, мулла чакырып никах укытырга гына калды.
Хђния таш сын кебек мичкђ сљялеп тора иде, минем сњзлђремне ишеткђч, 

йљзен каплап, кычкыра-кычкыра еларга тотынды:
— Алдалый ул, Рабига апа, алдалый! Адђм кљлкесенђ калдырмагыз, кайтарып 

ќибђрегез мине. Рабига апакаем, зинаџарлап сорыйм!
Килен кљтеп зарыккан ђнкђйнећ тиресе калын иде, књз яшьлђренђ сикереп 

тљшмђде. 
— Кыз баланыћ язмышы шул инде аныћ, Хђниякђем. Урлап апкайттылар 

ни, ярђшеп бардыћ ни...
— Касыймныћ сљзеп карап торуларына хђтле яратмыйм бит, Рабига апа, 

нинди хатын булыйм мин аћа?.. Ярђшкђн кешем бар, ни йљзем белђн аныћ 
катына кайтырмын?

— Кем сића аныћ янына кайтырга куша? Љебез бђлђкђй булса, књћелебез кић 
безнећ, сыярбыз. — Ђнкђй књгђрчен урынына гљрли-гљрли, њзе яткан мендђрне 
мич арасына ыргытты. — Књз яшећне ђрђм итеп торма, яши-яши кирђге чыгар. 
Бар, башыћны терђп ал, — дип Хђниянећ терсђгеннђн тотты.
Елап шешенсђ дђ, хђтђр матур икђн бу Хђния. Усал ялтыраган кара књзлђре 

тђлгђштђге шомырт кебек... Ул ђнкђйне каты итеп этеп ќибђрде.

КАПКА



114

— Чыгармасагыз, тђрђзђгезне ватып булса да барыбер кайтып китђм. Тик 
Касыймга хатын буласым юк! — Аныћ сњзлђрендђ шулкадђр нђфрђт, алай гына 
да тњгел, ниндидер ќирђнњ ярылып ята иде. Мин эндђшмђдем. Бљтен эшне 
ђнкђй хђл итђсенђ ышанып, Хђнияне мич аралыгына тљртеп керттем дђ, ђнкђйгђ 
баш белђн генђ ымлап куйдым: янђсе, тынычландырасыћмы, телђсђ нишлђт... 
Њзем иске бишмђтне кочаклап, љйалдына чыгып, ишек тљбенђ сузылып яттым. 
Књзне йомуга, йоклап та киткђнмен икђн. Књпме ятканмындыр, ђнкђйнећ дык 
итеп янтыгыма тљртњенђ књземне ачтым.

— Имгђк диген... Тор ђле. Ђллђ чыгарып кына ќибђрђсећме? Бернинди 
њгеткђ дђ керми, Мостафа дип елый бит, йоммый тњгђ. Алла сакласын, авыры-
мазар юк микђн? Бђласеннђн башаяк.
Мин аћгы-мићге кыяфђттђ торып утырдым. Кемнећ-кемнећ, Мостафаныћ 

баласын тђрбиялђп њстерњ минем уй-нияткђ керми иде. Алай гына да тњгел, 
љйлђнергђ дђ исђплђп торуым тњгел ђле. Ђнкђйнећ уйлаганы хак булса... Шул 
гына ќитмђгђн иде.
Мин љйгђ кергђндђ Хђниянећ инде тавышсыз калып њксегђне генђ ишетелђ 

иде. Мин аны мич арасыннан йолкып дигђндђй тартып чыгардым. Элек 
књпереп, кызылланып торган иреннђре зђћгђрлђнеп каткан, чит-читенђ бер 
тљн эчендђ буразналар сызылган, ике озын толым итеп њргђн чђче тузгып-
юешлђнеп беткђн. Књзлђренећ дђ тљсе ућып, нуры сњнеп калгандай тоелды. 
Књћелемне кызгануга охшаш бер хис билђргђ маташса да, сњземне сњз итњ 
телђге кљчлерђк иде.

— Нђрсђ, Мостафа эшећне бетергђн идемени, ђ? — Минем шулай дип 
кырт кына соравыма Хђниянећ йљзе ќыерылып куйды, књзенђ ниндидер љркњ 
йљгерде. — Яшермичђ ђйт. Соћыннан барыбер беленђчђк бит. 
Ђнкђй дђ сњзгђ кушыласы итте. Ул инде чын-чынлап туйга ђзерлђнгђн 

кешедђй, бђбђй итђкле књлмђге љстеннђн кара камзулын киеп куйган, чђч-
башын кызыл чђчђкле ак яулыгы астына яшергђн иде. 

— Безгђ сандыгы ачык кыз кирђкми. Авырыћ-мазарыћ булса, уен уйнап 
торды юк, кайт та кит.
Хђния кызарган књз кабагын аска тљшерде. Беркадђр тын торгач:
— И Аллам... Рабига апакаем, кеше хурлыкларына калдырмагыз, — диде 

башын иеп кенђ.
Ђнкђйнећ талканы коры иде, ике сљйлђшеп тормады, ишекнећ келђсен генђ 

књтђрде дђ шунда ымлады:
— Хурлыкка каласын алданрак уйлыйлар аны, балакаем, эш узгач тњгел... 

Ќан кљеклђре...
Хђния ачык ишектђн атылып чыгып китђргђ ашыкмады. Хђле киткђн 

кешедђй, лып итеп сђкегђ утырды да тагын мышкылдап елап ќибђрде.
— Мостафа белђн икђњ генђ белђ идек... Кеше теллђренђ керермен 

микђнни?
Ђнкђй Хђнияне жђллђп куйды бугай, башыннан сыйпагандай итте.
— Бездђн чыкмас. Бар, азагы хђерле булсын, — дип Хђнияне урыныннан 

торгызып чыгарып та ќибђрде. Аннан мине эт итеп сњгеп аткач, камзулын 
салып ыргытты, башындагы яулыгын бљтђрлђп ташлады. 
Нђрсђ дим, тормышымныћ кырт њзгђрње шушы адымымнан башланды 

микђн? Шушы тљннђн, Хђниянећ књз яшеннђн...
Ђнкђй: «Бездђн чыкмас», дисђ дђ, минем теш сирђгрђк иде — Хђнияне урлап 

кайтуым турында да, кызныћ «бирнђсе» хакында да авыл љстенђ таралырга 
љлгерде. Мостафаныћ, егетлђр яллап, мине эт итеп кыйнап ташлавын искђ 
тљшереп торасым килми. Чыннан да, арт санын ќыялмаган карт эттђй љйгђ 
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кайтып егылдым ул кљнне. Ђнкђй белђн дђ пычакка пычак килеп талаштык. 
Аныћ гаеплђњлђреннђн соћ мин њземне дљньяда бер адђм актыгы итеп тоя 
башладым. Њзе кычыткан сулары эчерђ-эчерђ, яраларыма бака яфрагы ябып 
бђйли-бђйли, тђнемне дђвалый. Теле белђн, џђр кљн ишетеп кайткан хђбђрлђре 
белђн ќанымны ђкрен генђ њтерђ бара иде.

— Синећ аркада урамга чыгарлыгым калмады. Кеше бармак тљртеп 
књрсђтђ.

— Мостафаныћ ата-анасы Хђнияне алдырмаган. «Башта чистарынып килсен, 
шуннан соћ гына никахлашырсыз», дигђннђр икђн.

— Мостафаны яратуы хак булган инде баланыћ, чистарынам дип чирмеш 
карчыгына барган. Кан эчендђ кайтып ауган, хђле авыр, ди. 

— Њлгђн, бичара. Љске зиратка књмдертми икђн мулла, керђшен зираты 
астына ќирлђргђ булганнар... Анасына ни хђсрђт... 
Бу хђбђрдђн соћ мин њзем дђ њлђргђ тиеш идем. Ђмма яшисе килњ телђге 

кљчлерђк булып чыкты — шул кичне мин авылдан чыгып югалдым. Хђниянећ 
њлемендђ њземнећ тора салып турыдан-туры гаебем булмаса да, Мостафа белђн 
икесе арасына кара елан урынына њтеп кергђнемне акылым яхшы аћлый иде. 
Авылны, ђнкђйне, њзем уйнап њскђн урамны, су коенган Ђрђ елгасын, бђбкђ 
њлђнле ишегалдын, ђткђйсез њткђн балачагымны џђм яшьлегемне бљтенлђйгђ 
калдырып, Албаба станциясенђ ашыктым. Артыма соћгы тапкыр борылып 
караганда књреп калганым — ќилкапканы тотып торган юкђ бауныћ, чертлђп 
љзелеп, ђкрен генђ ќилфердђве булды. 
Абый ќићгђчђйнећ туган ягы Ђлмђткђ китеп тљплђнгђн иде, мећ бђла 

белђн башта шулар янына барып урнаштым. Озын баракныћ бер бђлђкђй генђ 
почмагында кљн књреп яталар, кечкенђ балалары да бар. Артык кашык икђнем 
кычкырып торса да, алай тљксе каршыламадылар тагын. Хђер, анда озакка 
тукталырга исђбем юк иде, эш эзлђп урамда йљргђндђ, Камчаткага балык эшенђ 
кешелђр кирђк дигђн игъланны укыгач, тоттым да шунда язылдым. Кайда ул 
Камчатка, мин анда нђрсђ эшлђргђ тиеш, авыл капкасына кадђр генђ барып 
ќитђрлек урысчам белђн ничек кљн књрермен — мондый уйлар соћрак кына, 
инде поездда барганда гына башыма типте.
Анда китњемђ абый: «Эзлђсђћ, монда да эш бетмђгђн булыр иде», дип 

ризасызлык белдереп маташкан иде. Йљзе май кояшы урынына балкыган 
ќићгђчђй:

— Алты ай «ђ» дигђнче њтђ дђ китђ, барсын, њзенђ акча да эшлђп кайтыр, 
дљнья да књрер, — дип бик тиз авызын каплады. — Љрлектђй ир-егет љчен нђрсђ 
ул... Ђнђ, теге сезонда кызларны ќыеп алып киткђннђр ие, дљбердђп, баеп 
кайтып тљштелђр ярты елдан, минем апай тез астына унљч мећ тђћкђ бђйлђп 
кайтып керде! Барсын, аркылы тљшмђ!
Шул рђвешле књз књрмђгђн, колак ишетмђгђн Камчатка якларына китеп 

бардым мин. Поезд тђгђрмђчлђренећ эчпошыргыч бертљсле кљенђ оеп барган 
ќиремнђн тирђ-ягымда кљлешеп, књћел ачып утырган яшьлђргђ књз тљшереп 
алдым: аларныћ да минем кебек ялланып эшкђ барулары, Уфадан, Чилђбедђн 
килеп кушылдылар. Књћеллђре књтђренке, кайберлђренећ инде икенче, љченче 
кат шул тарафка барулары икђн. Бљтенесе руслар, татарлардан мин дђ Ђлмђттђн 
минем белђн бергђ язылган Зљфђр исемле ачык йљзле, тапкыр сњзле бер егет. 
Мин сњзгђ ђллђ ни кушыла алмадым. Русчам да такы-токы, аннан књћелне 
кинђт кенђ ђллђ нинди шом да сырып калды. Билгесезлеккђ књз тљбђп юлга 
кузгалуымнан булдымы, ђллђ инде кинђт кенђ Хђниянећ яшьле карашы 
исемђ тљшеп, ќанымны айкап ќибђрдеме... Љске киштђдђ чалкан ятып, поезд 
тњшђменђ текђлеп баруымны белдем. Шул чагында аћладым мин юлларныћ 
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гына тњгел, атналарныћ да елларга тић озынлыгын. Юлларныћ гына тњгел, 
уйларныћ да иге-чиге юк икђн.
Поезд безне башта Хабаровск шђџђренђ китереп ќиткерде. Ят туфракка аяк 

басып, берара аћга килђлми тинтерђп басып торганнан соћ юлыбызны дђвам 
иттек — Находкада гына карабка1 књчеп утырачакбыз икђн.

— Ну, егетлђр, књрђселђр алда ђле! — Ќирђн чђчле, соры књзле, сирђк тешле 
Дима исемле егет, авызын ерып, безне дићгездђ кљткђн маќаралар турында 
тђмлђп сљйлђргђ тотынды. Кић балаклы чалбар, ићсђлђре салынып торган 
озын куллы бишмђт кигђн бу егет башкалардан аерылып тора, сњз сљрешеннђн 
тљрмђ шулпасы эчкђне дђ сизелђ. — Шторм булса, беттећ, џђммђбезне бљтереп 
сала! Ђле сез дићгез авыруыныћ ни икђнен белмисез. Ничава, беренче 
тапкырында гына шњрлђтђ. Кыз куенына кияњли кергђндђге кебек... — Аныћ 
сњзлђреннђн барысы да авыз књтђреп ыржаеп кљлештелђр. Минем генђ тђнемђ 
салкын йљгергђндђй булды. Тагын Хђния исемђ тљште. Диманыћ ары табан 
сљйлђгђннђре бер колагымнан керде, икенчесеннђн чыкты.
Без поезддан коелганда кичке караћгылык ићгђн иде. Тирђ-юньне рђтлђп 

књзђтергђ дђ мљмкинлек булмады, безне «Советский Союз» дип язылган, утлары 
балкып торган зур карабка тљяделђр дђ янђ юлыбызны дђвам иттек. Белдекле 
Дима ђйтњенчђ, Петропавловск дигђн шђџђргђ кадђр иркенлђп йљзђчђкбез 
икђн. Кљн яктыргач, очы-кырые књренмђгђн дђрья уртасыннан баруыбызны 
књреп, сљенергђ дђ, кљенергђ дђ белмђдем мин. Авылда, тау астында тыйнак 
кына аккан Ђрђ суы мин бђлђкђй чакта књземђ шушы дђрьядай књренђ иде 
— баксаћ, дићгездђге бер тамчы икђн лђ ул. Егетлђр Татар бугазы дип аталган 
урыннан њтеп баруыбызны ђйткђч, ќанымны нидер чеметеп, кисеп-телеп 
узды. Зљфђрнећ ара-тирђ мића татарча эндђшеп алуын исђплђмђгђндђ, мин 
инде ничђнче кљнемне ќиде ятлар арасында, њз илемнђн, њз телемнђн аерым 
халђттђ њткђрђм... Бђгыремне тагын нидер кљйдереп алды. Бу бугазга минем 
кебек, шушында килеп ќиткђч кенђ њзенећ татарлыгын исенђ тљшергђн берђр 
бђндђ исем такмагандыр бит? Теле телгђ йокмаган Димадан сорашасым килсђ 
дђ, ђлеге дђ баягы њземнећ урысчамнан оялып, дђшми калуны хуп књрдем. 
Минем ише, ђлегђчђ бљтенлђй дљнья књрмђгђн кешегђ барысы да гаќђп, 

барысы да ђкђмђт иде. Карабныћ стеналарына беркетелгђн асылмалы бишек 
кебек караватлар да, палубада њскђн агачлар да, шушында ук эшлђгђн кибет, 
кинотеатр, ресторан да шаккатмалы иде: йљзеп баручы кечкенђ бер шђџђр 
диярсећ. Мин генђ тњгел, бњтђннђр дђ шулай уйлаган икђн. Кайсыдыр акыллы 
башы — бу юлы Дима тњгел, Чилђбе егете Лёша булды бугай — аћлатып китњне 
кирђк тапты:

— Андый-мондый гына караб тњгел, дљрес булса, немецлардан кулга 
тљшерелгђн, ди!
Мин, ђткђемне немецлар њтергђн татар малае, шул немецлар тљзегђн затлы 

карабта књкрђк киереп барам диген...
Диманыћ дићгез авыруы турында сљйлђгђннђре борчак шыттыру булмаган 

икђн. Љч кљн буе ќай гына тирбђлеп барган ќиребездђн без дђ штормга элђктек. 
Караб идђненђ беркетелгђн урындыкларга кадђр кубарылып чыкты, идђн тулып 
алма, консерва ише ђйбер тђгђрђшђ. Кем эчен, кем башын тотып шунда ауный. 
Ай яман икђн ул дићгез авыруы дигђннђре. Эчлђр актарыла, књћел болгануга 
чыдар хђл юк, књз алмалары урыныннан атылып чыгар хђлгђ ќитђ. Нишлисећ, 
тњзђсећ инде. Шторм басылгач, кем чђй белђн, кем тозлы су белђн књћел 

1 «Караб» – татар сњзе (русча варианты – «корабль».) «Кораб» дип язганда сњз татарча «кыраб» рђвешендђрђк 
укыла (ред.).
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болгануын басарга тырышып, мђш килдек. Петропавловск шђџђренђ барып 
ќиткђнче бњтђн андый мђхшђр кабатланмады. 
Ул шђџђрнећ портында безне башка карабка књчереп утырттылар, Олютор 

районындагы Пахачи дигђн посёлокта эшлђячђкбез икђн. Анда барып ќитеп, 
коры ќиргђ аяк баскач, байтак кына ушыбызга килђ алмыйча торганны 
хђтерлим ђле. Тирђ-якныћ матурлыгы! Кљндезге кояш нурында Беринг дићгезе 
фирњзђ тљскђ кереп ќемелдђп ята. Дљрес, Пахачи дигђннђре ташка њлчим. Ни 
авыл тњгел, ни посёлок диярлеге юк. Безнећ як авыллары белђн бер охшашлык 
књрмђссећ. Без шушында — кемдер Пахачи дисђ, икенчелђр Пахача дип атый 
иде аны — балык эшкђртергђ тиеш булабыз икђн. Яныбызда чарланган егетлђр 
булуы ярап куйды, минем ише яшел авызлар гына булса, тљп башына утырып 
каласы икђнбез. Дима белђн Лёша кара куртка, кара резин итек кигђн кечкенђ 
буйлы, кысынкы књзле бер адђмнђн кайсы бригада, эш хакы ничек, нишлђргђ 
кирђген ќђџђт-ќђџђт ачыкладылар да, нђрсђдђндер канђгать булмыйча, 
кулларын бутый-бутый бђхђслђшергђ дђ тотындылар. Аннан, безнећ бљтенебезне 
ђйдђклђп, њзебезгђ тђгаенлђнгђн баракларга алып киттелђр. Тар гына, караћгы, 
эче-тышы шыксыз бњлмђлђрдђ бер кљн утырабыз берни эшлђми, икенче кљн 
њтте. Без инде аптыраша башладык.

— Шым гына утырыгыз, ђле ашарыгызга бар, — диде Дима, безнећ 
кыбырсынуны сизеп. — Хђзер њзлђре килеп ќитђчђк алар, безнећ забастовканыћ 
ни белђн тљгђллђнђсен белђлђр... Ачык авызлар дип уйладылар бугай, тотсыннар 
капчыкларын. — Дима ямьсез итеп сњгенеп куйды. — Без нинди бђягђ сљйлђшеп 
килгђнбез, шул хакка гына эшлђячђкбез. Бђя тљшереп торырга монда, кызыл 
фонарьлы йорт кызларымы ђллђ без...
Дљрес ђйткђн икђн. Икенче кљнне кичке якта без урнашкан баракка озын 

кунычлы итеклђр кигђн берничђ ир-ат килеп, ниндидер кђгазьлђр ќилфердђтеп, 
эшкђ алып чыгып киттелђр. Ап-ак булып ялтырап яткан балык љемен беренче 
тапкыр књргђндђ, минем књзлђр, мљгаен, маћгайга сикергђн булгандыр. Зљфђр 
дђ шундый хђлдђ иде бугай. Ђле тау-тау булып яткан балыкларга, ђле бер-
беребезгђ карашып торгач, Зљфђр:

— Безнећ инештђге ташбаш тњгел инде болар! — дип тел шартлатып куйды. 
Эчемдђ тагын нидер љзелде. Абый белђн икђњ Ђрђгђ тљшеп, ђнкђйнећ иске 
яулыгы белђн балык сљзђргђ маташуыбыз хђтеремдђ яћарды.
Безне бригадаларга бњлгђлђп, тљрлебезне тљрле урынга тараттылар. Без 

чанда тозланган сельдь балыгын тип-тигез итеп мичкђлђргђ тезеп барырга тиеш 
булдык. Бригадир дигђннђре аксыл чырайлы, аксыл чђчле, књк књзле бер немка 
икђн, ирененђ ниндидер мыскыллы елмаю берегеп каткан. Ђле безгђ, ђле биек 
љстђлгђ таратып ташланган балыкларга карап алды да:

— Егетлђр, эшкђ тотынганчы, йола буенча, ана балыкны эзлђп табыгыз инде 
сез, — диде њтенгђн џђм шул ук вакытта ђмер биргђн кыяфђттђ.
Кљлсђћ кљл, еласаћ ела. Балыкны да шулай ќенескђ аералар микђнни?
Ул да булмады, Зљфђр ялт итеп љстђлгђ сикереп тђ менде, ак тђнле балыклар 

љстендђ ауный да башлады. Без шаккатып, авыз ачып карап торган арада, чалбар 
аелына элђккђн бер балыкны немкага сузды.

— Вђт, пажалысты. 
Немканыћ ирен читендђге баягы мыскыллы елмаюы югалып, йљзе књзгђ 

књренеп ќылынып китте.
— Ну хитрый татарин, — дип башын чайкады да, эшкђ тотынырга кушып, 

яр буена китте.
— Каян болай... башыћ эшлђде? — Мин сокланып та, беркадђр кљнлђшеп 

тђ Зљфђрнећ аркасыннан кагып алдым.
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— Соћ, шул немец марќасына сер биреп торырга... — Зљфђр, авызын ќыя 
алмыйча, симез-симез балыкларныћ ђле берсен, ђле икенчесен тотып карады. 
Егетлђр аћа мактау сњзлђре яудыра башлагач, кыланып, оялгандай итте дђ љстђл 
љстеннђн сикереп тљште.
Безнећ тормыш иплђп кенђ њз кљенђ ага башлады. Эшкђ барабыз, мичкђлђргђ 

балык тезђбез, шул мичкђлђрне тљрле карабларга тљяп, чит иллђргђ озатабыз. 
Ир-атлар арасында руслар џђм хохоллар књп, ђ кызлар бригадасында, киресенчђ, 
рус кызлары юк, татарлар, украиннар, немкалар тулган. Читтђн књзђтеп торуы 
кызык њзлђрен: эш беткђч, бер чылбыр булып тезелђлђр дђ дићгез буенда 
йљрилђр. Кыр казлары кебек тезелеп китђлђр, тезелеп кайталар. Безнећ 
егетлђр аларны књзлђп, кем кайсы белђн парлашып та љлгерде инде. Мин 
исђ, кызларныћ њзара татарча сљйлђшкђнен ишетеп, алар белђн авыз тутырып 
њзебезчђ аралашыр љчен генђ яннарына баргалыйм. Зљфђр бик дђртле булып 
чыкты: Аксубайдан килгђн бер кыз белђн ныклап танышып, тљннђрен књзгђ-
башка да књренмђскђ ђйлђнде. Мине дђ кыстап-кыстап карады да, файдасыз 
икђнен аћлагач, тел тибрђтеп сњз катмады. Ђ минем исђ... књз алдымда Хђниянећ 
яшьле карашы катып калган иде.
Башыћа тљшсђ, башмакчы буласыћ, ди торган иде минем ђнкђй. Килгђндђ 

урысча ике сњзне кљчкђ укмаштырып ђйтђ идем, тора-бара тел чарланды 
тагын. Буш вакыт булганда, књршедђге Ачайваям, Апука посёлокларына 
баргалый торгач, анда яшђњче чукчалар, коряклар белђн дђ хђйран гына 
аралаша башладык. Кыскасы, Себернећ кырыс тормышына — ачы ќиллђренђ, 
дићгездђге давылга, мђћге бетмђс булып бар тарафка таралган балык исенђ дђ 
књнегеп килђбез. 
Монда килгђч, ђнкђйгђ бер хат ќибђрдем, њземнећ исђнлекне белдерњ хаты 

гына иде ул. Ќавабын гына кулыма алу насыйп булмады. Ник дигђндђ, мин 
санаулы минутлар эчендђ ќыенып, Пахачидан да качып киттем. 
Ул кљнне без кара икра, кызыл икра, балык тулы эреле-ваклы мичкђлђрне 

карабка тљяп бетергђч, караћгы тљшеп килгђндђ, дићгез ярында кљйлђнгђн 
палаткага кереп утырдык. Егетлђргђ ияреп, мин дђ сыра, самогон ишене авыз 
итђргђ љйрђнгђн идем инде. Авыр эштђн соћ шул палаткада аяклары кђкрђеп, 
љсте кубып беткђн љстђл тирђли тезелешђбез дђ калай кружка белђн генђ 
ќиппђрђбез. Тђннђр язылып, ќилкђлђр тураеп киткђндђй була.
Палатканыћ ќил ућаена селкенеп торган, пычраклыктан нинди тљстђ 

икђнлеге аермаслык хђлгђ килгђн чњпрђк ишегеннђн дићгез яры буйлап барган 
кызлар тљркеме књренде. 

— Яћалар, бњген килеп тљштелђр! — Егетлђрнећ берсе, аскы теше тљшкђн 
авызын килбђтсез ерып, књзен кысып алды. — Ничава књренгђннђре бар! Берсе 
генђ, мескен, аксак аягы белђн шушында кадђр килмђсђ!
Кљмешкђ шаукымыннан минем дђ књћелем књтђренке иде, мин дђ, авызымны 

ерып, урынымнан кузгалып, палатка ишегеннђн башымны тыктым. Карадым 
да, њземнђн ун-унбиш адым ераклыкта, комда эз калдыра-калдыра атлаган 
моћсу кыяфђтле кызлар арасында, кичке караћгылык ићеп барган яр буенда 
туганым Нђќибђне књреп, мизгел эчендђ айнып киттем. Књзлђремђ ышанып 
бетмичђ, керфеклђремне челт-мелт йомгалап карадым. Юк, анда чыннан да, ућ 
аягына аксый тљшеп, љстенђ сырган бишмђт, аягына резин итек кигђн, яулыгын 
муеныннан урап бђйлђгђн озын толымлы Нђќибђ атлый иде. 
Мин шунда ук љстђл артына, кире њз урыныма лапылдап утырдым. 

Кыяфђтемђ игътибар итњче булмады бугай, ихахайлап, яћа килгђн кызларны 
тикшерергђ тотындылар.
Мин исђ, бу тирђдђн уттай качкандай тизрђк югалырга телђп, ќђџђт кенђ 
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тордым да, башымны бишмђт якасына яшерђ-яшерђ, кызу адымнар белђн 
њзебезнећ баракка юнђлдем. Белмим, Нђќибђне књрњ ни љчен шулкадђр 
куркыткандыр мине — бњгенгђ тиклем шул соравыма ќавап таба алмыйм. 
Дљньяныћ искиткеч тарлыгына шакката-шакката, ђйберлђремне ќыештырырга 
тотындым. Менђ шушы минутта Нђќибђ минем яныма килеп керер дђ йљземђ 
тљкерер дип шњрлђдемме? Ишеткђндер бит инде ул, авылда минем аркада нилђр 
булганын да, ђнкђйне япа-ялгыз калдырып, авылдан чыгып качканымны да 
белђдер. Шушы гљнаџларымны тагын бер кат исемђ тљшерер љчен ђллђ кайдагы, 
тљпкелдђге бер авылдан Камчаткага — ќир читенђ кадђр килеп ќиткђнме? 
Ђйтерсећ, ќир шарында Нђќибђ акча эшлђп кайтыр бњтђн бер генђ почмак 
калмаган. Нђкъ менђ мин сыену тапкан дићгез буена килергђ кирђк булган 
аћа. Аксак килеш кем эшкђ алган да кем бирегђ ќибђргђн њзен?.. Башымда 
бер-бер артлы шушындый котсыз, мђгънђсез уйлап йљгереште. 
Самогон кызуыннан йљзлђре чљгендер тљсенђ кергђн Зљфђр кайтып 

кергђндђ, мин барлы-юклы нђрсђлђремне тљйнђштереп бетергђн идем. Тагын 
ярты сђгатьтђн мичкђлђр тљялгђн караб ярдан кузгалачак. Ничек тђ шућа 
— Петропавловскига кайтучы карабка элђгергђ, артык књзлђрдђн, артык 
авызлардан ераккарак олагырга кирђк!

— Тю-тю! Тљнлђ су керергђ ќыендыћмы ђллђ? — Тозсыз шаяртуыннан кызык 
тапкандай, Зљфђр њзалдына хихылдап куйды, башындагы кепкасын йомарлап, 
караватына томырды, њзе шуныћ љстенђ корсагы белђн менеп ятты.
Аныћ књрми калуы хђерлерђк иде дђ, нишлисећ, кайтып керде бит. Мин 

ни дђ булса ђйткђнче, бђхетемђ, гырлап йоклап та китте. Аћа карап-карап 
тордым да, башкалар књзенђ чалынганчы дип, кабаланып чыгып киттем. Алга 
таба тормыш књрсђтер, Зљфђргђ хат язармын, соћгы айда эшлђгђн љчен акча да 
алынмаган — кул куяр, алыр, якташ башы белђн алдауга бармас ђле...
Атна саен мичкђ тљяп, без инде барыбыз да чарланып беткђн идек — карабныћ 

кай почмагында нђрсђ икђнен дљм караћгы тљндђ шђмсез дђ эзлђп таба алабыз. 
Ић ќайсызы — кеше-карага сиздерми яр буеннан узып китњ. Эш сђгате бетте 
бетњен, шулай да кемдер палатка эчендђ кђеф-сафа корып утыра, кем кљймђ 
белђн кайтып тљшђ, кем дићгез буенда ук балык чистартып мђшђлђнђ.
Нигђ, ни љчен алай булгандыр — карабка њтеп керњдђ мића бернинди 

тоткарлык чыкмады. Мине абайлаучы, барлыгымны белњче, бу тормыштан да 
качып китњемне књреп калучы табылмады. Караб кузгалып киткђндђ минем 
баштагы кљмешкђ пары да тулысынча таралып бетте бугай — шул чагында гына 
мин њземнећ нишлђвем турыда уйлый алдым. Нишлђдем инде мин, йђ? Ни љчен 
ђле, якташым гына тњгел, бик якын туганым — икетуган сећлемне кочаклап 
књрешер, аннан ђнкђй турында, туганнар турында, авыл турында бђйнђ-бђйнђ 
сорашыр урында, ниндидер ќинаятьче кебек, караћгы тљндђ качып китеп барам? 
Сећлем иде бит ул минем, туган ќиремнђн аныћ џавасын, аныћ сулышын, аныћ 
хђбђрлђрен алып килгђн якын туганым иде. Бђлки ђнкђй аныћ шушында, минем 
янга ук килђсен белеп, тљн утырып хат язгандыр, Нђќибђнећ яулык очына 
тљреп, мића дип хђбђр ќибђргђн булгандыр. Нишлђп њз язмышыма њзем хуќа 
булалмыйм соћ мин? Ќил иссђ дђ аварга торган черек капка баганасы кебек, 
чайкалам да чайкалам... Мића коточкыч авыр иде. Тешлђремне кысып, яћак 
сљягемне чђйнђп љзђрдђй булып балык мичкђлђре арасында кысылып барган 
ќиремнђн бњредђй уларга ќитешкђн идем. Кем белђ, озак кына шул почмакта 
берьялгызым уйланып барсам, мин бђлки акылдан да язган булыр идем. Тик 
мине књреп алдылар, мичкђ арасыннан сљйрђп чыгардылар. Карт матросларныћ 
берсе, мића ђллђ кызганып, ђллђ ќирђнеп карап торгач: 

— Тњзмђдек диген, — дип ђйтеп куйды. Књрђсећ, ул мине авыр эштђн шушы 
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рђвешле качып киткђн дип уйлады бугай. Рђхмђт аларга, ќирђнсђлђр дђ, читкђ 
этђрмђделђр. Тартырга, эчђргђ бирделђр, тамакны туйдырдылар, артык сораулар 
белђн йљдђтмђделђр. 
Мин Петропавловск портында тљшеп калдым. Кая барасымны, нишлђргђ 

телђгђнемне белми идем. Кесђдђ ярыйсы гына акча бар, хет шунысы књћелне 
ќылыта. Нишлђргђ? Владивостокка кайтучы карабка утырып, шул тарафка 
юл тотаргамы? Ђллђ бу тљпсез дићгезлђрен, океаннарын, књз алартып яткан 
балыкларын ташлап, њзебезнећ якка ук кайтып китђргђме? Ниемђ мића дићгез, 
моћа кадђр ике колачлык тар елга буенда яшђдем, њлмђдем бит ђле... Ђ бит, 
ныклап уйлап карасаћ, кайда да бер кояш. Тик авылга... Юллар љзелгђн шул. 
Мин књћелемнђн њземне кеше њтерњче итеп тоя идем. Бу хис айлар њткђн саен 
отыры кљчђя генђ барып, ќанымны талкый. Ђнкђй, аныћ иртђ картайган йљзе, 
«кеше арасына чыгарлыгымны калдырмадыћ» дип битђрлђњлђре искђ тљшђ, 
шуларныћ барысын бергђ минем алда бер гаепсез Хђниянећ књз яше томалап 
ала.
Уйларымны уртаклашырга телђгђндђй, баш очында саран гына балкыган 

кояшка књтђрелеп карадым. Чыннан да, кайда да бер кояш лабаса...
Нђќибђ белђн књрешњдђн качуым — њз-њземнђн качарга маташуым булган 

икђн. Соћыннан да терсђкне каерып тешлђрдђй булып ђллђ ничђ кат њкендем: 
мин сећлем артыннан йљгерергђ, аны кысып кочаклап алмасам да, кулларыннан 
тотып књрешергђ, књзлђренђ карап, ђнкђй турында, тљн йокыларымны урлаячак 
туган авылым турында сорашырга тиеш идем!
Беркая да китмђдем дђ, кайтмадым да. Књзлђрем кая тљбђлсђ, шул якка 

атлаган ќиремнђн порттан ђллђ ни ерак булмаган ашханђ ишеге тљбендђ аћыма 
килдем. Тамак кайгысы юк иде юклыкка, аякларым шушында алып килгђч, 
эчкђ њттем. Ќђймђ-мазар ябылмаган агач љстђллђр тирђсендђ анда-санда љч-
дњрт кеше генђ утыра. Уйсыз-хиссез генђ мин дђ шул љстђллђрнећ берсе артына 
барып урнаштым. Алдымда торган тоз, борыч, горчица савытына, кара икмђк 
телемнђре тезелгђн тђлинкђ тышына нигђдер аптырап карап куйдым. Нигђдер 
дип, кайчандыр ак булган савытларныћ бармак эзлђреннђн катып-каралып 
калуына шаккаттым бугай. Безнећ ђнкђй усал, кырыс кына тњгел, бик чиста 
кеше иде: тастымал-ќђймђ ишене, мичтђн себереп алган кљлне или дђ, шуннан 
селте ясап юа, барлы-юклы савыт-сабаны да ком белђн ялтыратып кына тора. 
Ђ монда... Мин њзалдыма онытылып шактый утырганмындыр, мљгаен; бђлки 
йоклап ук киткђнмендер.

— Ресторанда утырмыйсыз, ашарга кирђксђ, њзегез барып аласыз! — дип 
кырку гына дђшкђнгђ књземне књтђреп карадым. Минем каршымда култык 
астына кечкенђ табак кыстырган тулы гына гђњдђле бер кыз басып тора иде. 
Ак халатыныћ урта тљймђсе љзелгђн, љчпочмаклап бђйлђгђн ак косынкасы 
астыннан сап-сары чђчлђре бњселеп чыккан, халат эченнђн кигђн књлмђк 
якасыныћ бер очы эчтђ бљгђрлђнеп калган. Караћгы-зђћгђр књзлђре мића ђллђ 
ачуланып, ђллђ нђфрђт белђн карый — џђрхђлдђ, аларда ќылылыкныћ ђсђре 
дђ юк иде. Шулай да бу сары марќага ачуым килмђде, чљнки мин бу ашханђгђ 
тамагым ачлыктан кермђдем. Ашасам ни, ашамасам ни... Бер сњз дђшми генђ 
урынымнан кузгалып, ишеккђ юнђлгђн идем, марќаныћ:

— Щи калды, бђрђћге пюресы, балык. Ђйдђ, салып бирђм, — диюен ишеткђч, 
туктап калдым. Ишек тљбендђге љстђлгђ љелгђн пычрак подносларга књз 
тљшердем, минем терђлеп басып торуыма ачуы чыккандыр — марќа ќил-ќил 
атлап каршыма килеп тђ басты, култыгындагы табакны ђллђ кая гына ыргытып, 
ђллђ каян гына тљсе ќуелган чњпрђк алып, подносларныћ берсен дљбер-шатыр 
сљрткђндђй итте дђ дык итеп кулыма да тоттырды. Мића ни чарадан бичара 
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кыяфђттђ аныћ артыннан атларга гына калды. Безнећ авылда моныћ ише 
холыклы кешелђрне «ќентоттым» дип йљртђлђр. Кулы кулга иярми сары 
марќаныћ — мин ђле нђрсђ ашарга телђвемне рђтлђп ђйтергђ дђ љлгермђдем, 
тирђн тљпле тђлинкђгђ ап-ак чучка майлары йљзеп йљргђн чљгендерле ашны 
чупырдатып салды, чите берничђ ќирдђн кителгђн сай тђлинкђгђ олы чњмеч 
белђн бђрђћге боламыгы китереп каплады. Аныћ янына балык кисђге куйды 
да нђрсђсендер ошатып ќиткермђде бугай — кире алып табага ыргытты. Мића 
дигђн боламык янына зуррак кисђкне лапылдатып салды. Књзендђге баягы 
ачу ниндидер кызыксыну белђн алышынгандай иде. Ялгышмаганмын икђн. 
Безнећ авыл кибетендђге кебек агач тљймђле чутта шалт та шолт санаганнан 
соћ маћгай чђчен бармагына урый-урый, капыл гына:

— Сез казахмы ђллђ? — дип сорап куйды.
Авылда гомер буе татар булып йљрдем, Пахачида гел рус кешесенђ охшаталар 

иде, монда — казах... Ачуым килђсе урынга, кинђт кђефем књтђрелеп китте.
— Юк, татар мин, та-тарин, — дип иќеккђ аерып ђйттем дђ њзем дђ сизмђстђн 

теге сары марќага књземне кысып куйдым. 
Артык нђрсђ сљйлђп тормыйм. Безнећ танышуыбыз ђнђ шулай башланды. 

Кияњгђ чыгасы килеп, дђрте ташып торган, миннђн берничђ яшькђ љлкђнрђк 
Катя минем дуамал холкымны да, тормышымны да књз ачып йомган арада 
њзгђртте дђ куйды. Минем ќаным белђн дђ, тђнем белђн дђ беркемне дђ 
яратканым юк иде. Дљресен ђйтим, Катя белђн бергђ яшђгђндђ дђ мин мђхђббђт 
дигђн, киноларда шаккатып карый торган олы хиснећ ни икђнен белмђдем. 
Катя да минем ќанымны тњгел, кић ќилкђлђремне, озын буемны, кљрђк йљзедђй 
учларымны њзенђ ир итеп сайлаган иде... Яшђлде инде. Ике дуамал бер тњбђ 
астына кергђч, тљрле чаклар булды. Шапшаклыкны ќенем сљйми иде — аћа 
да иялђшђсећ икђн. Улыбыз тугач, без ирексездђн бер-беребезгђ бљтенлђйгђ 
бђйлђнгђнебезне аћладык. Тљзелешкђ эшкђ урнаштым — анда кљннећ генђ 
тњгел, гомернећ њтње дђ сизелми иде. Акчаны ђйбђт эшлђдем. Катяга ђйтеп 
тормый гына, ай саен ђнкђйгђ акча сала идем. Ђнкђй бер хатында: «Њзећ бер 
булса да кайтып књренсђћ иде», дип язгач, очар кошлар урынына талпынып та 
куйган идем. Катя теше-тырнагы белђн каршы килде, янђсе, яшь бала белђн 
шулкадђр ерак юлга чыгарга... Володя бераз исђйгђч кайтып килергђ дип 
сљйлђштек тђ бу турыда башка сњз кузгатмадык. Ђнкђйнећ хатлары кырыс иде. 
«Касыймныћ малае, Рабига белђн Нигъмђтќанныћ оныгы Володя булмаса, 
бњтђн исем беткђн идемени?» дип, рђнќњен белдереп, турыдан ярып язды. Улы 
Касыймныћ књптђн инде њз тљсен генђ тњгел, исемен дђ ќуеп, Коляга ђйлђнгђнен 
ул белми иде... Безнећ урамдагы тол карчыкларныћ берђм-берђм њлђ баруын, 
књрше-тирђнећ бер-бер артлы шђџђргђ китеп баруларын, урамныћ ятимлђнеп 
калуын да язды. Мостафаныћ, солдат хезмђтенђ киткђннђн соћ, минем кебек 
њк, бер марќага љйлђнеп, ќђџђннђм читендђ яшђп калганлыгын элегрђк 
хђбђр иткђн иде — аларныћ нигезендђ дђ беркем калмаган икђн, ђткђсе белђн 
ђнкђсен ќирлђгђч, Мостафа тђрђзђ капкачларын кадаклап киткђн. «Берњзем 
кљн итђрлегем юк. Абыећ њзлђренђ Ђлмђткђ алып китђ. Књрше авылдан берђњ 
љйне сњтеп алырга ризалашты. Ќилкапканы сњтеп, син ќибђргђн акчага урыс 
капка ясаткан идем, шул бигрђклђр дђ жђл булып, ђрђм булып кала инде. Шул 
капканы каерып ачып кайтып керерсећ дип тилмереплђр кљткђн идем, тђки 
кайтмадыћ. Атаћ салган љйне сњтњлђренђ йљрђгемне кысып ризалашкан идем, 
синећ тљсећ дип ясаткан капкага кулкайларым књтђрелми, анысын сњттермђм 
инде», дип њпкђлђп тђ язды. 
Мин барыбер кайта алмадым. Килђсе ќђйгђ, килђсе ќђйгђ дип суза торгач, 

кљзге кљннђрнећ берсендђ абыйдан хат килеп тљште. Ђнкђй кљз башында ук 
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мђћгелеккђ китеп барган икђн... «Исђн чагында кайтып књрмђгђнне, њлгђч тђ 
барыбер кайтмас идећ, шућа борчып тормадым», дип њпкђсен дђ, рђнќешен 
дђ, нђфрђтен дђ бер хатка салып язган иде абый. 
Туган ягым, туган телем белђн бђйлђп торучы бердђнбер ќеп тђ шартлап 

љзелде. Ђнкђйнећ кђкре-бљкре хђрефлђр белђн булса да њзебезчђ, татарча язылган 
хатлары минем књптђн бозга ђйлђнгђн йљрђгемнећ нђни генђ почмагында 
пыскып янган учак иде — ул да сњнде. Мин њземнећ кем икђнемне ђкрен 
генђ оныта барырга мђќбњр ителгђн идем. Мимылдап торган чучка итеннђн 
пешерелгђн борщ, щи ашап, пасха бђйрђмендђ Катяныћ суган суына мана-мана 
кызарткан йомыркаларын авыз итеп, почмакта урын алган иконаларга књнегеп, 
чын исемемне ќуеп, тљссез бер ќан иясе булып гомер кичерђ идем. Мин бит 
њз балама авыз тутырып њз телемдђ «улым» дип дђшњ бђхетеннђн дђ мђхрњм 
идем. Кем белђ, ђгђр гаилђ тормышыныћ башында ук њз хокукларымны телем 
белђн тњгел, йодрыкларым белђн дауласам, башкачарак та булыр иде. Терсђк 
якын да, тешлђп кенђ булмый...
Бервакыт улым мђктђпкђ ќыенып, ишегалдында хушлашканда, ул мића: 
— До свидания, папа! — дип кул изђде. 
— Улым! — дидем мин, кисђк књћелем тулып.
Улым кырт борылып карады. Ђнисенекенђ охшаган кара-зђћгђр књзлђре 

ачулы кысылды.
— Ты чё, пап, опять на своём?... — диде дђ ќирдђге балчык катысына 

ботинкасы белђн дык итеп тљрткђч, башын чайкап, йљгереп китеп барды.
Ићсђлђремне кинђт баскан авырлыктан иелђ тљшеп, барасы юлымны дђвам 

иттем. Элек бу урамны Речная дип йљртђлђр иде, алтмыш биштђ исемен 
њзгђрттелђр, хђзер Космонавтлар урамы дип атала. Ул минутта минем белђн 
нинди кљч идарђ иткђндер — урам чатыннан борылмадым, аякларым њзеннђн-
њзе кай табадыр атладылар да атладылар.

...Язмыш мине Тын океанныћ Авачинск култыгы ярындагы Петропавловск-
Камчатский шђџђрендђ бљтенлђйгђ беркетеп калдырыр дип кем уйлаган... 
Океанын да, дићгезен дђ, шђџђрдђн бик ерак булмаган Корякская, Авачинская 
дип аталган сопкаларны, Козельский, Ааг, Арик вулканнарын књрергђ насыйп 
булды — мин аларны татарча ничек атарга белмичђ, књћелемнђн генђ баш 
ватып карап тордым, њзебезнећ Књгеш тавы белђн чагыштырып, књћелемнђн 
генђ њксеп еладым. Сер тулы гњзђл књллђренђ, ярга тњгел, йљрђгемђ килеп 
каккан дићгез дулкыннарына карап, тагын њзебезнећ авыл турында уйландым. 
Кайдадыр еракта, шул дићгездђн бик књпкђ ары, кечкенђ генђ булып, безнећ 
Ђрђ елгасы да агып ята бит. Аныћ сулары кай елгаларга килеп кушыладыр да 
дићгезнећ кай дулкынына ђверелеп, минем аягыма килеп сарыладыр... Анда 
ќђйлђре ќђй, кышлары кыш тљследер; ќђен љтеп алырдай булып кыздырган 
кояш, кышын киез итек белђн баскан саен шыгыр-шыгыр килгђн карлы сукмак 
кљлеп ятадыр... Ђ монда июнь ќитђ, июль ае њтеп бара — салкын томан, вак 
яћгыр тећкђгђ тия... Элегрђк сагыну џђм ќирсњ дигђн нђрсђлђр књћелемнећ 
њземђ њк билгесез бер сандыгында биклђнеп ятканнар бугай, соћгы елларда 
шул сандыкныћ ђллђ капкачы кубарылды, ђллђ тљбе тљшеп китте — мића ђллђ 
нђрсђ булды. Болай да артык яме булмаган тормышныћ бљтенлђй мђгънђсе 
калмагандай тоела башлады.
Шундый уйлар чоћгылына чумып, аякларыма ияреп, гђњдђмне љстерђп 

дигђндђй генђ атлаганда, колагыма ниндидер гаќђеп аџђћле бер кљй 
ишетелгђндђй булды. Мин њз колакларыма ышанмыйча башымны књтђрдем. 
Порт каршындагы кибеттђн бертљркем кызлар чыгып килђ, њзлђре гљр-гљр 
сљйлђшђлђр. Ниндидер моћ белђн, аџђћ белђн сљйлђшђлђр!
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Алар татарча сљйлђшђ иде! Колагыма тњгел, кочагыма татлы бер ђрнњ 
сарылгандай булды. Мин њз-њземне белештермичђ, аларга таба йљгерергђ 
тотындым. Њзем йљгерђм, њзем, кулларымны тиле кеше књк болгый-болгый, 
сљйлђнђм-кычкырам. Татарча кычкырам! Кыргый ќђнлек кебек ыргылган 
шашкан йљзле кешене књреп курыккандыр, мљгаен, кызлар, чыелдашып, 
шаулашып, њзлђре дђ йљгерергђ тотындылар.
Читтђн карап торган кеше булса, ни уйлар иде икђн: алдан, бер-берсенђ 

бђрелђ-сугыла, кулларына капчык-сумка тоткан кызлар йљгерђ, алар артыннан, 
бар кљченђ кычкыра-кычкыра, чигђ чђчлђренђ бик иртђ чал кунган ир заты 
чаба. «Кызлар, туктагыз, зинџар!» дип ачыргаланып дђшњем кайсыныћдыр 
колагына барып иреште бугай, кызларныћ берсе туктап калды, башкаларны 
да туктатты.
Яннарына барып ќитњгђ, берсенећ икенчесенђ: «Берђр псих була књрмђсен», 

дип татарча ђйтњен ишеткђч, мин кызларны берђм-берђм кочаклап еларга 
тотындым. Битем буйлап ихтыярсыз књз яшьлђрем ага, њзем елыйм, њзем:

— Кызлар, курыкмагыз! Татар мин, сезнећ кебек њк татар! Инде књптђннђн 
шушында яшим. Бер авыз татарча сњз ишеткђнем юк иде, сезнећ сљйлђшкђнне 
ишетеп, артыгыздан йљгердем. Бђгырькђйлђрем, шулкадђр моћлы итеп 
сљйлђшђсез! Туган яклар да, туган телкђйлђр дђ бик сагындырды... — Ни 
сљйлђгђнемне њзем дђ аћламыйм, кызларныћ бер-берсенђ карашып торуларын 
књреп, тиз генђ китеп бармасынннар берњк, дип, ашыга-ашыга шул ук 
сњзлђремне тагын кабатлыйм.

— Соћ, абый, марќага љйлђнмђсђћ, њзебезнећ татар кызлары беткђн 
идемени сића? — дип тљрттереп куйды кызларныћ бер чаясы, нечкђ кашларын 
дугаландырып.

— Ђ безнећ кызларны урыс егетлђре чњплђп тора. Аћламассыћ инде, — дип 
моћсуланып љстђде икенчесе, карлыган књзлесе.
Минем њз кайгым кайгы иде.
— Кызлар, сез каян болай, ќыйнаулашып, сез дђ авылдан качып киткђн 

ќаннармы ђллђ?
— «Сез дђ» дигђч, њзећ авылдан качкан инде син, абый. Без сезонлы 

эшкђ генђ, ялланып килдек. Алты ай балык сасысына батып, љйгђ кайтып 
барыш. Менђ, кибеттђн алка, тљймђ ише ђйберлђр ќыеп чыктык. Бераздан 
Владивостокка караб китђ, шућа утырабыз да...

— Ђй абый, бђхетећне ќир читенђ килеп эзлђмђсђћ... Ђйдђ, Зђйтњнђ, тагын 
њксетик ђле бу авылдан качкан татарны. Ничек ђле безнећ ќыр? — Баягы чая 
кыз карлыган књзгђ елмаеп карады да алар икесе моћлы тавыш белђн ќыр 
сузып ќибђрделђр:

Уфа тараклары алдым
Чђчлђремне тарарга.
Таулар биек, юк баскычлар
Сагынганда карарга...

Ќырга ияреп, мин инде књзлђремнђн аккан яшьлђрне сљртергђ дђ онытып, 
кызлар ђйткђнчђ, њксеп-њксеп елый идем. Бу ќыр бетеп, кызларныћ Зђйтњнђ 
дигђннђре ђкрен генђ «Рамай» кљен ќырларга тотынгач, йљрђгем урыныннан 
купты.

Тљнгђ каршы берђњ моћлы итеп, Рамай,
Аерылышу кље ќырлады.
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Књз алдымда, яшен уты яктырткандай, Књгеш тавы астындагы кичке уен, 
мђхђббђтле карашларын Мостафага ташлый-ташлый ќыр сузган Хђния шђњлђсе 
пђйда булды. Мин яралы аю кебек њкереп ќибђрдем:

— Ќырлама! Ќырлама! — Учларым белђн йљземне каплап, ќиргђ тезлђнгђн 
халђттђ мин кызларныћ ђкрен генђ бер-бер артлы китеп баруларын сизеп 
тордым. Чая кыз кире борылып килде бугай, кыяр-кыймас кына минем 
чђчлђремђ кагылды.

— Абый, кайтасы килгђн кешегђ юллар биклђнмђгђн бит, — дип гади генђ 
ђйтеп куйды да кызу адымнар белђн башкалар артыннан атлады.
Юллар биклђнмђгђн анысы. Књћеллђр генђ... Мећ йозакка биклђнгђн 

кебек... 
Бу кызлар белђн књрешњдђн соћ мин ел саен сезончыларны шушы портта 

кљтеп ала торган булдым. Якташларымны књрмђмме, њзебезчђ сљйлђшњлђрен 
ишетмђмме дигђн телђк мине яр буена ђйдђде. Бђхет дигђннђре ел саен 
елмаймаса да, ђллђ нигђ бер булса да мин сагыну сагышын мизгелгђ генђ 
басарлык очрашуларга тап була идем. Шул бер мизгел килђсе елга кадђр 
— сезончыларны каршыларга килгђнче яшђргђ кљч бирђ иде. 
Кеше картая барган саен њткђн тормышыныћ џђр кљне, џђр сђгате турында 

кайта-кайта уйлана икђн ул. Мин дђ узган юлымны барлыйм, књћелем 
књтђрелеп, йљзем яктырып китђрлек бер генђ мизгелне дђ исемђ тљшерђ 
алмыйм. Алай дисђћ... Кыл урталай — авылда џђм читтђ дип икегђ бњленгђн 
тормышныћ беренче бњлегендђ яктылык та булган лабаса, кадере генђ 
беленмђгђн. Ачлыгы, ялангачлыгы, ђтисез кљнкњрешнећ бар ачысы белђн янђшђ 
газиз кешем — ђнкђем, шомырт ислђренђ књмелеп утырган њз урамым, бђбкђ 
њлђнле ишегалдым, тђгђрђп њскђн тауларым бар иде. Гомернећ икенче бњлеген 
мин ќиде ят арасында килмешђк булып њткђрђм. Монда «минеке» дип авыз 
тутырып ђйтерлек бер нђрсђм дђ юк. Хђтта њз канымнан яралган бердђнбер 
улым да мића ниндидер икенче сорттан булган кеше итеп карый бит. Монда 
минем телемђ дђ, ќырыма да урын юк.
Мин гомерем буе ќан асрап кына яшђдем. Нђрсђдер кљтеп, ул нђрсђнећдер 

беркљнне табыласына љмет итеп, шул табылганнан соћ гына ќићел сулыш 
белђн чын-чынлап яши башларыма ышанып. Кљзгегђ књтђрелеп караган бер 
мђлемдђ, њземнећ чђчлђре чаларып, ићбашлары салынып тљшкђн, инде гомер 
кљзенђ якынлашкан бер карт икђнемне књреп, имђнеп киттем. Мића ашыгырга, 
бик тђ ашыгырга кирђк иде.
Тормыш минем улымны — Владимир Николаевичны да ир уртасы итђргђ 

љлгергђн иде. Аныћ да чигђ буйларына мул гына булып кар бљртеклђре ягылып 
килђ. Рђхмђт аћа, мине сђфђргђ алып чыгудан баш тартмады. Катя, Екатерина 
Дмитриевна, хђзер кљннећ књп сђгатен кара яулыгын бљркђнеп, гыйбадђт кылып 
утыруда њткђрђ, аны ерак юлга кыймылдату турында ђйтеп тђ торасы юк. Ерак 
дип, хђзер айлар буе юл йљрисе тњгел анысы, самолёт белђн књз ачып йомган 
арада ќирнећ икенче читенђ барып тљшђргђ була. Елизово аэропортыннан 
Мђскђњгђ очучы самолёт, шулай итеп, безне туган якларга якынайтырга алып 
китте. Арада мећнђрчђ чакрымнар тњгел, тљп-тљгђл ярты гасыр ќђйрђп ята 
иде.
Бу коточкыч иде. Њлђт чире кырып салган, йђ булмаса ќир упкан диярсећ 

— кечерђк авыл хђтле булган бер урам баш-аягы белђн юкка чыксын ђле! Љске 
урамнарда љйлђр књзгђ ташлана ташлануын, анда да минем ише карт-коры гомер 
кичерђдер — каралып беткђн тњбђлђр шул хакта сљйли. Мин керделе-чыктылы 
уйларымны онытырга тырышып, књзлђремне тагын бер ачтым, бер йомдым. 
Кљчкђ кыймылдап, урынымнан кузгалдым, аякларымны љстерђп дигђндђй 

АЙ ГЉЛ  ЂХМЂТ ГАЛИ Е ВА
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ялгыз капка янына килдем. Аћа орынсам, ниндидер куркыныч хђл булудан 
курыккандай, тоткасына сузылган кулымны утка пешкђн тљсле кире тартып 
алдым. Югыйсђ, капка њзе њк елый-елый ачылып, мине эчкђ чакыра иде. Эчкђ 
дип, анда њтђр љчен капкадан њтњ мљџим тњгел: хет теге ягыннан, хет бу ягыннан 
ђйлђнеп њт — кай тарафтан гына атласаћ да, сине љнсез чокыр гына кљтеп тора... 
Безнећ нигезме ул, башкаларныкымы? Бу куркыныч бушлыктан кайчандыр тђпи 
баскан сукмакларны эзлђргђ маташу њзе њк коточкыч иде... Мин моћа кадђр 
болай да бар авырлыклардан, бар мђшђкатьлђрдђн урап њтеп кенђ котылмакчы 
булып яшђдем бугай... Бу юлы ђйлђнеп њтђсе итмђдем, батырлыгымны ќыеп, 
капканы ђкрен генђ эчкђ таба эттем. Ул бил тићелтем њскђн ђрекмђннђргђ, 
кычытканнарга, ђремнђргђ терђлеп, еламсырап туктап калды. Минем тљсем 
буларак сњтелмичђ калган капкамы бу, тњгелме? Ђрем ачысыннан ачырак бер 
ђрнњ белђн янђ як-ягыма карандым. Бђлки нђрсђгђ дђ булса ђнкђй карашы 
ягылып калгандыр?.. Тирђ-як рђхимсез иде — ќавап табылмады. Мђћге бетмђс 
сљяллђр белђн чуарланган учларым капканыћ мњклђнеп беткђн тактасын 
капшап-капшап узды: сукыр кешедђй, шушы капкадан њземне эзлђвем тњгелме? 
Гомер капкасы диярсећ. Аны да бит ачасыћ да ябасыћ икђн, яшђгђнећ-
яшђмђгђнећне сизми дђ каласыћ. Кем белђ, абынмый-сљртенми яшђгђннђр 
љчен бђлки гомер капкалары да бђхеттђн коеладыр...
Улым баядан бирле бер сњз катмый, беркадђр ара калдырып, минем 

арттан атлап килђ иде. Без аныћ белђн озын юлда кайтканда бер-беребезне 
таптык. Ул — мине, мин — аны. Авыл турында, ђнкђй турында, абый турында 
сљйлђгђннђрем сискђндереп ќибђрдеме, гомеребездђ беренче тапкыр ата џђм 
ул булып ачылып сљйлђшњебездђн ђсђрлђндеме, ђллђ мин тасвирлаган, шомырт 
ислђренђ, бала-чага чыр-чуына књмелеп утырган урам урынына ыржаеп торган 
бушлыкны књрњ џушын алдымы — мин њз улымны танымадым, аныћ књз 
карашы њзенеке тњгел иде. 

— Как будет «папа» по-татарский?
Улымныћ кљтмђгђндђ шулай дип соравына мин тиз генђ ќавап кайтара 

алмадым. Куркып калдыммы, каушап тљштемме, ђллђ њз телемне мизгелгђ генђ 
онытып ќибђрдемме — бертын дђшђ алмый тордым. Аннан, сугыш урлаган 
ђткђйне, ђткђйсез њткђн, ђткђйлелђрдђн кљнлђшеп яшђгђн ятим балачагымны, 
ђткђйдђн соћгы хђбђр булып кайчандыр љйнећ бњрђнђ ярыгында сакланган 
похоронка хатын, њлгђн ђткђйне гомер буе исђн дип љметлђнеп кљткђн, исђн 
улын бер књрергђ тилмергђн ђнкђйне књз ућымнан њткђреп, иреннђремне 
тибрђтер-тибрђтмђс кенђ:

— Ђткђй... Ђткђй... — дип пышылдадым. Кинђт кенђ аякларымныћ йомшап 
китњен сизеп, егылмас љчен капка баганасына сыендым. Шул мизгелдђ ђллђ мин 
капканы, ђллђ черек капка мине кочагына алды — мин икебезнећ бербљтенгђ 
ђверелеп, ќиргђ якынаюыбызны аћладым. Ниндидер рђхђт изрђњдђ улымныћ 
ничектер њзенчђ йомшак итеп минем арттан кабатлавын ишетеп љлгердем: 
«Ђткђй... Ђткђй»... дип гомерендђ беренче тапкыр ђйткђн сњзлђре капканыћ 
теге ягында яћгырагандай булды.  

b

КАПКА
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Ќђми л ђ 
Ђ х т ђ м о в а

КЕШЕЛЕКНЕ НИЧЕК ЮГАЛТМАСКА
* * *

Авыр чаклар була,
Авыр-авыр...
Сыгылып ла тљшђ,
Ићнђр авырлыктан.
Шундый чакта шифа,
Сихђт табам
Раббым биргђн
Књркђм сабырлыктан...

Авыр чаклар була,
Авыр-авыр...
Мљлдерђп лђ тула
Књзлђр
Њпкђ-яшькђ...
Бу бит ђле
Тђмуг уты тњгел,
Бу бит ђле
Тњгел мђћгелеккђ,
Бу авырлык
Сабыр итсђћ — њтђ...

Авыр чаклар була,
Авыр-авыр...
Сыгылып ла тљшђ,
Ићнђр авырлыктан...

Ќђмилђ ЂХТЂМОВА — шагыйрђ; «Хислђрећне ќилгђ чђчмђ», «Мин китђрмен синнђн», 
«Чђчлђремдђ кышныћ ак салкыны» џ.б. китаплар авторы. Казанда яши.
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* * *
Књп нђрсђгђ љйрђнђсе бар ђле,
Књп нђрсђне эшли белмим, карале!
Син киткђндђ кала алмыйм еламый
Йљри алмыйм тђрђзђгђ карамый.

Књп нђрсђгђ љйрђнђсе бар ђле,
Књп нђрсђне эшли белмим, карале!
Телем-телем теленеп, телгђлђнеп
Сагынмаска љйрђнђсе бар ђле...

* * *
Кљннђр буе бертуктамый
Яћгыр ява,
Тђрђзђне шыбыр-шыбыр
Кага-кага.
Књкне ићлђп белмим кая
Болыт ага,
Књћеллђрне сагышларга
Сала-сала...

Кљннђр буе бертуктамый
Яћгыр ява,
Тђрђзђне шыбыр-шыбыр
Кага-кага.
Ќђйнећ бњген соћгы кљне,
Соћгы тљне — 
Сызылып кына гомер ага
Белмим кая...

Кљннђр буе бертуктамый
Яћгыр ява...

* * *
Юкка чыккан кљннђр — 
Књпме алар!
Юкка чыккан эшлђр — 
Дљнья чаклы,
Юкка чыккан дуслар — 
Бихисап...

Дус дигђнем юкка чыгармыйм, дип,
Эшлђремне юкка чыгармыйм, дип,
Кљннђремне юкка чыгармыйм, дип,
Кешелекне ничек югалтмаска?!.

Яћгыр

Бу кљн — 
Син џђм мин.
Бер-беребезне
Сагынып
Елыйбыз без...
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Югалтсам — табармын димен,
Авырсам — терелермен,
Ялгышсам — тљзђлермен лђ,
Рђнќетсђм — тезлђнермен.

Хыянђтчел сатлык ќаннар
Бар дљньямны чолгап алса,
Икейљзлелек, ялагайлык
Тынны басса — 
Нишлим?!.

Књзлђрем сљенђ

Књзлђрем сљенђ,
Кызыма
Књземне тљшерсђм — 
Озын кић књлмђге,
Ќићнђре кулыныћ
Чугына кадђрле
Тљшкђннђр...
Ак кына яулыгы
Башында...

Књзлђрем сљенђ,
Кызыма
Књзлђрем тљшерсђм — 
Ике бит очында
Мђхђббђт чокыры,
Ак кына тљймђдђй
Сљйкемле борыны...

Књзлђре елмаеп
Еракка тљбђлгђн — 
Урамда кљчеклђр
Уйныйлар...
Ак мамык кар ява...

Кызымныћ књзлђре — 
Шомырттай кап-кара
Зур матур књзлђре
Дљньяны књрђ џђм...
Сљенђ...

Књзлђрем сљенђ,
Кызыма
Књземне тљшерсђм...

Á

Синнђн китђр љчен,
Онытыр љчен сине
Гаеплђрећ эзлђп
Интекмимен — 
Мин бит њзем
Камиллектђн ерак!

Ђ син мића шулкадђрле якын!
Ђ син мића шулкадђрле кирђк!
Шулкадђрле кадерлем син минем!

Синнђн китђр љчен,
Онытыр љчен сине
Гаеплђрећ эзлђп интекмимен.
Књзлђремне тегеп тђрђзђгђ,
Килеп ќитђрсећ дип тђ,
Кљтмимен — 
Килсђћ иде
Тулы иман белђн...

Шулкадђрле кадерлем син минем...
Шулкадђрле сљеклем син минем...
Шулкадђрле сагынамын сине...

Раббым синећ
Гыйбадђтлђрећне кабул кылсын,
Гљнаџларыћ синећ ярлыкасын,
Ќђннђт тњрлђрендђ синећ љчен,
Синећ янђшђћдђ минем љчен
Раббым књркђм итеп
Гњзђл бина кылсын!

Шулкадђрле кадерлем син минем...
Шулкадђрле сљеклем син минем...
Шулкадђрле сагынамын сине...

* * *

* * *

ЌЂМИЛЂ   ЂХ ТЂМОВА
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СЂЙДЂШ МАРШЫ, ТАТАР МАРШЫ...
Салих Сђйдђшев музеенда яћа экспозиция... Кечкенђ 

генђ, лђкин аћа игътибар итми мљмкин тњгел. Чљнки биредђ 
Сђйдђшнећ хђрби киемнђн тљшкђн фотосы, командир Якуб 
Чанышев архивыннан материаллар, ноталар урын алган. 
«Кызыл Армия маршы» иќат ителњгђ 85 ел тулу ућаеннан 
оештырылган ул. Бу экспонатлар њзеннђн-њзе ђсђр тарихы 
белђн кызыксынуга этђрде дђ. 
Ќићњне якынайтуда маршныћ да роле аз булмаган: 

сугышка хђрбилђрне Казан тимер юл вокзалында ђлеге 
ђсђр озаткан, канкойгыч бђрелешлђрдђ яуга рухландырган 
џ.б. Музей хезмђткђрлђре ђйтњенђ караганда, ђсђрнећ 
ничек, кайчан, кайда иќат ителње тљгђл билгеле. Шулай 
да эзлђнђ, укый торгач, ђсђрнећ тууына бђйле берничђ 
фаразга юлыктым, џђм ђлеге фикер тљрлелеге маршны моћа кадђр язылган бар 
ђсђр тарихларыннан кызыклырак итђ. 
Беренче фараз радиожурналист Исмђгыйль Усманов хатирђлђренђ бђйле. «Салих 

Сђйдђшев турында истђлеклђр» (Казан, Татар.кит.нђшр., 1980. – 71-72 б.) китабында 
ул, Кызыл Армиянећ 11 еллыгын бђйрђм итњ планын ђзерлђгђндђ, дивизия командиры 
Якуб Чанышевныћ радиокомитет хезмђткђрлђре алдында «милли њзенчђлекле марш 
булдыру» бурычын куюы турында яза. Салих Сђйдђшев белђн якыннан аралашкан 
Исмђгыйль Усманов шул кљннђрдђ тљшке ашка Сђйдђшлђргђ килђ. 

«– Салих, синећ кайчан да булса марш язганыћ булдымы?
– Юк... Хђер, дљрес ђйтмим бугай, Оренбургта музыка мђктђбендђ эшлђгђндђ 

омтылып караган идем. Ђ син нигђ бу турыда сорыйсыћ ђле?»
Исмђгыйль Усманов ђлеге сљйлђшњнећ тљп максатын ђйткђч, композитор: «Мин 

лирик, булдыра алмам», – дип баш тарта. Озак бђхђслђшкђннђн соћ, Сђйдђш кинђт 
пианино янына утыра. «Кашларын ќыерып, иреннђрен тњгђрђклђп куйганнан соћ, азрак 
кына артка каерылып уйнап ук ќибђрде. (...) Менђ кульминация ноктасы... Аз гына 
кайгылы, ђмма шул ук вакытта кырыс џђм књтђренке трио яћгырый. Кыллар гњли... 
Литавра џђм труба тавышлары ишетелђ, менђ безнећ Кызыл Армиябез атлый. Салих 
тђмамлады, бармакларын клавишлардан алмыйча, мића таба борылды да, елмаеп:

– Йђ, ошадымы? – дип сорады џђм тиз генђ борын астыннан кљйли-кљйли, 
нота билгелђрен кђгазенђ тљшерђ башлады. – Ђ менђ оркестрлаштырырга вакытым 
калмады. Ђйдђ, соћга калабыз!
Ул репетициягђ ашыга иде. Кинђт миндђ бер кыю уй туды. Салих киенгђн арада 

мин сиздермичђ генђ ђлеге маршныћ кулъязмасын элђктердем».
Исмђгыйль Усманов Сђйдђшнећ оркестрлаштырганын озак кљтђргђ туры килер 

дигђн уй белђн, ноталарны яшертен генђ дивизиядђге капельмейстерга тапшыра. 
Љч кљннђн соћ ђсђр ђзер була, оркестр аны љйрђнгђч, Сђйдђшнећ њзен Кызыл 
Армия йортына чакыралар. Композитор маршны тыныч кына тыћлый, лђкин 
автор билгелђвенчђ, «књзлђрендђ ризасызлык» була. Сђйдђш маршны камиллђштерњ 
кирђклеген ђйтђ, шунда ук оркестр белђн аны тљзђтергђ алына џђм 1929 елныћ 
23 февраленђ – Кызыл Армиянећ 11 еллыгына аны љлгертђлђр. Бу – марш язылу 
тарихыныћ беренче, кић таралган варианты. Музыка фђне, Сђйдђш белђн бђйле 
хезмђтлђрдђ ђсђр иќат ителњнећ рђсми версиясе буларак нђкъ ул йљри.
Артист џђм шул вакытта театрныћ администраторы булып эшлђгђн Локман 

5. «К. У.» № 1
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Аитовныћ автобиографик очеркында ђсђрнећ 
академия театрында иќат ителњенђ басым ясала. 
Ђлеге версиянећ кић ќђмђгатьчелеккђ билгеле 
булмавы, Аитов кулъязмаларыныћ китап булып 
басылып чыкмавына бђйледер, алар Татарстан 
Фђннђр академиясе Г.Ибраџимов исемендђге 
Тел, ђдђбият џђм сђнгать институтыныћ Язма џђм 
музыкаль мирас њзђгендђ саклана (Биографик 
очерк. Кулъязма. ТР Г.Ибраџимов исемендђге 
Тел, ђдђбият џђм сђнгать институтыныћ фђнни 
архивы. 82 ф., 1 тасв., 1 сак.берђм).

«Салих Сђйдђшевныћ театрда эшли торган 
урыны касса артындагы минем администратор 
кабинетыма янђшђ, зур шыксыз гына караћгы 
бер бњлмђдђ иде. Ул анда кљндезлђрен дђ ут 

яндырган хђлдђ пианиносы артына утырып иќат итђ иде. Мин месткомнардан 
йљреп кайткач, бњлмђгђ кереп эшкђ тотынам, ул да анда клавишалар љстендђ љзеп-
љзеп бармакларын уйната. Ђледђн-ђле тынып тора. Уйлана булса кирђк. Шуннан 
ул минем кайтканны сизеп ала да, стенаны кагып, њз янына чакыра. Мин шундук 
йљгереп керђм. (...)

– Менђ, Локман абый, тыћлап кара ђле! – дип яћа гына язган кљенећ бер љзеген 
уйнап књрсђтђ. – Я, ничегрђк? – дип сорый. Мин њзем тљшенгђн кадђр бђя бирђм. 
(...) Бу маршныћ мића аеруча ошаган бер урыны бар иде. «Менђ бу ќире бигрђк тђ 
кљчле, йљрђкнећ ђллђ кайсы урынына њтеп тђэсирлђндерђ... – дигђч, «кайсы ќире, 
кайсы, бусымы? – дип, кат-кат уйнап књрсђтеп, тљпчи-тљпчи ќентеклђп сорый иде. 
Кайсы бер кљннђрне исђ, минем эш књбрђк булып, аныћ янына керергђ вакытым 
булмый. Ул минем кайтканны сизеп ала да маршныћ мин яраткан урынын юри 
уйнарга тотына. Нихђл итмђк кирђк, ихтыярымны ќуеп, кљйгђ сихерлђнеп, янына 
керергђ мђќбњр була идем. Шуннан ул мине бњлмђ буенча ђле кызу, ђле ќай белђн 
генђ маршка атлатып йљртђ...»
Локман Аитов ђсђрнећ язылу урыны џђм вакыты турында ђнђ шулай, ягъни 

Исмђгыйль Усманов вариантыннан аермалы бђян итђ. Лђкин бу язмаларда маршныћ 
Кызыл Армиянећ унберьеллыгына иќат ителње инкарь ителми. 
Язучы Габдрахман Минский истђлеклђрендђ (Габдрахман Минский. Онытылмас 

очрашулар. Казан, Татар.кит.нђшр., 1973) «Кызыл Армия» маршы «Шлем» спектакленећ 
финалы љчен язылганын ассызыклый. 1928 елныћ кљзендђ Габдрахман Минский 
Кызыл Армия сафларына алына. Командиры Якуб Чанышев булган укчы дивизиянећ 
беренче татар полкында хезмђт итђ. Бђйрђм яисђ ял кљннђрендђ шђџђргђ кайткач, еш 
кына академия театрына килђ, ђсђрлђре куелган театрда эшлекле очрашулар турында 
яза. Шундый очрашуларныћ берсендђ ул Сђйдђш белђн озак кына фикер алышып 
утыра. «Сђйдђшев минем нђрсђ язарга ќыенуым белђн кызыксынды. Љстемдђ яћа гына 
киелгђн шинель, башымда шлем да булгач, аныћ кызыксынуы бик ихлас иде. Аннары 
ул њзе дђ Кызыл Армия љчен марш язу хыялында йљргђнен ђйтте. Кыскасы, сљйлђшђ 
торгач, Кызыл Армия тормышыннан пьеса язу фикере туды (...)

– Син бит шул тормышныћ эчендђ кайныйсыћ хђзер. Яз ђле бер пьеса! Сђхнђ 
аркылы маршка атлап узарлык эпизоды џђм берничђ поход ќыры да булсын...»
Габдрахман Минский истђлеклђренђ караганда, ул ђлеге пьесаны бер ай эчендђ 

тљгђлли. Полкта аћа иќат итђр љчен бљтен мљмкинлеклђр дђ тудыралар. Пьесага 
«Шлем» дигђн исем бирелђ, ђсђр тиз арада академия театрында сђнгать советына 
тикшерњгђ дђ чыгарыла. Утырышта «Шлем»га карата тљрле фикерлђр яћгырый, 
автор ђйтњенђ караганда, Шђриф Камал ђсђргђ ућай бђя бирђ. Репетициялђр 
башлана. «Сђйдђшев, бљтен дљньясын онытып, пьесага музыка яза. Аныћ гаќђп 
яхшы бер ягы бар иде: яћа нђрсђ яза башладымы, язылу процессында сине очратса, 
кабинетына алып керер дђ уйнап књрсђтер, фикерећне сорар, кићђшећне тыћлар, 
икенче очраганда: «Ђйдђле, теге кљйне тагын тыћлап карыйбызмы?» – дип яћадан 
алып керер, яћадан уйнап књрсђтер».

Г Њ З Ђ Л  СЂ ГЫЙТОВА
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Ђлеге тарих Локман Аитов тарихы белђн тђћгђл килђ, Совет Армиясе маршы 
«Шлем» спектакле љчен язылган дигђн вариантка тукталыр идек – спектакль академия 
театры тарихына караган хезмђтлђрдђ 1930 елда чыккан дип билгелђнгђн. Бђлки, 
ниндидер тљгђлсезлек киткђндер дип тикшеренњлђрне дђвам иттем. Гали Арслановныћ 
«Эволюция режиссуры татарского театра (1906-1941)» авторефератында «Шлем» 1929 
елда чыккан дип билгелђнђ, лђкин Мирсђй Ђмирнећ «Шлем» спектакленђ 1930 елныћ 
март аенда басылган рецензиясе («Кызыл Татарстан», 1930, 1 март) ђлеге фактларны 
шик астына алырга урын калдыра. Ђ маршныћ Кызыл Армиянећ 11 еллыгында 
уйналуы тљгђл билгеле. Салих Сђйдђшев музеенда Якуб Чанышев тарафыннан 
расланган нота нљсхђсенећ титул битендђ «Марш 1ого Стрелкового Полка в память 
ХI годовщины Славной Красной Армии» дигђн язуы бар (фотога кара, «Казан утлары» 
журналы љчен Салих Сђйдђш музееннан алынды). Димђк, «Шлем» спектакле марш 
язылгач, бер елдан соћ гына туа. Џђм туганда, ул «Кызыл Армия» яисђ «Совет армиясе 
маршы» дип тњгел, ђ «1 нче укчы полкы маршы» буларак иќат ителђ.
Исмђгыйль Усманов џђм Локман Аитов Кызыл Армиянећ 11 еллыгы кичђсе, 

анда беренче тапкыр маршныћ яћгыравы, Салих Сђйдђшевнећ њзе дирижёрлык 
итњен, Сђйдђшкђ «мактаулы кызылармеец» исеме џђм хђрби кием бирелње турында 
ничек тљгђл язсалар, Габдрахман Минский «Шлем» спектакленђ солдатлар килгђн 
кич хакында да шундый ук тљгђл детальлђр белђн сљйли. Лђкин аныћ вариантында 
Сђйдђш Армия тарафыннан соћрак зурлана: «Спектакльдђн соћ берничђ кљн 
узгач, полкныћ хђрби комиссары Минџаќ Сђйфи мине њзенђ чакыртты. (...) 
Сљйлђшњлђрдђн шунысы мђгълњм булды: Салих Сђйдђшевнећ яћа маршы белђн 
поход ќырлары – бер татар полкы љчен генђ тњгел, гомумђн, Кызыл Армия љчен 
ђйбђт иќади бњлђк, сугышчыны алга љндђгђн рухи корал. Шулай икђн, мондый 
мактаулы иќатны билгелђп њтђргђ кирђк. Дивизия командиры Якуб Чанышевныћ 
фикере шундый икђн. План мондый: беренче – копозитор Салих Сђйдђшне полкка 
кунакка чакырырга џђм саф алдында полкныћ почётлы кызылармеецы исемен 
рђсмилђштерергђ; икенче – полк оркестрына Сђйдђшев маршын бик яхшы итеп 
хђзерлђргђ; љченче – полк ашханђсендђ кызылармеецлар белђн бергђ аш мђќлесе 
уздырырга; дњртенче – полкныћ тегњ мастерскоенда Сђйдђшевка баштанаяк хђрби 
форма тегњ љчен љлгесен алырга; бишенче – полк клубында концерт ђзерлђргђ. 
Шул ук кичне, полк комиссары рљхсђте белђн, мин, татар театрына барып, Салих 
Сђйдђшевкђ комдивныћ чакыруын тапшырам. Сђйдђшев бу чакыруга бар иќади 
ялкынын куеп ђзерлђнде. Яћа марш – «Каршылау маршы»н язды».
Кыскасы, «Совет армиясе» яисђ «Кызыл Армия» маршы туу џђм аныћ беренче 

тапкыр яћгыравына бђйле вариантлар тљрле. Авторларныћ «Кызыл Армия» маршын 
Сђйдђшнећ башка маршлары белђн бутаулары да ихтимал. Сђйдђш маршыныћ 
безнећ љчен Тукайныћ «Туган тел»е кебек якын џђм кадерле икђнен генђ тљгђл 
ђйтђ алабыз. Тљрле кичђ-чараларныћ ђлеге ђсђрлђрнећ берсе белђн тђмамлануы да 
очраклы тњгелдер. Декабрь аенда Композиторлар берлегенећ 75 еллыгы ућаеннан 
Татарстан композиторлары ђсђрлђреннђн торган концертлар узды. Шуларныћ 
соћгысы ахырында симфоник оркестр «Сђйдђш маршы»н яћгыратты. Лђкин ул 
тулаем уйналмады: урта бер ќирендђ љзелеп, концерт тђмамланды. Књћелдђ ниндидер 
ризасызлык калды, бу хис миндђ генђме дисђм, Казан дђњлђт консерваториясе 
деканы Сђгыйть Хђбибуллин: «Аћламыйлар алар татар књћелен», – дигђн сњзлђр 
белђн каршыма килђ. Љйгђ кайткач, књћелдђге бу бушлыкны тутыру максатыннан 
интернетта симфоник оркестр белђн Натан Рахлин ќитђкчелек иткђн чордагы 
язмаларны эзлђп таптым. Аудио, видеоязмалар астында тамашачылар фикере: 
«Књћелнећ ић нечкђ кылларын тибрђтђ». «Халкыћ љчен горурлык хислђрен уята, 
канат куя». «Нинди кљчле марш!», «Мђћгелек горурлык!» дигђн сњзлђр язылган. 
Ђлеге мђдхия – маршныћ тууы бњген инде чырай сытыла торган «совет», «кызыл» 
сњзлђре белђн бђйле булуына карамастан, халыкныћ рухында, књћелендђ икђненђ 
тагын бер кат дђлил. Ул – татар маршы, Сђйдђш маршы!

Гњзђл СЂГЫЙТОВА, 
филология фђннђре кандидаты

СЂЙДЂШ МАРШЫ, ТАТАР МАРШЫ...
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«Казан утлары» архивыннан

Кардђшлђр: татар џђм башкорт язучылары очрашкач. 
Сђгыйт Агиш, Зђки Нури, Гариф Гомђр, 
Габдрахман Ђпсђлђмов. Уфа. 1958 ел.

Шагыйрь 
Сђхаб Урайский 

(1907-1957).

Муса Ќђлилнећ хатыны Ђминђ ханым Казанга килгђч. 
Ућнан сулга: Венера Ихсанова, Риза Ишморат, 

Ђминђ Ќђлилова. 1981 ел.
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«Казан утлары» журналыныћ баш мљхђррир бњлмђсендђ редколлегия 
ђгъзалары ќыелган. Журнал эшчђнлеге турында ќитди ђћгђмђ бара. 2001 ел. 

Бер тљркем язучылар Рафаэль Сибатныћ туган авылында. Ућнан сулга: Газинур Морат, 
Гариф Ахунов, Шаџидђ Максудова, Мђгъсњм Насыйбуллин, Рафаэль Сибат. 

Киров љлкђсе. Тњбђн Шљн авылы. 1998 ел.

Равил Бохараев 
(1951-2011), 
шагыйрь, публицист, 
тђрќемђче. 
Њткђн гасырныћ 
70 нче еллары.

Сђхифђне Равил ФЂЙЗУЛЛИН ђзерлђде.
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Булмышлар

Књктђн тљшкђн бђхет

Бу хђллђр Мђскђњнећ Максим Горький исемендђге Ђдђбият институтында 
укыган чакта булды. Яшь артса да, бездђн балачак беркатлылыгы чыгып 
бетмђгђн иде ђле.
Институтта ул вакыттагы Советлар берлегенећ бљтен тљбђклђреннђн килеп, 

ђллђ ничђ миллђт балалары белем ала. Мин књбрђк њзебезнећ тљрки кавемнђр џђм 
Кавказ, Балтыйк буе вђкиллђре, рус егетлђре белђн аралашырга тырышам. Бурят 
шагыйре Нажмил Нимбуев, Таулы Алтайдан — Бронтой Бедюров, руслардан Юрий 
Кузнецов, Александр Гаврилов, балкарлардан Мљхђммђт Геккиев, Али Байзуллаев 
белђн кљне-тљне диярлек бергђ йљрибез. Бары — бергђ, югы уртак дигђндђй, џђммђ 
нђрсђбезне бњлешеп яшибез. Яшь чагында кешегђ књп нђрсђ ќитмђсђ дђ, безгђ ић 
ќитмђгђне акча иде. Стипендия нибары 28 сум, аныћ да бер љлешен тулай торак 
љчен тотып калалар. Бу акчаны без тартып-сузып ике-љч атнага ќиткерђбез дђ 
соћгы атнада ачлы-туклы кљн књрђбез. Ђ инде кемгђдер нђшрияттан яисђ гђќит-
журналдан гонорар килсђ, ул кљн барыбыз љчен дђ бђйрђмгђ ђверелђ иде.
Ђлеге дђ баягы акча бљтенлђй бетеп, џђммђбез љчен дђ кара кљннђр 

башланган вакыт иде. «Казан утлары» журналыныћ соћгы санында минем бер 
туплам шигырьлђрем басылды, бљтен љмет шуныћ гонорарында. Вахта янындагы 
почта тартмасын кљненђ берничђ тапкыр тљшеп карасам да, гонорар џаман 
килми дђ килми. Шулай пошаманга калып утырганда, минем бњлмђгђ балкар 
егете шагыйрь Мљхђммђт Геккиев килеп керде. Њзенећ авызы ерык, кулына 
ниндидер кђгазь тоткан. «Менђ, сића књптђн кљткђн гонорарыћ килде, йљз 
егерме сум!» – дип, керђ-керешкђ миннђн сљенеч алырга тырышты бу. Билгеле 
инде, минем баш књккђ тиде. Лђкин бњген — якшђмбе, почта эшлђми, тешне 
кысып булса да, тагын бер кљн ураза тотарга туры килђчђк. Мљхђммђтнећ моћа 
да ќавабы ђзер икђн. «Берђрсеннђн бурычка алып тор, бу кђгазьне књрсђтсђћ, 
телђсђ-кайсы бирђ инде сића». Мљхђммђтнећ тапкырлыгына куанып, тиз генђ 
тугызынчы катта яшђњче башкорт шагыйре Габделхак Игебаев янына чаптым. 
Ул Югары Ђдђби курсларда аена йљз илле сум стипендия алып укый, ќитмђсђ, 
кић књћелле, шактый ук юмарт кеше. Кыскасы, берничђ минуттан шђмђхђ 
егерме бишлекне тирлђгђн учка йомарлап, мин каршы йорттагы гастрономда 
чиратта тора идем инде.
Ул кљнне барча дус-иш ќыелып, тулай торак бњлмђсендђ тљне буе бђйрђм 

иттек. Дњшђмбе иртђн ишек шакуга уянып китсђм, каршымда бик моћсу 
кыяфђтле Мљхђммђт басып тора. «Разил дус, зинџар љчен, ачуланма. Кичђ мин 
бераз шаярттым бит. Ул акча бланкысын мин шимбђ кљнне почтадан алып, њз 
кулым белђн генђ тутырган идем. Ђ син, беркатлы шагыйрь, шућа ышандыћ, 
пичђте булмаганына да игътибар итмђдећ. Борчылма, барыбер килђчђк бит ул 
гонорар. Мин аны бераз ашыктырдым гына...»
Мин, ни ђйтергђ белми, телсез калдым. Шулчак Мљхђммђт: «Ђ кичђге 

бђйрђм шђп булды бит! Мђћге онытылмаслык!» — диде дђ мине кочаклап алды. 
Без икебез бергђ шаркылдап кљлеп ќибђрдек. Чыннан да, ђгђр Мљхђммђтнећ 
шундый шуклыгы булмаса, мин ул гонорарны ничек алганымны, нђрсђгђ 
тотканымны да белмђс џђм андый мђћгегђ онытылмаслык бђйрђм дђ оештыра 
алмас идем.
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«Наполеон» коньягы

Мђскђњдђ Ђдђбият институтында укыганда, безнећ иќат семинары ќитђкчесе 
мђшџњр шагыйрь, йљзлђгђн популяр ќыр авторы Лев Ошанин булды. Сугыш 
елларында гаилђсен Казан џђм Чистай калалары сыендыргангамы, њзе дђ 
беркавым шунда яшђп алгангамы, ђллђ башка берђр сђбђбе булгандырмы, ул 
џђрвакыт мића карата аталарча ќылы мљнђсђбђттђ булды. Студент чакта ук 
њзенећ љенђ џђм дачасына кунакка чакырып, ач вакытта тамагымны туйдырып, 
юлга акча биреп озатып кала иде. Мин институт тђмамлап Казанга кайткач та, 
Чаллыга књченгђч тђ, араларыбыз љзелмђде, ул — минем янга, мин аћа барып, 
џђрдаим аралашып яшђдек. Шућа књрђ аны џђрвакыт сагынып искђ алам, шућа 
књрђ дђ аћа гомерем буена рђхмђтле.

1982 елны Лев Иванович мине хатыным Алия белђн њзенећ 70 яшьлек юбилей 
бђйрђменђ чакырды. Тантананыћ беренче, иќат љлеше Мђскђњнећ атаклы 
Ђдиплђр йортында (ЦДЛда), зур залда узды, анда юбилярныћ шђкертлђре 
исеменнђн сљйлђњ љчен мића да сњз бирделђр. Бђйрђмнећ мђќлес љлеше шул 
ук бинада урнашкан ресторанныћ Имђн залында оештырылган иде. Юбилейга 
Мђскђњнећ затлы-зыялы кешелђре чакырылган, тљрле республикалардан, 
хђтта чит иллђрдђн дђ кунаклар бар иде. Кунаклар књплегенђ карамастан, Лев 
Иванович беркемне дђ игътибарсыз калдырмый, џђркемгђ ќылы сњз таба, 
килњчелђрне елмаеп каршы ала, китњчелђрнећ џђммђсен кочаклап-њбеп озата. 
Саубуллашканда, ул минем кулга гаќђеп затлы, безнећ ишелђрнећ моћа кадђр 
тљшенђ дђ кермђгђн «Наполеон» коньягы тоттырды џђм, ике кулын ић љстемђ 
куеп: «Угостишь от моего имени своих близких друзей, если это возможно, 
пригласишь и моего друга Раиса Беляева», — диде.
Чаллыга кайткач, мин бу «Наполеон»ны кеше књзе тљшми торган ќиргђ, 

диван башындагы тумбочкага яшереп куйдым. Исђбем ничек кенђ булса да Лев 
Ивановичныћ ђманђтен њтђњ — Рђис Кыямовичны кунакка дђшњ иде. Лђкин бу 
бик ансат эш тњгел, ул кем дђ мин кем дигђндђй, ничек итеп инде тик торганда 
шђџђр башлыгын юньле мебеле дђ булмаган шып-шыр фатирыћа чакырасыћ?! 
Ђмма барыбер ќае чыкты бит моныћ. Рђис Кыямович кљннђрдђн бер кљнне 
Чаллыныћ мин ќитђклђгђн Язучылар ќыелышына килђсе итте. Ќыелыштан 
соћ минем кабинетка кергђч, ниџаять, бљтен кыюлыгымны ќыеп, Лев Ошанин 
юбилее турында сљйлђп киттем, аннан сђламнђр дђ тапшырдым. «Рђис Кыямович, 
мин монда янђшђдђ генђ яшим. Вакытыгыз булса, бђлки, бер татар шагыйренећ 
сез биргђн фатирда ничек яшђп ятканын књреп чыгарсыз? Лев Ивановичныћ 
сезгђ дигђн књчтђнђче дђ бар анда», – дип тђ ђйттем. Ни могќиза булгандыр, Рђис 
Кыямович ялт итеп сђгатенђ карап алды да: «Киттек!» — дип кул селтђде.
Фатирга килеп керњгђ мин ић элек «Наполеон» янына ташландым. Ђ ул 

— юк, коньяктан ќиллђр искђн! Инде нишлђргђ? Рђис Кыямович алдында 
адђм хурлыгына калам бит. Аптыраудан кызарып-бњртенеп, аныћ янына 
чыктым да фатирым бњлмђлђрен књрсђтђ башладым. Рђис Кыямович минем 
кабинеттагы китап шкафы янына ќиткђч, капыл туктап калды, киштђдђге 
китапларны алып карый-карый, таныш авторлары хакында њз фикерлђрен ђйтђ 
башлады. Безнећ белђн бергђ килгђн язучы Газиз Кашапов та сњзгђ кушылды. 
Болар китаплар белђн ђвђрђ килгђн арада мин сиздермичђ генђ књрше бњлмђгђ 
чыктым да телефоннан янђшђдђге гастроном директорына — авылдашым 
Рафаэль Сђхђбинећ ГПТУдагы сабакташы, дустыбыз Илџамга шалтыраттым. 
«Синдђ «Наполеон» коньягы бармы? Юк, дисећме? Алайса, њзећдђ булган ић 
яхшы коньякны алып, љч минутта минем фатирга килеп ќит! Калганын килгђч 
аћлатырмын».
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Китап киштђсе белђн танышып, миннђн яћа гына язган берничђ шигыремне 
укытканчы Илџам килеп ќиткђн, кухняга табын ђзерлђп куйган иде. Коньякныћ 
исеме «Москва» булгангамы, Рђис Кыямовичныћ књћелендђ шик уянмады, ул, Лев 
Ошанинга рђхмђт ђйтђ-ђйтђ, рюмкага авыз тидерде дђ саубуллашып чыгып китте.
Ђ «Наполеон» коньягы югалуныћ хикмђте бик гади булган. Энекђшем Рђмзилгђ 

мин фатирымныћ ачкычын биргђн идем. Чаллыга килгђндђ ул, мин љйдђ булмасам 
да, безгђ кереп, бераз ял итеп, чђй эчеп чыга иде. Бу юлы дуслары белђн килгђнгђ, 
болар чђй белђн генђ канђгатьлђнмђгђннђр, мђй эзли башлаганнар. «Минем абый 
запассыз тормый ул!» — дип, дуслары янында мактанып та ќибђргђн энекђш. 
Эзли торгач, яшерен урыннан табып, мактый-мактый коньякныћ башына да 
ќиткђннђр. Мин ачулана башлагач, ул, гљнаџсыз књзлђрен сабыйларча челт-челт 
йома-йома: «Наполеон — заманында безнећ илгђ џљќњм иткђн кеше бит. Шућа 
књрђ рђхђтлђнеп башына ќиттек без аныћ, абый», — дип акланырга тотынды.

Разил ВЂЛИЕВ

Исђнмесез, хљрмђтле журнал хезмђткђрлђре!

Журнал белђн беренче тапкыр 1972-1973 елларда укытучым Ђлфия апа Фђсхиева 
таныштырган иде. Башкача язылырга ризалата алмам дип, «Казан утлары»н ђни 
белђн ядђч аерып (ќићел булмады, ђни бик хђтерле иде) кулга тљшердем. Кызганыч, 
аннан соћгы елларда бик даими укылмады. Ђ быел, радиодан журнал хезмђткђрлђре 
чыгышы этђргеч биргђч, кабаттан язылдым ђле, гаилђм дђ укырга џђвђс. Бљек Ќићњнећ 
70 еллыгы ућаеннан сезгђ њземнећ шигыремне дђ ќибђреп карарга булдым.

Хђтер, џђрчак уяу бул!

Мђрзия ХАЛИКОВА (ЂХМЂДУЛЛИНА),
Саба районы Юлбат авылы

Аталары – сугыш кырында,
Малайлары – иген кырында.
Кискен барды ул чак алыш,
Бигрђк ачы булдыћ, язмыш.

Иренендђ сљте кипмђгђн,
Кулларында, ђнђ, дилбегђ.
Бармы кеше хђсрђт чикмђгђн?
Књтђрелђ халык ил белђн.

Атын ђйди малай, ул тырмачы,
Тагын књпме ќирлђр эшлђнде!
Ризык соравыћнан, карын, туктачы,
Бар књзлђрдђ... сагыш тљплђнде.

Вике онын пилоткага салып
Тоттырдылар хезмђт кљненђ.
Кайткан чакта љйгђ арып-талып,
Ялмамыйча шуны тњз менђ!

«Ялап-ялап кына кайтсам да,
Калмас, — дидећ, — моныћ бљртеге.
Аш пешереп, бергђ ашыйк, — дидећ,
Булыйк исђн, калыйк без тере».

Сугыш башланганда, сигез яшьлек
Рамазан абыем иде бу.
Сабак булсын, гыйбрђт алып яшик,
Хђтер, џђрчак уяу бул!
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Гамьле ђћгђмђ

«ТАТАР ИСЂН ЧАКТА 
АНЫЋ ЯЗУЧЫЛАРЫ ДА БУЛАЧАК»  

Зљлфђт Хђким — тљрле ђдђби жанрларда бердђй актив иќат 
итњче калђмдђшебез. Узган елда журналыбыз укучылары аныћ 
«Ќенле књл» исемле драмасы, «Сђер никрут» исемле повесте, 
«100нче бит» рубрикасында фђлсђфи уйланулары, фикерлђре белђн 
таныштылар... Аныћ ђсђрлђре шулай ук республикабызда нђшер 
ителњче башка ђдђби басмаларда да дљнья књрде. Кыскасы, узган 
Мђдђният елы турында нђкъ аныћ белђн ђћгђмђ коруыбыз укучылар 
љчен дђ кызыклы вђ гыйбрђтле булыр дип уйлыйбыз.

– Зљлфђт ђфђнде, иќат кешелђре арасында син — ић бае. Синећ њзећнећ генђ дђ 
мећнђрчђ тамашачыларыћ, радиотыћлаучыларыћ, укучыларыћ бар. Мђдђният елында 
кайсы жанрларда ни-нђрсђлђр иќат итђ алдыћ? Тактсызлыкта гаеплђмђ... Узган 
елныћ башында њзећ белђн чњттђн генђ олы фаќига да булмый калды бит... Шљкер, 
савыктыћ џђм, ђйткђнемчђ, актив иќатта дип белђбез.

– Бђлки, чынлап та минем аудиториям башка иќатчыларныкына караганда 
кићрђктер. Аллага шљкер, тљрле жанрларда иќат иткђч, андый байлыгым 
бар. Мђдђният елы дигђннђн... Минем љчен џђр ел, џђр ай, џђрбер кљнем — 
мђдђниятнеке. Бу ел минем љчен иќади яктан тулы, нђтиќђле булды, књп яздым, 
тљрле жанрларда эшлђдем... Бу елны мића џљќњм иттелђр, хђтта аттылар да, аннан да 
зур зыянсыз, тирђн ќђрђхђтсез исђн калдым. Актив иќатымны дђвам итђм. Књптђн 
тњгел тђмамланган яћа пьесаларым бар, берсен сезгђ — «Казан утлары» журналына 
тапшырдым. «Газап» дип исемлђнгђн љр-яћа повестемны да сезгђ тђкъдим итђм 
џђм «Казан утлары»нда чыгар дип љметлђнђм. Бњгенге кљнгђ багышланган эссе 
љстђлемдђ ята, мин аны торымнан-торымга килеп дђвам итђм. Яћа ќырларым бар. 
Ђле књптђн тњгел «Мизгеллђр» исемле ќырымны яздым. Шактый ућышлы килеп 
чыкты шикелле.

– «Яћа татар пьесасы» конкурсында озак еллар жюри ђгъзасы буларак белђм: џђр 
ел конкурска хђтта икешђр пьеса бирђ идећ... џђм гел ќићњчелђр арасында булдыћ... Ул 
пьесаларыћ cђхнђгђ мендеме?.. Кайсы театрлар белђн хезмђттђшлек итђсећ?.. Элегрђк 
безнећ драматургларныћ пьесаларын рус театрлары, књрше республика театрлары 
да сђхнђлђштерергђ алына иде. Туфан Мићнуллин, Аяз Гыйлђќев, Рабит Батулла, 
Ризван Хђмид, Мансур Гыйлђќевлђрнећ ђсђрлђре тђрќемђ ителеп сђхнђлђштерелде. 
Сића башка тљбђк театрларыннан тђкъдимнђр булдымы?

– Конкурсларда ќићгђн пьесаларымныћ кайсыларыдыр куелды, кайсыларындыр, 
сђхнђлђштерњ авыр, мљмкинлеклђребез юк, дип куймадылар. «Кайда син, Аттила?!.» 
дигђн ђсђрем турында, моћа татар театрыныћ кљче ќитми, дип ќавап бирделђр. 
Минемчђ, Камал театрыныћ бљтен пьесаларны да куярга кљче ќитђ.
Башка театрларга килгђндђ... Књрђсећ, бу минем холкым белђн бђйледер инде 

— коммуникациялђр кора, элемтђ-дуслык-ђшнђлек чыбыкларын суза ала торган 
кеше тњгел мин. Шућа да карамастан, ђсђрлђремне Камал театрыннан кала Ђлмђт, 
Минзђлђ, Чаллы, Ђтнђ театрлары куйды. Шулай ук Башкортстанда «Нур» театры 
бер пьесамны сђхнђлђштерде, «Салават», «Туймазы» театрларында ђле џаман да 
спектакльлђрем бара.
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Пьесалар кирђк булса, мљрђќђгать итсеннђр — Аллага шљкер, гел иќат итеп 
торабыз, џђрвакыт яћа ђсђрлђребез бар. Кызганыч, безнећ кљчле, масштаблы 
фикерлђр белђн сугарылган пьесаларыбызны сђхнђгђ алып менђрлек талантлы 
режиссёрларыбыз аз. Проза да, поэзия дђ, драматургия дђ кљчле безнећ. Бездђ 
кљчле режиссура ќитенкерђми!
Моны мића Лондоннан килгђн театр белгече дђ ђйтте. Ул минем «Телсез Књке» 

спектаклемне, сайлап алып, Лондонга алып китте.

– Син чын иќатчыларга хас рђвештђ њзећ дђ књп укыйсыћ. Укуга вакыт ничек 
табасыћ? Бу тђртипкђ салынганмы? Бер ђћгђмђћдђ ХIХ гасыр рус философларыныћ 
хезмђтлђрен бик кызыксынып љйрђнњећне ђйткђн идећ. Язмаларыћда еш кына 
Бердяев фикерлђрен, карашларын да њзећнеке белђн бђйлђп нигезлисећ. Узган ел 
— Мђдђният елында њзећ љчен ачыш дип бђялђрдђй нинди ђсђрлђр укыдыћ? Њзебезнећ 
калђмдђшлђрнећ матбугатта, китап нђшриятында басылган ђсђрлђрен ничек кабул 
иттећ?

– Яшь вакытта алай ук тњгел иде, ђ менђ хђзер мин њземне китап дљньясыннан 
башка књз алдына китерђ алмыйм. Нинди дђ булса китапка, энциклопедиягђ, сњзлеккђ 
кагылмый калган кљнем юк. «Познавательный характер» миндђ, бу књбрђк шуныћ 
белђн бђйледер. Интернет белђн аралаша башлау белђн њк, мин, ић беренче чиратта, 
мљмкин булган сайтлардан бљтендљнья классик ђсђрлђрен, классик философияне, ић 
кирђк энциклопедиялђрне њземђ књчердем џђм хђзер горурланып ђйтђ алам: архив 
винчестерларымда, дискларда, флешкаларда бљтендљнья классикасы бар. Телђгђн 
вакытта аларны ачып укыйм, кулланам. Алар љчен кечкенђ генђ аерым ноутбук 
та тотам ђле. Сез дљрес аћламаган булгансыздыр: мин — ХIХ гасыр философиясе 
белђн генђ тњгел, гомумђн, бљтендљнья философиясе белђн кызыксынучан кеше. 
Кайсыдыр мђкалђлђремдђ ХIХ гасыр философларын, Бердяевларны телгђ алу шул 
чор фђлсђфђсе белђн мавыгу дигђн сњз тњгел.
Ул мђкалђмдђ рус философлары еш телгђ алынды, чљнки язмам Россиянећ 

њткђне, бњгенгесе џђм килђчђге хакында иде.
Дљресен ђйткђндђ, Аристотель, антик чордан тагын берничђ философ џђм 

тулысынча немец классик фђлсђфђсе ќаныма якын.

– Тљрек язучысы, Нобель премиясе лауреаты Орхон Памукныћ «Минем исемем 
Кызыл» исемле романы Г.Камал театры сђхнђсенђ менде. Факт буларак бу игътибарга 
лаек, минемчђ. Аћа кадђр Карло Гоцциныћ «Турандот»ын караган идек. Г.Кариев 
театры Пауло Коэльоныћ «Алхимик» ђсђрен сђхнђлђштерде. Исемнђре аталган ђлеге 
авторлар тљрлесе тљрле континенттан, тљрле дђверлђрдђн булсалар да, аларныћ 
ђсђрлђре гомум кешелекнећ яшђеш фђлсђфђсенђ кагыла. Памук Кљнчыгыш белђн 
Кљнбатыш сђнгатенећ фђлсђфи кыйммђтлђрен чагыштыра. Бу — мђћгелек тема... Без 
— Евразиянећ нђкъ уртасындагы халык. Шђрык мђдђниятенећ књп гасырлар тантана 
иткђн Рудаки, Руми, Кол Гали, Гомђр Хђйям дђверлђрендђге књтђрелеше, ренессансы 
кабатланырмы? Безнећ милли мђдђниятебез њсешенђ Кљнбатыш џђм Кљнчыгыш 
культурасы казанышларыныћ кайсысы књбрђк йогынты ясый дип саныйсыћ? Без 
алардан нилђр алабыз, њзебез нилђр бирђбез? Сорау озынрак, гомумирђк. Њз иќатыћа 
бђйлђп яисђ тоемлап, фаразлап, нђрсђ дип ђйтер идећ?

– Дљньядагы тљрле тарафларныћ багланышларында тљп рольне мђдђният 
уйнамый. Яшђеш џђрвакыт яшђњ укладын булдырды, џђрбер яшђњ рђвеше њзенећ 
культурасын тудырды. Без бњген культураны цивилизация алмаштырып маташкан 
заманда яшибез. Ул яктан бђхетсез кешелђр без. Культура — «культ» дигђн сњздђн, 
дини йолалардан башланган, культураныћ башы — диндђ, Аллага ышануда. Культура 
чыганагы борынгырак булган саен, аныћ кыйммђте зуррак, бђџасе югарырак. 
Культура борынгылыгы белђн «горурлана». Ђ цивилизация исђ ул кичђ яки бњген 
ясалган ялтыравыклы ђйберсе белђн генђ «мактана» џђм кешелек дљньясын шуныћ 
белђн «алдап сатып ала». Сез биргђн сорауга глобальлђшњ чорында ќавап бирњ 
мљмкин тњгел. Олигархлар хакимияте, акча хакимлеге астында яшђгђн заманда сез 
биргђн сорауларга елмаясы гына килђ. Без язган ђсђрлђр бњгенге дљнья кагыйдђлђре 
буенча яшђњче кешелђргђ аћлашылмаячак џђм аларга безнећ иќат кирђкми!
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Шућа књрђ Кљнчыгыш-Кљнбатыш багланышларында мин њземнећ ролемне аз 
гына да тоймыйм. Ќир шары кечерђйгђннђн-кечерђя бара — техника прогрессы 
шулкадђр тиз џђм кљчле. Шућа књрђ аерым шђхескђ, бигрђк тђ иќатчыга, њз урынын 
табып, шул урында калыр љчен бик зур сђлђт, бик зур кљч, ихтыяр, батырлык 
кирђк.

– Соћгы елларда прозада актив эшли башладыћ... «Казан утлары» журналы 
оештырган кыска бђяннар конкурсына тђкъдим иткђн «Сђер никрут»ыћ беркемне 
дђ битараф калдырмагандыр... Сатира жанры ић авырлардан бит. Синећ 
ришвђтчелеккђ каршы «ачкан сугыш»ыћ кемнећ ќићње белђн тђмамланыр икђн?.. 
Монда бер аерым автор гына ќитмђс, монда зур бер гаскђр кирђк булмагае... 
Коррупция, ришвђтчелек, башка социаль аномалиялђр шулай ук мђћгелек тема бит. 
Берничђ ел элек билгесез кытай авторыныћ ХVI гасырларда ук язган «Алтын вазада 
слива чђчђклђре яки Цзин, Пин, Мей» романын укыган идем. Анда ришвђтчелек, 
коррупциянећ пирамидасы сурђтлђнђ. Яки ић тњбђннђн алып ић югарыга кадђр 
кемнђр генђ бирми дђ, кемнђр генђ алмый ришвђтне? «Сђер никрут»тан соћ бу 
теманыћ дђвамы булырмы?

– Ришвђтчелек ул мђћге булачак. Аны бетерњ мљмкин тњгел. «Сђер никрут»ымнан 
соћ да ђле минем њземђ дђ, башкаларга да сатира ђсђрлђре язарга мљмкинлек 
ахырзаманга кадђр ќитђчђк.

– Бњгенге ђћгђмђне њткђргђн кљнебез акчаныћ «котырган» чагына туры килде. Яћа 
елда журналыбызныћ бу саны укучыларыбызга килеп ќиткђндђ, барыбыз да 1998 
елдагы кебек миллионерлар булып бетмђбезме? Акча уенын, гомумђн, дљнья сђясђтен 
масоннар оештыра, дилђр. Ђдђбиятта аларныћ чын йљзен ачу булырмы икђн?

– Зур акча хакимиятен, дљнья белђн идарђ итеп, «њз кљйлђренђ биетњлђрен», 
ђлбђттђ, ниндидер галђмђт куђткђ ия оешмалар алып бара. Без кемнђрдер таккан 
парадигмада яшђргђ мђќбњрбез. Ђгђр дђ телђсђ, алар миллиардлаган кешене ачтан 
њтерђ ала џђм киресенчђ. Ул оешмалар ничек дип аталадыр — тљгђл генђ ђйтеп 
булмый. Тљрле версиялђр бар, лђкин ул версиялђрне язып чыгарга ќљрьђт итњче 
табылырмы икђн? Башсыз калу куркынычы сагайта...
Бљтен планета турында уйлаганчы њзебезнећ кылган гамђллђргђ књз салырга 

кирђк. Мин ел башында ук ђйткђн идем: Украина — Кырым мљнђсђбђте Россияне 
яћа конфликтларга алып кермђгђе, дип. Ни кызганыч, шулай булып чыкты да. 
Украина белђн дђ дошман хђзер Россия, санкциялђр баса, Алла сакласын, њз илебездђ 
њзара низаглар башлана књрмђсен. Кайлардадыр дљньяны масоннар бутап ята дип 
уйлау ярый, ђмма џђркайсыбызга њз эшен уйлап эшлђргђ кирђк.

«Свадьба в Малиновке» дигђн фильмда Попандопуло ђйткђн сњзлђр хђзер еш 
искђ тљшђ: «Чует моё сердце — мы накануне грандиозного шухера!»

– 2015 ел тагын безнеке — Ђдђбият елы. Ул ђле бљтендљнья халкы љчен 
истђлекле Бљек Ватан сугышында Ќићњнећ 70 еллыгы да. Без синећ белђн 
— сугыштан соћ дљньяга килгђн буын... Безнећ сугышка карата њз мљнђсђбђтебез 
бар. Легионер-ђсирлђр темасын фђндђ, тарихта беренчелђрдђн булып Рафаэль 
Мостафин, Искђндђр Гыйлђќевлђр књтђрсђ, ђдђбиятта беренчелђрдђн булып син 
бу эшкђ алындыћ... Соћгы вакытларда ђлеге тема бигрђк тђ рус ђдђбиятчыларында 
массачыл тљс алды... Окоп дљреслеге буларак «штраф батальоннары»ныћ 
каџарманлыгын аеруча да књп књрсђтђлђр... «Телсез Књке», «Легионер» ђсђрлђренећ 
авторы бу хакта ни уйлый?

– Ул сугышларга фђлсђфи књзлектђн табигый књренешлђргђ караган кебек карарга 
мљмкин — ќир тетрђњ, вулкан шартлау, давыллар, су басулар, янгыннар рђтендђ. 
Ђмма бу коточкыч афђтлђр эчендђ, аерым алганда, кеше, аныћ язмышы, аныћ гомере 
бит. Авылында туйганчы ипи дђ ашамаган малайларны сугышка ќибђреп, аларны 
утка кертеп, коточкыч сынаулар аша њткђреп, мђћге гафу ителмђслек гаеп-гљнаџ 
алды бу сугышларны башлаучылар. Кинохроника ленталарын караганда, њзебезнећ 
якташларга, авылдашларыма охшаган йљзлђр књзгђ чалына. Минем «Легионер» 
романында тљп геройныћ ђнкђсе љчен легионнар да юк, теге якка, бу якка чыгу 

ГАМЬЛЕ ЂЋГЂМЂ
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да юк, аныћ љчен газиз баласы гына бар. Аныћ љчен ул сатлыкќан да булалмый, 
легионер да тњгел, шућа књрђ романымдагы вакыйгаларга ђнђ шул бљек АНА књзе 
белђн карарга кирђк.
Кызганыч ки, кешелек тарихы — сугышлар тарихы ул. Кеше сугышмыйча 

тора алмый. Аерым кешенећ ќаны, аныћ гомере зур тарихи вакыйгаларда санга 
сугылмый. Ић аянычлысы шул: нинди генђ сугышта да џђркем њзен хаклы дип 
саный. Минем бабам Беренче Бљтендљнья сугышында Германиядђ ђсирлектђ була. 
1918 елгы солых буенча аларны азат итеп кайтарып ќибђрђлђр. Шулай итеп, ул, 
патша Россиясеннђн чыгып китеп, большевиклар иленђ кайтып керђ. Минем ђле 
шундый уем да бар: Беренче Бљтендљнья сугышында ниместђ дњрт ел пленда булган 
бабам турында роман язарга иде.

– Еллар тљрле-тљрле атамалар алып билгелђнсђ дђ, иќатчыныћ њз календаре 
бар... Син — тулы ирекле язучы, ђлегђ бер оешмада да тормыйсыћ. Шућа да 
карамастан, ић бае — син, дип шаярттым. Ќитдилђнеп ђйткђндђ, ќићелме ирекле 
булу?.. Хезмђтећђ тђћгђлме хаклары?.. Аерым заказлар њтисећме? Артистларыбыз, 
ќырчылар, музыкантлар, корпоратив тамашаларда чыгыш ясап, тамада булып йљрњдђн 
баш тартмый... Синећ ул кђсептђ йљргђнећнђн хђбђрдар тњгелмен. Безнећ ќђмгыятьтђ 
иќатчыныћ социаль статусы дљрес билгелђнгђнме? Син дђњлђт башында булсаћ, аны 
ничек њзгђртер идећ?

– Ирекле язучы булуныћ њзенећ ућай яклары бар џђм авырлыклары да ќитђрлек. 
Соћгы вакытта гонорарларныћ тњлђнмђве, татар китапларын сату системасыныћ 
булмавы — џђр язучыныћ кулын салындыра торган нђрсђлђр. Повесте љчен 
биш мећ сум акча алып, язучы яши алмый. Минем уйлавымча, татарда язучы 
профессиясен бетерњ љчен эшлђнђ бу. Татар китабы ул џђрвакыт кирђк булды џђм 
ул бњген дђ кирђк. Татар китабын укымыйлар дигђн сњзгђ ышанмыйм. Кайсыдыр 
гаилђдђ элек-электђн китап укыганнар икђн, аларныћ балалары, оныклары, 
оныкларыныћ оныклары барыбер китап укый. Татар ђдђбиятына булган бњгенге 
мљнђсђбђтлђр ул ќинаятькђ тић. Татар матбугатын, татар ђдђбиятын, татар 
китабын кайчан, кемнђр бетерђ — болар бит тарихта калачак. Татар исђн чакта 
аныћ язучылары да булачак џђм язачаклар да. Казандагы бердђнбер татар китабы 
кибетен подвалга тљшереп куюлары да бик књп язучылар тарафыннан тљрле 
тљсмерлђр белђн язылып калачак!

– Ђлбђттђ, болар барысы да — мљџим мђсьђлђлђр... Милли республикаларда 
яшђњчелђр љчен икелђтђ ђџђмиятле алар... Шул шартларда да без иќат итђргђ тђкъдир 
ителгђнбез. Туфан ага ђйтђ торган иде: «Татар язучысыныћ тљрлесе тљрле дђрђќђдђ 
талантка ия, тљрлесе тљрле холыклы. Ђмма безне берлђштергђн бер сыйфат бар: без 
барыбыз да Ана телебез љчен бердђй ќаваплы. Без бу мђсьђлђдђ бердђм», — дия иде. 
Туфан аганыћ лаеклы дђвамчысы Зљлфђт Хђким исемле ђдибебез дђ шул фикердђ 
дип белђм.

– Ана телен саклау — барыбызныћ да ић мљџим бурычы. Шуны ассызыклап 
ђйтђсе килђ: без, Казан татарлары — тљрле этнослар берлђшеп барлыкка килгђн 
миллђт. Без диалекталь яктан бик чуар, моны ачыктан-ачык ђйтергђ кирђк. Телебез 
бетсђ, миллђт буларак та бетђбез, юкка чыгабыз. Телсез калган миллђтлђр бар ул, 
лђкин аларныћ каны бер, генетикалары бер. Ђ безне, дљнья татарларын, бер миллђт 
итеп фђкать Ана телебез генђ тотып тора.

– Ихлас ќавапларыћ љчен рђхмђт!

Ђћгђмђдђш — Илфак ИБРАЏИМОВ
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Кайтаваз

КИЛЂЧЂККЂ ТЉБЂЛГЂН ЂСЂР
Исђнмесез, кадерле џђм яраткан журналыбыз!
Соћгы вакытта бердђнбер ђдђби басмабыз битлђрендђ бик мђгънђле, укучы 

љчен файдалы ђсђрлђр дљнья књрђ башлады. Бу укытучылар љчен аеруча файдалы: 
без балалар белђн, яшьлђр белђн эшлибез, ђ аларга исђ «болай ит», «тегелђй эшлђ» 
дип кенђ булмый; андый «нотациялђр» бер колакларыннан керђ, икенчелђреннђн 
шундук чыгып та китђ! Њзегез дђ белђсез инде. Ђ менђ ђдђби ђсђрлђр ќаннарны 
кузгата! Мин жђй буе (авылда вакытта) Зиннур Хљсниярныћ «Гарасат» романын 
укыдым. Шундый ђсђр бастыруыгыз љчен рђхмђт сезгђ! «Љч тиенлек» мђхђббђт 
љчпочмакларыннан туйган идек инде, алар укучыга бернђрсђ дђ бирми.
Сезгђ књћелдђ туган кайбер фикерлђремне ќиткерђсем килђ.
Ђсђр, уку љчен мавыктыргыч сюжетка корылган булуы љстенђ, ќђмгыять џђм 

кешелек љчен, миллђт љчен мљџим мђсьђлђлђрне књтђрње белђн дђ игътибарга лаек. 
Аны башка ђсђрлђрдђн аерып торучы сыйфат бар. Бу — илаџи башлангыч, дини 
тђгълимат аша чынбарлыкны бирњ, килђчђккђ књз ату.
Ђдипне элгђрге ђсђрлђрендђ Кљнбатышныћ фђлсђфи-эстетик фикеренђ игътибар 

бирњен, њзебезнећ «Коръђн»нђн, аныћ халык рухына шифалы йогынтысыннан 
ераклашу сизелњен тђнкыйтьлђгђннђр иде. Яћа романда язучыныћ дини тђгълиматны 
тирђн белње, бу фђлсђфђне тормыш-яшђешебез чынбарлыгы белђн оста њреп бирње 
сокландыра. Китап укучыларга тормыш итњнећ катлаулы мђсьђлђлђрен тирђн 
аћларга, аларныћ чишелешен табарга булыша.
Байтамак авылы янындагы Ђллњки књленећ књккђ ашуы тирђсендђ куерган 

вакыйгалар аша З.Хљснияр кешелек џђм иман, рухи чынбарлык џђм яшђеш арасында 
параллельлек њткђрђ. Ќђмђгать, дљрес яшђмибез икђн бит! — бу фикер ќиргђ 
Књктђн ќибђрелгђн, атабыз Адђм вазифасын башкаручы, хикмђтле алма бакчасыныћ 
каравылчысы, књз карашыннан илаџи яктылык сирпелеп торучы Сђхђби (Сђхђбђ), 
авылдашларын дљрес юлга љндђњче Ќђмил хђзрђт, тирђн белемле Камай, элеккеге 
колхоз ќитђкчесе Байбулат агаларныћ эш-гамђллђре аша ќиткерелђ. Џђрчак њзенђ 
тартып торучы Сђхђби Ќиргђ ќђмгыять законнары китереп чыгарган ђхлаксызлык, 
миџербансызлык, явызлык, кешелђр арасында тамыр ќђйгђн ызгыш-талаш, ќир 
бњлешњ кебек књћелсез књренешлђрне кисђтњ љчен килгђн. Кешелекне туры юлга 
чыгаручы, дљреслекне зур кыенлыклар, каршылыклар аша гамђлгђ ашыручылар 
алар, чљнки «сазлык лђменнђн яратылган булгач, ошбу Илнећ фђлсђфђсе дђ 
џаман саз пычрагында». Ђсђрдђ Иманга килњ юлы аша гына бу бђхетсезлеклђрдђн, 
авырлыклардан арынырбыз дигђн фикер њткђрелђ. (Сђхђби-Сђхђбђ образына гына 
игътибар итегез ђле! Сокландыргыч матур герой! Илаџи образ! Хљсниярныћ бу 
образы ђдђбиятта яћалык булып кабул ителерлек! Гомумђн, «Гарасат» њзе дђ!)
Ђдип адђм балаларына яшђњ чыганагы буларак бњлђк ителгђн Ќирнећ язмышы 

мђсьђлђсен дђ алгы планга куя. «Ђлеге хђллђрдђн соћ књп сулар аккан, књп гомерлђр 
узган, ђ Ќир џаман талаш, ызгышка сђбђп булып кала бирђ. Адђмнећ балалары Ќир љчен 
џаман бер-берсе белђн сугышалар, туган туганга каршы бара, ата белђн углы сугыша, 
џђркайда Ќир љчен кан ага». Бу мђћгелек проблеманы хђл итњне ђсђрнећ тљп герое 
Байтимер Баймурзин њз љстенђ ала. Ул — совет чынбарлыгы тарафыннан рђнќетелеп, 
соћыннан тураеп аякка баскан, туган авылын яшђртергђ дип кайтып, авылдашлары 
арасында зур ышаныч казанган, авырлыклардан курыкмаучы реформатор. 
Язучы шђхеслђргђ табыну кебек замана чиренђ чишелеш эзли. Дљрестђн дђ, 

патшаларга, Ленин-Сталинга табыну хисен вазгыять югары дђрђќђгђ ќиткергђн 
иде. Атеистик тђрбиянећ ић њтемле коралы иде шул ул. «Ходайдан башка табына 
торган илаџи кљч юк!» — ђсђрдђ игелекле эш-гамђллђр кылып яшђњче геройлар 
шушы гыйбарђне тормыш кыйбласы итеп алып гомер кичерђлђр...

Рђсим ГЂРЂЕВ, 
Чаллы
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ИЛДАР ХАНОВ
Салкын чишмђ ага таулар кисеп,
Кайда икђн чыккан ќирлђре?
Искђ алып, туганнар, бер укырсыз,
Болар сезгђ йљрђк серлђрем.

Ђниегез Бибиасма, улым Илдарга

Илдар белђн беренче мђртђбђ очрашуым аныћ 70 яшьлек зур бђйрђмендђ 
књргђзмђ залында булды. Татар академия театры артистлары исеменнђн бер-ике сњз 
ђйтергђ туры килде. Илдарныћ бљтен эшлђрен берьюлы књргђч, мин ђллђ нишлђп 
киттем, без белгђн, иялђшкђн, кабул итђргђ гадђтлђнгђн рђсемнђр, сыннар тњгел 
иде болар, бљтенлђй икенче дљнья. Мондый эшлђрне татар кешесе эшлђгђн дип 
беркем дђ ђйтмђячђк.
Кеше буларак њзе турында бик књп ишеткђнем бар иде. Ул Леонид Ильич 

Брежневны терелткђн икђн, хђтта, Џиндстан дђњлђте ќитђкчесе Ќавахарлал Неруны 
да авыр хђлдђн коткарган, Владимир Высоцкийны запойдан алып калган, ќитмђсђ, 
џинд йогасы белђн шљгыльлђнђ, бљтен алкашлар, бђхетсез кешелђрнећ тђнен генђ 
тњгел, ќанын да дђвалый дип аныћ янында булган кешелђр сљйлђгђннђр иде. 
Мин боларныћ, ђлбђттђ, књбесенђ ышанмадым, ђгђр дђ чын художник, скульптор 
булса, бњтђн эш белђн шљгыльлђнергђ вакыты калмас иде дип уйладым. Инде 
Иске Аракчино бистђсендђ мђчет, чиркђњ, синагога, гомумђн, бљтен дљньяныћ 
диннђрен, мђдђниятен берлђштерњче «Вселенский собор» тљзи башлаганын ишеткђч, 
бљтенлђй аптырап калдым. Ђле яћа гына татарлар мђчетлђр тљзи башладылар, бу 
бит 90нчы еллар башы. Алай бик телђгећ булгач, нигђ инде чын мљселман мђчете 
салып куймаска. Юк бит, адђмнђрне шаккатырып, бљтен диннђрне берлђштерњче 
бик зур храм эшлђргђ алына.
Мине нигђ инде ул чиркђњ белђн мђчетне берлђштерђ дигђн сорау бик борчыган 

иде. Ни чыкмаса шул татардан чыгар инде, бер урыс та чиркђњ янына мђчет салып 
куймаган, яџудилђр белђн католиклар турында ђйтеп тђ тормыйм, янђсе. Менђ 
хђзер, егерме елдан артык вакыт узгач, ул безнећ књћелебезгђ якынайды. Белђсезме, 
нилектђн? Ђгђр дђ без, Аллаџы Тђгалђ ќир йљзендђге халыклар љчен бер џђм 
бар дип уйлыйбыз икђн, ђ бу фикер XXI гасырда тагын да кићрђк таралыр дип 
ышанасы килђ, кешелек дљньясы телиме-телђмиме, барыбер берлђшергђ мђќбњр 
булачак. Кызык бит, ђгђр Илдар миллионер булса, аћлар идем. Тљзергђ акчасы, 
мљмкинлеге бар, ђйдђ, кылансын инде дип. Монда бит њз кулларыћ белђн кирпеч 
ташып, кешелђрдђн ялынып машина сорап, кран турында ђйтеп тђ тормыйм, 
бљтен ђйберне берђмтеклђп ќыеп, шундый зур тљзелешкђ алынырга кирђк. Њземђ 
биргђн Тукай бњлђге акчасына ќиде машина кирпеч китерттем дип сљйлђгђне ђле 
дђ хђтеремдђ. Юк, мондый идеяне књтђреп чыгарга, бигрђк тђ кеше књрерлек итеп 
башкарырга алынуы мине шаккатырды. Бу бит XXI гасыр башында, бездђ џђркем 
ничек тђ булса урларга, алдарга-баерга тырыша, ђ ул, киресенчђ, њзеннђн соћ 
кешелђргђ менђ нинди бњлђк калдырырга уйлый.
Књрђсећ, мондый олыдан да олы эшне башкарып чыгар љчен Илдар Ханов 

булып туарга кирђктер! Бу бит сњз сљйлђњ тњгел, монда кљне-тљне эшлђргђ кирђк! 
Бђлкем, ул њзенећ бљек кеше икђнен исбат итђр љчен шундый эшкђ алынгандыр? 
Кызык бит, ђнисе, хатыны, туганнары мондый зур тљзелешкђ ничек карадылар 
икђн? Ђгђр дђ ихластан аныћ телђклђрен, омтылышларын аћламасалар, бу гамђл 
фаќига белђн тђмамланган булыр иде, бу кеше акылдан язган дип, психушкага 
ябып куярлар иде.
Монда, ђлбђттђ, хатыны Рауза ханым Солтанованыћ бљтен књћеле, ќаны белђн 

иренећ фикерлђрен, хыялларын, омтылышларын њзенеке кебек кабул итње књренђ. 
Ђлбђттђ, шуны тормышка ашырырга кулыннан килгђнчђ ярдђм итњ генђ тњгел, бу 

Фикер
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эшлђрнећ халкыбызга ни љчен кирђк икђнен аћлавы да хђлиткеч роль уйнагандыр. 
Ђйтђлђр бит: ирне ир иткђн дђ хатын, юк иткђн дђ хатын. Бу яктан аћа Ходай Тђгалђ 
бик зур бђхет биргђн. Ђле менђ уйлап куйдым: Илдарныћ бђхетсез кешелђрнећ 
язмышын, тормышын ќићелђйтергђ тырышуы да, књрђсећ, њзенећ дђ эчке дљньясын 
тынычландыргандыр. Ул ђйтђ бит: «Кешелђргђ књпме яхшылык эшлђсђћ, њзећђ дђ 
шул кадђр кире кайта», — ди. Ул, књрђсећ, безнећ гасыр кешесе тњгелдер. Хђер, без, 
татарлар, заманында ярты дљньяны идарђ иткђнгђдер, Ќир йљзендђге халыкларныћ 
џђммђсенђ њз итеп, якын итеп карыйбыз. Бездђ бњтђн халыкларныћ диненђ, теленђ, 
яшђњ рђвешенђ агрессив мљнђсђбђт юк. Хђзерге заман сњзе белђн ђйтсђк, толерантлы  
халык. Бу яктан караганда, Илдар Хановныћ хезмђте килђчђккђ якты нур булып 
калыр дип ышанасы килђ.
Мине бњген бары тик бер нђрсђ генђ борчый: њзе вафат булгач, бу эшне кем 

дђвам итђр? 70 яшенђ багышланган књргђзмђне караганда тагын бер нђрсђгђ игътибар 
иттем, Мђскђњнећ Суриков исемендђге Сђнгать институтында укыган елларда ук, 
25 яшендђ, ул шундый зур, катлаулы темаларга алына: «Костёр человечества», 
«Хиросима», «Рождения века», «Апокалипсис». Књрегез, исемнђре њк безгђ ят! 
Хиросимага безнећ ни катнашыбыз бар инде. Ђ менђ Илдар љчен... Илдар љчен 
моннан да кљчле, бљек тема юк! Бу эшлђр шундый итеп эшлђнгђннђр ки, мин аларны 
аћлатып та бетерђ алмам, моныћ љчен њзећђ рђссам булу кирђк. Гомумђн, андый 
рђсем сђнгатен кабул итњ љчен безгђ, татарларга, шактый вакыт кирђк булачак ђле. 
Чљнки без рђсем сђнгате белђн XX гасырныћ утызынчы елларында гына таныша 
башладык бугай.
Ходай Тђгалђ Илдарны яшьлегендђ Мексиканыћ бљек рђссамы А.Секейрос, 

Џиндстанда яшђп иќат иткђн бљек рђссам џђм галим Святослав Рерих белђн 
очраштырып, ул њз гомеренђ ќитђрлек сабак ала. Менђ бит татар баласы кемнђр 
белђн уртак тел таба белгђн! Шућа књрђ дђ ул рђсем сђнгатендђ, скульптурада яћа 
алымнар њзлђштерђ, дљньяныћ мђгънђсен ачар љчен символларга књчђ, символлар 
аша яшђешне аћлатырга тели. Символларныћ миллђте дђ, ќирлеге дђ юк, лђкин 
бљтен кеше аны њзенчђ кабул итђ.
Ханов ул безнећ рђсем сђнгатен, скульптураны бљтенлђй бњтђн югарылыкка 

књтђрергђ телђде. Чаллы шђџђрендђге џђйкђллђре турында књп сљйлђп тормыйм, 
алар књз алдында, кемдер кабул итђ, кемдер юк. Лђкин шуны белђм, вакыт узган 
саен болар безгђ якыная, кадерле бер символга ђверелђ бара, алардан башка Чаллы 
шђџђрен књз алдына да китереп булмас ђле. Нишлђп соћ ул гади юл белђн генђ 
эшлђмђгђн, ђгђр дђ без књнеккђн алымнар белђн эшлђсђ, аны халык ќићелрђк кабул 
итђр иде, даны тизрђк таралыр иде, диярсез. Монда рђссам њзенђ нинди максат куя 
бит. Халыкка ошарга тырышумы, ђллђ чын сђнгать ђсђрен тудырумы? Минемчђ, 
Илдар гади халык ничек кабул итђр дип борчылмаган. Вакыты ќиткђч аћлар ђле 
дип ышанган. Бу — талантлы художникларга хас ђйбер, ђ ул њзенећ талантына 
бик ышанган, књрђсећ. Илдарны XX гасырныћ ић кљчле, талантлы художнигы, 
скульпторы, философы дип сљйлђячђклђренђ ышанасым килђ. Ул кабатланмас шђхес 
иде бит. Без ђле аны аћлап, кабул итеп бетермђдек, чын талантлы художникларны 
књп вакытта шундый язмыш кљтђ.
Илдар турында язарга утыргач, књћелемдђ бер бик зур њкенеч калды. Ул мине 

берничђ мђртђбђ њзенђ кунакка чакырган иде, менђ бњген барам, иртђгђ барам дип 
кљн арты кљн узды. Ни њкенеч, њзе белђн рђхђтлђнеп сљйлђшђ алмадым, ђ бит аныћ 
кем икђнен књћелем, ќаным белђн тоя идем мин... Хђер, ул њзеннђн соћ гомерлек 
џђйкђллђрен калдырды, монысы да минем љчен бик зур сљенеч!

Ђзџђр ШАКИРОВ,
Татарстанныћ џђм Россиянећ халык артисты, 

Татарстанныћ Г.Тукай исемендђге 
Дђњлђт премиясе лауреаты
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Дђвамы. Башы 2014 елныћ 7нче санында.

Дин џђм тормыш

МЂГЪНЂ

Фани дљньяныћ барлыкка килње
Фани дљнья булмаган чакта ни-нђрсђ булды икђн?
«Чакта» дип язып куйдым да, уйга калдым, «чак» њзе вакыт тљшенчђсе бит, «бала 

чакта (вакытта), ул чагында (ул вакытта) дип сљйлибез тњгелме? Матдђ, дљнья булмагач, 
вакыт та була алмый бит. Матдђ, вакыт фђза (пространство), бушлык бер-берсеннђн 
аерылгысыз. Бушлык булсын љчен ике матдђнећ (ике ноктаныћ, ике ќисемнећ) булуы 
шарт. Матдђ булмаганда фђза да (аралык та) юк, вакыт та юк. Димђк, «фани дљнья 
булмаганда» яки «фани дљнья булганчы» дияргђ кирђктер, мљгаен.
Фани дљнья булмаганда књклђрне, Кояшны, Айны, Ќирне яралтканчы ни 

булган? Матдђ юк, ќисемнђр юк, кешелђр юк, дљнья юк. Аллаџы Тђгалђ бар. 
Акыл-Зиџен, Мђгълњмат, Мђгънђ бар. Без бњгенге белемебез, бњгенге аћыбыз белђн 
Алланыћ нинди сыйфатта булганын тђгаен књз алдына китерђ алмыйбыз. Бушлык 
булганмы? Аллаџы Тђгалђ булгач, бњгенге тљшенчђдђге бушлык була аламы? Шушы 
Бљек Акыл, Бљек Гыйлем, Бљек Мђгънђ — Идея эчендђ булачак матдђ — галђмнђр 
туплангандыр, ихтимал. Ул матдђ без уйлаганча тњгелдер, башка, безгђ аћлашылмый 
торган шђкелдђдер. Ђйтик, уйны ничек књз алдына китереп була? Уй бар бит, фикер 
бар бит, уй фикер нинди сыйфатта? Аныћ формуласын ничек язарга?
Бохари туплаган хђдислђр китабында ђйтелђ:
Ић-ић ђњвђлдђ Аллаџы Тђгалђ генђ булган. Аннан башка џичкем џђм џичнђрсђ 

дђ булмаган.
Димђк, матдђ булмаган, матдђ булмагач, вакыт та булмаган. Аллаџы Тђгалђ 

вакыттан башка яшђгђнме?
Аллаџы Тђгалђ:
— Бар бул! — ди џђм юк дђрђќђсендђге матдђ барлыкка килђ, шул ноктада 

булачак Ђсман, булачак Киек Каз Юлы, булачак Кояш системасы, булачак Ќир 
љчен дђ матдђ була.
Галђмнећ яралтылышы турында фђн нђрсђ ди соћ?
Фђнни-гыйльми ачышлар Коръђндђ ђйтелгђннђр, ишарђлђр, кинаялђр белђн 

туры килђме?
Галим, физик-теоретик Владлен Сергеевич Барашенков «Вселенная в электроне» 

(«Электрон эчендђге Бљек Галђм») исемле китабында менђ ничек яза:
«Атом-тљш физикасы љлкђсендђге атаклы галим Фридман чагыштырмалылык 

теориясе тигезлђмђлђрен чишђ џђм галим бу чишелештђ њзенчђлекле бер нокта 
барлыгын књрђ. Шул тигезлђмђ чишелешендђ Галђмнећ радиусы «0» икђне ачыклана. 
Ђ шул нульныћ тыгызлыгы (нульдђге матдђнећ тыгызлыгы) чиксезлекне књрсђтђ. 
Юк дђрђќђсендђге кечкенђ нокта котчыккыч тыгыз матдђне њз эченђ ала икђн. 
Тигезлђмђлђрдђн књренгђнчђ, ђнђ шул юк дђрђќђсендђге нокта мизгел эчендђ, 
ниндидер сђбђплђр аркасында, шарчыкка ђверелђ, шул шарчык зурая, кићђя, арта 
бара. Бу нокта кићђя башлаганчы вакыт та, фђза (пространство) да булмый ђле. 
Галђм кечкенђ ноктадан тљрле якка сибелеп, сабын књбеге кебек кабара башлый. 
Бу шартлауныћ сђбђбен теория аћлата алмый.
Из вещества, которое возникло буквально из пустоты, в дальнейшем образовались 

галактики, звёзды, планеты окружающего нас мира… Это может показаться 
невозможным — как это, весомая материя и вдруг… из пустоты? Однако, для этого 
есть веские основания.

(В.С.Барашенков, физик-ядерщик. «Вселенная в электроне», стр. 176, 239).
Америка галиме, физик Гамов ђйтђ:
— Ђсманныћ барлыкка килње котчыккыч зур шартлау нђтиќђсендђ булган. 
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Шартлаган нђрсђ ул — матдђнећ борынгы токымыдыр. Котчыккыч зур температура 
џђм каты басым аркасында атом матдђсе «кайнап» чыга. Џђм утлы шар барлыкка 
килђ. Шул утлы шарда атом тљшлђренећ катнашы хасил була вђ башка тљрле химик 
процесслар барлыкка килђ. Шул утлы шар котчыккыч зур тизлек белђн кићђя, 
«кабара», тљрле якка сибелђ, чиксез Галђм барлыкка килђ. Шартлаудан соћ як-якка 
сибелгђн материядђн галактикалар, кояш системалары, Киек Каз юлы хасил була. 
Џђм ул ќисемнђр бер-берсеннђн зур тизлек белђн ерагая баралар. Бљек Ђсманныћ 
чиклђрендђ матдђнећ тизлеге яктылык тизлегенђ тђћгђл.
Заман фђнендђ Ђсманныћ кићђя баруы, ќисемнђрнећ зур тизлек белђн бер-берлђреннђн 

ерагая баруы турында шиклђнергђ урын калдырмый торган ачышлар ясалды.
Ђ Коръђндђ исђ, 51 (Зарият-Кићђйту) сњрђсе, 47 аять, болай язылган:
Кодрђтебез илђ Књкне чиксез кић итеп ясадык, Без — кићђйтњче.
Фђнни ачышларныћ Коръђн ђйткђннђр белђн тђћгђл килњенђ шаккатасыћ, 

Валлаџи!
Ић баштагы чорында Ђсман (Вселенная) водород белђн аз-маз гелийныћ газ 

катнашы рђвешендђ булган. Шушы масса ђкрен генђ њз књчђрендђ ђйлђнђ торган. 
Соћыннан ул књп тљрле љлешлђргђ бњлгђлђнеп, аерым љлешлђре Кояш массасыннан 100 
млрд тапкыр зуррак булып, тора-бара Галактикалар тљзњ љчен материал булганнар.

Морис Бюкай. Библия, Коран и наука. 201 бит.
Ђсманны, ягъни чиксез Бљек Галђмне барлыкка китергђннђн соћ Аллаџы Тђгалђ 

Ќирне бар итђ.
Аннан соћ томан-тљтен хђлендђге Књккђ телђген юнђлтте. Књклђрне, Ќирне, алар 

арасындагыларны Без Хакыйкать буларак, тђртип иттек џђм мђгълњм бер мљддђткђ 
чаклы хђрђкђт итсеннђр, дип яралттык.

11 (Фуссилђт) 41.
«Мђгълњм бер мљддђткђ чаклы» дигђн ќљмлђ Галђмнећ бетђчђге, юкка чыгачагы 

турында сљйли. Ахырзаман турында Коръђндђ сњз байтак.
Коръђннећ Бђкарђ сњрђсендђ (22 аять) Аллаџы Тђгалђ ђйтђ:
Ул (Аллаџ) сезнећ љчен Ќирне бер ястык кебек тњшђде. Књк бинасын корып 

куйды.
(Ђл-арда фираашђњ — ястык кебек итеп тњшђде. Бу кђлимђне тљрлечђ тђрќемђ 

итђлђр — «тњшђк итеп ќђйде, ястык, келђм кебек» нљсхђлђре дђ очрый.)
Аллаџы Тђгалђ ђйтђ:
Књрмисезмени, Аллаџ ќиде кат књкне бер-берсенђ яраштырып ясады.

71 (Нух) 15.
Галактикалар (књклђр) коточкыч зур тизлек белђн бер-берсеннђн ерагая бара, дидек.
— Яктылык тизлеге белђн ерагая барган књклђр ќиде кат кына була алмый.
— Коръђнне француз теленђ тђрќемђ иткђн галим Хђмидулла хђзрђт «7» 

саны гарђп телендђ књплекне-чиксезлекне аћлата, ди. Ђйтик, Ана телебездђ дђ 
«кырыкмаса-кырык» гыйбарђсе тљгђл «кырык»ны књз алдында тотмый, ђ књплекне 
аћлата… Ђйе, Аллаџы Тђгалђ барлыкка китергђн юк дђрђќђсендђге матдђ ноктасы 
кићђя, шартлый џђм галактикалар пђйда була, алар зур тизлек белђн ерагая бара. 
Безнећ Галактика — «Киек Каз юлы», аныћ составында Кояш системасы, Кояш 
системасында Ќир шары бар.

Ђллђ соћ ул имансызлар књклђр белђн Ќирнећ кайчандыр бергђ укмашкан хђлдђ 
булганын белмилђрме? Без аларны аердык та, џђр тереклекне дымнан яралттык.

21 (Ђнбия) 30.
Язулы кђгазьне ничек итеп тљрђлђр, Без дђ ул (Ахырзаман) Кљнне књклђрне шулай 

тљрербез. Ић башта ясый башлагандагы хђленђ китерербез.
21 (Ђнбия) 104.

Кыямђт кљнендђ Ќирйљзе Аныћ учында булачак. Књклђр Аныћ ућ кулы белђн 
бљктђрлђгђн кђгазь кебек бљгђрлђнђчђк.

39 (Зњмара) 67.
Ягъни дљнья бетђчђк. Кайчан бетђчђк ул? Нђмђгълњмдер. Лђкин бераз чамаларга 

була.
Мљхђммђд (с.г.в.) соћгы пђйгамбђр, Ахырзаман пђйгамбђре. Халык арасында 
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таралган риваятьлђр џђм кайбер хђдислђр ђйтђ ки: ахырзаман алдыннан ата — улны, 
ана кызны белмђс (њз кызы белђн ќенси мљнђсђбђткђ кергђн аталар, њз уллары белђн 
торучы аналар турында), кешелђр бер-берсен диварлар аша књрер (телевидение), 
еланнар кеше кабыгына кереп бетђр џђм бер-берсен чага башлаячаклар (кешелђр 
арасындагы миџербансызлыкныћ, рђхимсезлекнећ арта баруы, сђбђпле џђм сђбђпсез 
ќинаять кылуларныћ ишђюе) џђм башка галђмђтлђр Ахырзаманныћ якында гына 
икђненђ ишарђ ясый.

Аллаџы Тђгалђ књренеп торучы књклђрне терђксез (тотрыклы) итеп яралтты. Сез 
чайкалмасын љчен, Ќирне каты-нык баганалар (таулар) белђн терђтте.

31 (Локман) 10.
Шушы аятьтђ Галђмнећ сере ачыла. Терђксез књклђр, Ќирне гарасатлы 

калтыранулардан тотып торучы таулар, Галђмнећ гравитацион тарту кљчлђре, њзђктђн 
куу, њзђккђ тартылу куђтлђре, тауларныћ тамыры, чыннан да, Ќирнећ њзђгенђ 
хђтле сузылганлыклары, шуныћ аркасында Ќир љстендђге хђтђр хђрђкђтлђнњлђрне 
тыеп торулары Коръђн ићгђн заманнардан књп вакытлар узгач кына, чын фђнни 
ачышлар белђн расланды.
Коръђндђге џђм Сљннђдђге билгелђр (ишарђлђр) буенча уздырылган Бишенче 

халыкара конференция комиссиясенећ материаллары. 1993.
Кат-кат књклђр: Галђм, Ђсман (Вселенная) булдырылды, Ќир Кояш системасына 

куелды, тљннђрен яктыртыр љчен Ай иярчене Ќиргђ тагылды.
Бњгенге галимнђр дђ дљньяныћ тљтен-томаннан башланганын раслый.
Фђн дђ, Коръђндђ ђйтелгђнчђ, дљньяныћ вакытлыча гына булганын исбатлый. 

Радиоактив кисђкчеклђр заманнар узгач, таркалып юкка чыгачак, шулай итеп, бљтен 
атомнар да таркалачак, Галђм, Ђсман юкка чыгачак.

Аллаџ Кояшны яктылык чыганагы итеп кабызды, Айны нурлы итеп яралтты, 
елларныћ санын вђ хисабын белер љчен, Айга фасыллар тђгаенлђде.

10 (Юныс) 5.
Коперникка кадђр 150 ел ђњвђл татар шагыйре, татар галиме Сђйф Сараи Ќирнећ 

Кояш тирђли ђйлђнгђнен язып чыга. Аћа кадђр Галђмнећ мђркђзе Ќир саналган, 
Кояш Ќир тирђли ђйлђнђ, дип уйлаганнар. Ђмма галимнђрнећ озак еллар књзђтњенчђ 
Галђмнећ гаять кић, зур икђне ачыклана барган. Бу зураюныћ Бљек Шартлау (Биг 
Бђћг) нђтиќђсе икђнен дђ ачыкладылар.
Коперникка чаклы татар кешесенећ Ќирнећ Кояш тирђли ђйлђнгђнен ђйткђнен 

ишеткђч, Макс шаркылдап кљлде. Мин аћа Сђйф Сараиныћ китабын алып, гарђпчђ, 
кириллча язуларны књрсђттем, тђрќемђчебез дђ њз књзлђренђ ышанмады.
Макс ђйтте:
— Ђ ни сђбђпле татарлар бу ачыш турында патент алмаганнар? — диде.
— Европалылар шђрык халыкларын, татарларны кешегђ санамаганга! — дидем.
Татуланырга чђй ярдђм итте. Чђй яћартканнан соћ ђћгђмђбезне дђвам иттек.
Кояш атом-тљш реакциясе аркасында њзе яктылык чыганагы булып тора, ђ Ай 

яктылыгы бары тик Кояштан алган нур балкышы гына. Димђк, бу аятьтђ Ќирнећ, 
Айныћ яктырткыч буларак, мљстђкыйль тњгел, бђлки Кояш тирђли ђйлђнергђ мђќбњр 
ќисемнђр икђненђ киная књрербез џђм бу мђгълњматны ић беренчелђрдђн татар 
шагыйре Сђйф Сараи язып калдырган, дидек.
Коръђн сњзлђре фђнни ачышлар, астрономия, атом-тљш физикасы ачышларына 

каршы килми, киресенчђ, Коръђн ул ачышларныћ булачагын алдан ђйтђ. Библиядђн 
аермалы буларак, Коръђннећ фђнгђ каршы килмђве турында бик књп галимнђр язып 
чыкты. Бу турыда христиан галиме Морис Бюкайныћ «Библия, Коран и наука» 
исемле китабында ачык, дђлилле итеп язылган.
Ђле генђ телгђ алынган аятьтђ Ќир ќанварлар, њсемлеклђр белђн баетылды. 

Аллаџы Тђгалђ (Аћ-Зиџен-Фикер) ялгыз тњгел, хђзер Галђм, Ђсман, Киек Каз Юлы, 
Кояш системасы, Ќир бар. Бары тик Адђмне генђ барлыкка китерђсе калды.

БАТУЛЛА

Дђвамы килђсе саннарда.
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СЕЗНЕЋ ЯЗМЫШ 
СУГЫШ УТЫ БЕЛЂН ЊРЕЛГЂН

Исхак Закиров 
(1911-1944)

Исхак Кадыйр улы Закиров 1911 елныћ 14 сентябрендђ 
Казан шђџђрендђ туа. Казанныћ Вахитов исемендђге 
мђктђбендђ укыган вакытта ук Г.Тукайга ияреп шигырьлђр 
яза.
Бу елларда мђктђптђ ђдђби тњгђрђк эшли. Аћа књренекле 

татар язучылары Г.Толымбай1, Х.Туфан2, Ф.Бурнаш3 
џђм башкалар еш килђ торган була. Нечкђ хисле, аз 
сњзле яшњсмер Исхакка алар зур љмет белђн карыйлар, 
И.Закировка тырышып укырга, ђдђби ђсђрлђрне љйрђнергђ, 
шигъри осталыкны арттырырга кићђш бирђлђр.
Мђктђптђ укыган елларында ук аныћ шигырьлђре 

«Яћалиф», «Чаян», «Азат хатын» журналларында, «Кызыл 
яшьлђр», «Кызыл Армия» газеталарында басылып чыга.

1934 елны И.Закиров Татгосиздатта хисапчы, читтђн 
торып Казан финанс-экономика институтын тђмамлый, 
соћыннан Татарстан язучылар союзы идарђсе бухгалтеры. Ул Бљек Ватан сугышыныћ 
беренче айларында Казанныћ Сталин район хђрби комиссариатыннан армиягђ 
алына, фронтка китђ, сугышларда катнаша. Язучы А.Ђхмђт4 истђлегендђ аныћ 
турында болай яза: «Мин аны Великие Луки шђџђреннђн ерак тњгел, бер уйсулыкта 
очраткан идем. Мин дђ хђрби яралылар палаткасында ята идем... Кљннђрнећ 
берсендђ, палаткадан тышта, салам љстендђ бер солдат кулы муенына асылган 
килеш утыра иде. Алар госпитальгђ китђр љчен машина кљтђлђр икђн. Мин Исхак 
Закировны таныдым. Арыган, йончыган, битлђре балчыкка буялып беткђн. Без 
сљйлђшеп киттек.
Великие Луки љчен барган каты сугышларда сул белђгенђ дошман пулясы элђгњен 

белдем. Машина килњгђ мин аны утыртышып ќибђрдем. Алар киткђч, ђле ућга, 
ђле сулга снарядлар ярыла башлады...
Мине фронт газетасына5 эшкђ чакыртып алдылар. Ул вакытта да Исхак 

Закировтан хатлар килђ џђм хат янында берђр шигырь дђ була торган иде...»
И.Закиров фронтта партия сафына алына, ике тапкыр яралана: 1942 елныћ 26 

декабрендђ џђм 1943 елныћ 25 сентябрендђ. Госпитальлђрдђ ятып чыккач, яћадан 
њз частенђ кайта. Сержант Исхак Закиров Беренче Балтыйк буе фронты 325 нче 
укчы дивизиянећ 110 нчы укчы полкы 2 нче укчы батальоны капитан Гаджаев 
ротасында парторг булган.
Афзал Шамов исђ шул фронтта «Алга, дошман љстенђ!» газетасында хђрби 

1 Г.Толымбай – язучы џђм тђнкыйтьче Гомђр Толымбай (1900-1939).
2 Х.Туфан – шагыйрь Хђсђн Туфан (1900-1981).
3 Ф.Бурнаш – язучы Фђтхи Бурнаш (1898-1942).
4 А.Ђхмђт – язучы Абдулла Ђхмђт (1905-1976).
5 Фронт газетасына – Беренче Балтыйк буе фронтыныћ «Алга, дошман љстенђ!» газетасы.

Дђвамы. Башы 2014 елныћ 10 нчы санында
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хђбђрче булып хезмђт иткђн. Шагыйрь 
И .Закиров  белђн  хат  язышкан . 
«Хатларны бик вак, хђтта чамадан 
тыш вак хђрефлђр белђн тђмђке 
кђгазенђ язган. Сез аны зур табаклы 
тђмђке кђгазе дип уйлый књрмђгез. 
Юк, андый тњгел иде ул, ђ вак-
вак кисђклђрдђн торган кђгазь иде. 
Фронтта сугышчыларга бљртекле 
тђмђкене кђќђ боты шикелле итеп 
тљрер љчен махсус љчпочмаклап 
киселгђн кђгазь бирђлђр иде. Исхак, 
тђмђке тартмаса да, кђгазен алган, 
ђрђм итмђгђн, хат язу љчен тоткан. 
Чљнки сугышта кђгазь кытлыгы бик 
зур иде.
Мин аћа књп итеп ак кђгазь 

ќибђрдем. Шуннан соћ ул газетабыз љчен хђбђрлђр, шигырьлђр язгалап торды, 
хђтта бер тапкыр «Ялгызлар» исемле хикђя дђ ќибђрде. Аныћ калђме белђн язылган 
хђбђрлђрне, шигырьлђрне без газетабызда бик яратып баса идек...», дип яза капитан 
Шамов.
И.Закиров 1944 елныћ 25 февралендђ яћадан яралана, госпитальдђ ята, дђваланып 

чыккач, њз частенђ кайта. Шул елныћ ќђендђ хђлиткеч џљќњм сугышлары башлана, 
ул Бљек Ватан сугышы тарихында «Багратион операциясе» дип атала. Безнећ данлы 
гаскђрлђребез, дошман оборонасын ќимереп, Совет Белоруссиясен азат итђргђ 
керешђ. Шул елныћ 14 июлендђ Витебск љлкђсенећ Освейск районы Городиловичи 
авылы янында барган каты сугышларныћ берсендђ, ић авыр минутта укчы бњлегенећ 
командиры Исхак Закиров ротаны џљќњмгђ књтђреп, дошман ныгытмаларын 
атакалаганда каџарманнарча џђлак була. Автомат пулялары Исхакныћ йљрђген тишеп 
чыга. Сугышчан дуслары аны бик олылап, аерым кабергђ књмђлђр џђм дошманнан 
аныћ љчен дђ њч алырга ант итђлђр.

«1944 елныћ кљз башында 325нче укчы дивизиягђ барып чыктым. Аныћ 110нчы 
полкында булдым... Полк командиры подполковник Булкаков Ђгъзам Юсупович 
сержант Закиров турында мондый сњзлђр ђйтте:

— Арысландай батыр сугышчы иде ул! Дњрт тапкыр бњлђккђ куйдым њзен. 
Соћгысында, њлгђннђн соћ, II дђрђќђ Ватан сугышы ордены бирњ турында указ 
булды. Батыр сугышчы иде. Ђ њзе карап торырга кечкенђ генђ, чандыр гына...» 
– дип яза А.Шамов истђлегендђ.
Бу язманы ђзерлђгђндђ, мин, Исхак Закиров хатларын џђм документларын 

гаилђбез архивыннан алып тагын бер карап чыктым. Аларны бик књп еллар элек 
аныћ энесе Госман Закиров ђтиемђ биреп киткђн иде. Менђ 1944 елныћ августында 
325нче укчы дивизиянећ 110нчы полк штабыннан килгђн хат. Мин аныћ бер љлешен 
генђ књчерђм.

«Парторг сержант Исхак Кадыйрович Закиров њзенећ батырлыгы белђн бљтен 
полкта дан казанган сугышчы иде. Аны џђр солдат белђ, џђр солдат ярата иде. 
Чљнки ул хђрби џђнђрне бик яхшы белњче батыр сугышчыларныћ берсе иде. 
Иптђшлђре белђн белемен бик телђп уртаклаша, аларны оборонада яисђ џљќњм 
сугышлары вакытында ничек сугышырга кирђк икђненђ љйрђтђ иде... Шулай 
ук ул сугышта њзенећ батырлыгы, кыюлыгы, курыкмавы белђн дђ књплђргђ 
њрнђк булып торды. Мђсђлђн, 1944 елныћ 14 июлендђ Совет Белоруссиясен 
азат итњ љчен барган џљќњм сугышлары вакытында дошман миномётлары, 
пулемётлары ротаныћ барыр юлын кисте. Сугышчылар кљчле ут астында ќиргђ 
ятарга мђќбњр булдылар, ђ џљќњмне туктатмаска, дђвам иттерергђ кирђк. Моны 
яхшы аћлаган сержант Закиров шундый хђлиткеч минутта яткан ќиреннђн 
сикереп торды да сугышчыларга карап: «Иптђшлђр, алга! Ватан љчен!» – дип 
кычкырып, ротаны њзе артыннан ияртеп алып китте џђм беренче булып дошман 

ЂЛФИЯ  ШАМОВА
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траншеясына сикереп тљште. Куркуны белмђс баџадир сугышчы шунда, штык 
сугышы вакытында, кулындагы автоматы, гранаталары белђн унлап фашистны 
юк итте.

Зам. комбат по политчасти, капитан  Янчук
Парторганизатор батальона Абдялаев
Командир роты, капитан Гаджаев

Командир взвода Багданов
7.08.44».

Исхак Закиров хатларыннан (алар йљздђн артык) кайбер љзеклђр китерђм. Алар 
бу батыр сержантныћ Бљек Ватан сугышында узган юлын матуррак, ачыграк итеп 
сљйлђп бирер.

«Кадерле ђнием, Госман энем, Фђњзия сећлем!
Минем љчен, зинџар, борчылмагыз! Минем тамагым тук, љстем бљтен, кђефем 

яхшы. Командирларым яраталар њземне.
Сезгђ язасы килгђн бер нђрсђ булса, ул да газета турында. Књршелђрнећ берђрсе 

«Правда» алмыймы икђн? Њзлђре укыганнан соћ шуны алып ќибђрсђгез иде. Сирђк 
булса да, сђяси китаплар да ќибђргђлђгез ђле, зинџар! Исђн кайтсам, алар арасында 
йљзеп укыр идем...»

19. ХII.41.

«...Бик кызу чак ђле. Дошманны куып барабыз. Чигенђ, кача. Лђгънђтлђр бљтен 
авылларны яндырып китђлђр. Тљннђрдђ књк йљзе кып-кызыл булып тора. Бер урманга 
сугышып барып кергђн идек, катып њлгђн балалар аунап ята. Боларныћ барысы љчен 
дђ њч алачакбыз фашистлардан. Барысы љчен дђ ќавап бирергђ тиеш алар!..»

21. ХII.41.

«...Фашистларныћ ерткычлыгын њз књзем белђн књрђм. Кљн дђ књрђм. Бишектђге 
ир балаларны солдат булып њсмђсеннђр љчен кулларын кисеп киткђннђр...
Авылларны азат итђбез. Урамнарда фашистлар тарафыннан атылган карт-

карчыклар, хатын-кызлар, бала-чагалар аунап ята.... Боларны књргђч, йљрђгем таш 
кебек ката, нђфрђт уты ташып чыга. Њлем фашистларга, њлем!»

13.IV.42.

«...Ђни, бђгырем, минем љчен борчылма. Без хђзер оборонада. Тора торган 
урынныћ тњшђме немец миналары, снарядлары њтђ алмаслык итеп ныгытылган. 
Пулялар турында ђйтђсе дђ юк. Ђ чыгып йљрергђ мића сирђк туры килђ. Бђлки, минем 
миналарга, пуляларга салкын каравым да шуннан килђ торгандыр. Немецларныћ 
шартлый торган, ут булып оча торган пуляларын бер кызыклы картинага караган 
шикелле генђ карыйм...»

13.ХI.42.

«…Мине партиягђ кандидат итеп алдылар. Моћа бик шатландым. Партиягђ 
лаеклы кеше булып њсђргђ телим, тырышам».

20.ХI.42.

«Ђни!
Сића, Госманга, Фђњзиягђ сагынычлы сђлам! Њзем исђн-сау. 26 декабрьдђ 

ќићелчђ ќђрђхђтлђндем. Ућ кулымныћ нђкъ терсђк турысыннан, сљяккђ тимичђ, 
пуля аркылы тишеп чыкты. Ярамны бђйлђтеп, санрота палаткасына китеп барышлый 
юлда миналар шартлый башлады. Якында гына шартлаган мина белђн куптарылган 
бер каты балчык кисђге чигђмђ килеп бђрелде... Шул кљннђн бирле башым сызлый, 
тљннђрен йоклый алмыйм. Шулай да минем љчен борчылмагыз. Барысы да тљзђлер. 
Яћадан сафка кайтырмын, яћадан сугышырмын...»

9.I.43.

СЕЗНЕЋ ЯЗМЫШ СУГЫШ УТЫ БЕЛЂН ЊРЕЛГЂН
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«...«Ялгызлар» дигђн хикђям сумкада елап ята. Књчерергђ вакыт юк. «Кораллы 
тоткыннар» исемле хикђямне алуыгыз турында џаман хђбђр итмисез...
Бик тырышып стена газеталары чыгарам. Аны тљрле тљстђге кђгазьлђр белђн 

бизим. Кызганычка каршы, рђсем ясый алмыйм. Белсђм, фашистларны дућгыз 
итеп тђ, гыйфрит итеп тђ, ќиде башлы ќылан итеп тђ сурђтлђр идем. Шулай да 
сугышчылар газеталарымны бик яратып укыйлар...»

29.IV.43.

«Мине партиягђ член итеп алдылар.
Казаннан мин партиясез большевик булып чыгып киткђн идем, хђзер аћа 

партияле большевик булып кайтачакмын. Мине анда гаилђм кљтђ, китапларым 
кљтђ, кулъязмаларым кљтђ…»

30.IV.43.

«…Миналардан бушаган бер ящик љстерђп алып кайттым. Аны газеталардан 
кисеп алган кызыклы материаллар, китаплар белђн тутырдым. Њземчђ мин аны 
китапханђ дип атыйм. Бљтен рота сугышчылары миннђн укырга йђ газета, йђ китап 
алалар. Агитаторлар да њзлђренђ кирђкле материалларны миннђн алалар. Ђћгђмђ 
љчен тљрле-тљрле темага конспектлар ђзерлим. Газета да чыгарам. Каты атышлар 
булмаганда, авыз эченнђн генђ ќырлый-ќырлый, окобымда књћелле генђ йљрим. 
Нигђ књћелле йљрмђскђ? Иптђшлђр ихтирам итђ, командирларым ярата. Батальон 
командирыныћ политик эшлђр буенча ярдђмчесе: »Закиров газеталары њткен телле 
булып чыга, подразделениенећ бљтен тормышын яктырта», — ди.»

21.VI.43.

«Бљрмђле капчыгын, мылтыгын џђм башка кирђк-яракларын књтђреп, кечкенђ 
генђ бер солдат иптђшлђре белђн сафта тыныч кына бара. Читтђн караучылар бу 
кечкенђ солдат нигђ болай тын бара икђн дип уйлыйлардыр. Тын бармый ул. Авыз 
эченнђн генђ љйдђге ак пластинкага язылган духовой оркестр кљенђ ќырлап бара. 
Шул музыка кљенђ атлый. Књћеле кљр, рухы књтђренке аныћ. Ни љчен књтђренке 
булмасын! Аны џђркайда яраталар. Кем соћ ул?»

22.VI.43.

«Батальон партия оешма секретаре ќыелыш саен мине мактап телгђ ала. 
Ућышлардан баш кына ђйлђнмђсен! Хђзер парторг мин. Рота парторгы булгач, 
эшем тагын да ќаваплырак булачак. Њзем яраткан эш. Књћелле эш».

25.VI.43.

«Минем ротада агитмассовый эшнећ куелышын батальонда беренче урында дип 
таптылар. Газеталарым белђн дђ беренче урында торам».

21.VII.43.

«Афзал абый, бик њзгђрдем мин, чын солдат булдым. Сугышныћ беренче айларында 
мин, окоп казыганда чыккан бакаларны кызганып, каскама тутырып, бер читкђ, 
хђвефсезрђк ќиргђ илтеп ќибђрђ идем. Иптђшлђрем кљлђлђр иде миннђн. Ђ моннан 
бер-ике кљн элек мин њз кулым белђн бер фашистны тончыктырдым. Атакаларга 
барганда њтергђннђрне искђ алмыйк, алары бухгалтерия кенђгђсенђ теркђлмђгђн.
Бер сугыштан соћ рота командиры мића ђйтте: «Рядовой Закиров, бу ђсирне 

полк штабына илтеп тапшыр», — диде.
Куып алып киттем, лђгыйньне. Полк штабы еракта, ќђџђннђм тишегендђ. Урман 

эчендђ. Ќитмђсђ, караћгы тљшеп килђ.
Књрсђћ иде, Афзал абый, ул кабахђтне. Аю буе, фил буе. Ђ мин аныћ янында 

малай гына. Ул алдан бара, мин аныћ артыннан. Кулымда винтовка. Окоплардан 
ераклашабыз. Урманга барып керђбез... Ђшђке ќан адымнарын ђкренђйтђ, як-
ягына караштыргалый, мића да књз тљшергђлђп ала. Йђ туктап, эчен тота да, нидер 
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мыгырдый, ыћгыраша, эче авырта, имеш! Сизеп торам, якынрак килњемне кљтђ. 
Љстемђ ташланырга ниятли. Ахмак дип белђ ахры ул мине. Немецча да, русча да, 
хђтта татарча да кычкырам њзенђ: «Тизрђк атла, ќир бит! Тизрђк атла!» – дим, сњгенеп 
тђ куям, ђ ул колагына да элми, мине балага саный. Ниџаять, бљтенлђй туктады, 
лђгыйнь. Агачка сарылды да тик тора. Имеш, барырлык хђле юк. Ђ књзе шайтан 
књзеннђн дђ болайрак… Ахырда ќанын ќђџђннђмгђ ќибђрергђ туры килде.
Ђгђр кулымнан килсђ, барысын да тончыктырыр идем мин аларныћ. Совет 

халкыныћ џђр тамчы каны љчен, ятим балаларныћ књз яше љчен, яндырылган, 
ќимерелгђн авыллар, шђџђрлђр љчен, барысы љчен дђ њч алыр идем мин алардан...»

25.VII.43.

«Иптђш Ђхмђт, барыгызга да сђлам.
Сездђн минем шигырьлђр басылган ике газета алдым. Рђхмђт. Њзем яћадан рота 

парторгы булып эшли башладым».
Бу хатка «Атака» дигђн шигырен дђ язып куйган:

…Бер тавыш безне књтђрде:
— Урра!
Алга,
Ил љчен!
Кыр,
Ќимер,
Њтер дошманны,
Алга,
Изге ќир љчен!»

15.IХ.43.

«Афзал абый џђм Абдулла иптђш!
...Књп кљтђ торгач, џљќњм кљннђре дђ килеп ќитте. Кљчле, зур дулкынга без дђ 

кушылдык... Књптђн тњгел генђ ике немецны њтердем. Шулай алга барабыз. Мин 
дђ «Батырлык љчен» медале белђн бњлђклђндем. Икенчесенђ приказ чыкты. Алда 
тагын нилђр булыр. Немец бик нык тора. Лђкин безнећ кљчкђ чыдый алмый. Мин 
дђ, нђнилегемђ карамастан, кулыма гранаталар алып немецлардан траншеяларны 
тазартканда, џђркемнђн алда барам. Гомумђн, коммунистлар яхшы сугышалар. Беренче 
булып дошман траншеяларына Горлов, Ђхметов, Булатов, Волков, Румянцевлар 
сикереп тљштелђр џђм њрнђк књрсђтеп сугыштылар. Алар бњлђккђ куелдылар...

«Бу кљннђрне мђћге онытмам» дигђн шигырендђ мондый сњзлђр бар:

Бу кљннђрнећ истђн чыгасы юк,
Бу кљннђрне гомер онытмам!
Бу кљннђрнећ бљек эше љчен
Џич кызганыч тњгел минем кан.»

18.I.44.

«Афзал абый џђм Абдулла иптђш!
…Сезгђ мђгълњм булган сугышлардан соћ тагын файдага калдым6. Књргђннђрне 

књрешкђч сљйлђп гаќђплђндерермен.
Њземне љч мђртђбђ бњлђккђ куйдылар. Берсенђ приказ да бар. Лђкин берсен дђ алганым 

юк ђле… Њзем атакага беренче булып књтђрелдем. Хђзергђ башка сњзем юк».
28.I.44.

«Ђни!
Бер сугышта немец пуляларыныћ шинелем, бњрегем, хђтта документларым белђн 

дђ уйнавын язган идем. Ђ бусында инде тђнем белђн уйнады. Яраландым. Кулым 
белђн аягым яраланды. Зинџар, борчылмагыз. Каты яра тњгел.

6 Файдага калдым – исђн калдым.
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Хђзер госпитальдђ ятам… Бу яраныћ ошамаган ягы шул – частемнђн аерылдым. 
Тагын ятлар арасына барырга туры килђчђк. Безнекелђр хђзер бик ерак алга киттелђр 
инде. Аларны куып ќитеп булмас. Мондый яра белђн аунап ятасым бер дђ килми. 
Сугыш – шахмат уены шикелле ул. Њзенђ тарта. Тизрђк яћадан барасым килђ.
Шунысы кызык. Яшђгђн кешегђ барысы да кирђк. Њткђн сугышта карандашлар 

тапкан идем. Бусында барысын да югалттым. Шунысы яхшы – документларым, 
партия билетым исђн калды».

3.III.44.

Абдулла Алиш
(Алишев Абдуллаќан Габделбари улы)

(1908-1944)
Язучы. Муса Ќђлилнећ кљрђштђше. 1908 елныћ 15 сентябрендђ хђзерге Татарстан 

Республикасыныћ Спас районы Кљек авылында урта хђлле крестьян гаилђсендђ 
туа.

1927 елныћ ќђендђ Казанга килђ џђм Казан Ќир тљзњ техникумында укый. 
1930 елда ул Минзђлђ кантоны ќир бњлегендђ мелиоратор булып эшли, аннары, 
1931-1933 елларда, Казгрэс (ТЭЦ № 1) тљзелешендђ гидротехник хезмђтен 
башкара. 1934 елда А.Алиш Казанда татарча чыга торган «Техника» журналыныћ 
ќаваплы сђркђтибе итеп билгелђнђ. 1937 елдан Бљек Ватан сугышы башланганга 
кадђр «Пионер калђме» (хђзерге «Ялкын») журналы редакциясендђ џђм Татарстан 
радиокомитетында эшли. 1938-1941 елларда ул, тљп эшеннђн аерылмыйча, Казан 
дђњлђт педагогия институтыныћ кичке бњлегендђ укый. Бљек Ватан сугышы башлану 
сђбђпле, институтны тђмамлый алмый.
Язучы Госман Бакир «Ул елларда» исемле истђлегендђ А.Алиш турында болай 

яза: «1941 елныћ ќђе. Матбугат йорты. Бњлмђдђ язучылар: Афзал Шамов, Ибраџим 
Гази, Хђсђн Хђйри џђм мин. Бер кљнне безнећ янга љстенђ яшел гимнастёрка, 
башына пилотка кигђн Абдулла Алиш килеп керде. Ул кергђч, И.Гази калђмен 
љстђлгђ ташлады да, урыныннан кубып:

— Эџе, ђле син дђ хђрби киемгђ тљренергђ љлгердећмени? – дип стена буендагы 
диваннан урын књрсђтте.
Алиш ботинкалы аякларын чалыштырып утырды да, гадђттђгечђ елмаеп:
— Ђйе, китђм, дуслар, мине киендерделђр. Књрешеп чыгыйм дип кердем, 

— диде.
Кайсыбыз диванга, кайсыбыз урындык алып каршысына утырдык. Байтак 

сљйлђшкђч, ул, урыныннан кузгалып, барыбыз белђн кул кысышып књрешеп чыкты. 
Мин аны коридор буенча баскычка кадђр озата бардым. Абдулла минем ић якын дустым 
иде. Матбугат йортында бергђ эшлђдек, педагогия институтында бергђ укыдык. Ул 
гына да тњгел, квартираларыбыз да бер ишегалдында. Институттан кайтышлый Черек 
књл буйлап ай яктысында ђдђбият турында сљйлђшеп йљрибез. Шулай йљреп, соћ гына 
квартираларыбызга кереп китђбез. Тљн уртасына кадђр аныћ тђрђзђсендђ ут балкый. 
Ул язып утыра торган иде. Шундый якын дустымныћ кулын кысканда мића бик авыр 
булды. Ул, баскычныћ бер бњлеген тљшкђч, борылып карап, кулын селекте:

— Хуш, дустым!
Бу соћгы књрешњебез булды...»
А.Алиш 1941 елныћ июль аенда Казанныћ Бауман район хђрби комиссариатыннан 

армиягђ алына џђм солдат-радист сыйфатында фронтка китђ, Орлов љлкђсендђ 
барган каты сугышларда катнаша. Аныћ шул вакыттагы адресы: ППС 670, 1003 
полк, 2 батальон, 6 рота. Фронттан аныћ соћгы хаты Казанга 22 сентябрьдђ язылган. 
1941 елныћ 12 октябрендђ Брянск шђџђре янында Десна елгасы буенда чолганышта 
калып, фашистлар кулына ђсир тљшђ. 1941 елныћ кышын Литвадагы хђрби ђсирлђр 
лагеренда тотканнан соћ, 1942 елныћ язында фашистлар аны Чехословакиядђге 
Сандау шђџђренђ озаталар. Ахырда ул Польшадагы Седльце шђџђренђ, аннан Берлин 
янындагы Вустрауга килеп элђгђ. Монда Муса Ќђлил џђм аныћ кљрђштђшлђре белђн 
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очраша, алар белђн бергђ антифашистик оешма эшендђ актив катнаша. Тормышын 
куркыныч астына куеп, А.Алиш антифашистик листовкалар тарата, оешманыћ 
тљрле заданиелђрен њти. Хыянђтче доносы буенча, 1943 елныћ августында, яшерен 
оешманыћ эше ачыла. А.Алиш џђм башка ќђлилчелђр кулга алына џђм Берлиндагы 
Моабит тљрмђсенђ ябыла.
А.Алиш фашист тљрмђсендђ соћгы сулышына кадђр Ватанга, туган халкына 

ышанычын югалтмый, фашистларныћ ќићелђсен алдан књрђ. Патриотныћ 
ныклыгын фашистларныћ ќђзалары сындыра алмый.

Сатмас егет илен алтын-кљмешлђргђ,
Ђгђр югалтмаса вљќданын,
Алтынны ул чњпкђ санар,
Ић кыйммђтле књрер Ватанын, —

ди ул тљрмђдђ язылган шигырьлђрнећ берсендђ.
1944 елныћ 25 августында Плетцензее тљрмђсендђ фашист палачлары Абдулла 

Алишны гильотинада ќђзалап њтерђлђр. Лђкин ялкынлы патриотныћ батырлыгы 
њлемне ќићде. Аныћ исеме Муса Ќђлил исеме белђн бергђ Туган илгђ кайтты.
Абдулла Алиш Ватан сугышы чорында књрсђткђн ныклыгы џђм батырлыгы љчен 

1994 елда Беренче дђрђќђ Ватан сугышы ордены белђн бњлђклђнђ. Шул ук елныћ 
25 августында Казанда Кремль янындагы Муса Ќђлил џђйкђле янђшђсендђ фашист 
гильотинасында башлары киселгђн ун ќђлилче каџарманга бронза барельефлар 
куела.  1996 елда ТР Язучылар берлегенећ балалар ђдђбияты љлкђсендђ Абдулла 
Алиш исемендђге бњлђге булдырыла.

Гази Кашшафка
Кашшаф иптђш!
Мин Кызыл Армия сафына алындым. Сића минем бер-ике соћгы њтенечем 

бар:
1. Минем «Кечкенђ хикђялђр»гђ договор тљзесђћ иде. Аннан «Яћа ђни» хикђясен 

тљшерергђ кирђк. Редакциялђњгђ А.Ђхмђткђ бирсђћ шђп булыр иде. Син ђйткђнчђ 
ђйбер љстђп булмады, лђкин шулай да ул кече балалар љчен кирђкле ђйбер. Мин 
сездђн аны чыгаруны бик сорар идем.

2. «Кечкенђ тоткын» исемле пьеса, Германия белђн договор тљзешкђч, планда 
булса да, чыкмаган иде. Хђзер вакыты ќитте дип уйлыйм. Њзегез карарсыз.

3. Мин Н.Булатныћ китабын редакциялђгђн идем, ул 13,5 табак иде, бик 
кыскарды, 8-9 табакка калды. Шуныћ редакциялђњ тђртибендђ кыскартылуын акт 
белђн оформить итђргђ иде...

Сђлам белђн А.Алиш.
14 август, 1941 ел

(Казан утлары, 1970, №5, 144 бит).

 

Рахман Ильяс
(Ильясов Габдрахман Вђкил улы)

(1908-1943)
Язучы. 1908 елныћ 15 мартында Татарстан Республикасы Апас районы Карамасар 

авылында туа. 1924 елдан Грозныйда нефть промыселында слесарь љйрђнчеге булып 
эшли, 1925-1927 елларда ФЗЉ мђктђбендђ укый. 1929 елда Грозныйда Шђрекъ 
халыклары клубы идарђсе рђисе, аннары ВЛКСМныћ район комитетында халык 
мђгарифе џђм кљнкњреше бњлеге мљдире хезмђтендђ була.

1931 елда Казанга килђ џђм Татар коммунистлар университетына укырга керђ. 
1933 елдан Р.Ильяс Казандагы газета редакциялђрендђ, Татарстан радиокомитетында 
ђдђби хезмђткђр, редактор, Татарстан Язучылар союзы идарђсендђ ђдђби консультант, 
аннары Татглавлит вђкиле булып эшли.
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Бљек Ватан сугышында 228 укчы дивизиянећ рота командиры сыйфатында 
Украинада барган каты сугышларда катнаша, 1943 елныћ 23 августында Харьков 
тирђсендђге шундый сугышларныћ берсендђ ул батырларча џђлак була. Њлгђннђн 
соћ Совет хљкњмђте аны Сугышчан Кызыл Байрак ордены белђн бњлђкли.

Дускай Хан7!
Хатыћны алгач та ќавап язарга булдым. Сића менђ ничек дип рђхмђтлђр укып 

бетерергђ дђ белмим. Якыннарыћнан, дусларыћнан ичмаса бер генђ ќылы сњз уку 
да књћелне књтђреп, рухландырып ќибђрђ. Кайбер буш чакларны землянкага яисђ 
блиндажга ќыелышабыз да мактаныша-мактаныша бер-беребезгђ хатларыбызны 
укышабыз. Књбрђк хат алучыларыбызны артык бђхетлелђр, азрак хат алучыларны 
уртача бђхетлелђр, ђ бер дђ алмаучыларны бљтенлђй бђхетсезлђр категориясенђ 
кертђбез. Соћгы вакытларда мин урталар категориясенђ кердем. Чљнки љйдђн дђ 
15 кљнгђ якын хат килгђне юк иде. Нђрсђ булгандыр, белмим.
Хан дускай! Мин хђзергђ «аллага шљкер» исђн ђле. Кыска вакыт эчендђ бик књп 

нђрсђлђр кичерергђ туры килде. Кайнар сугышлар, зур-зур походлар, шуныћ љстенђ 
џђрбер сугышчыћ љчен кайгырту эзсез калмыйлар, ђлбђттђ...
Књбрђк фрицны њтереп, њз кешећне азрак югалту турында кайгыртасыћ. Тирђн 

џђм авыр кайгы. Хђер, сине башка нђрсђлђр књбрђк кызыксындырадыр. Лђкин, 
дускай, фронт картиналарын калђм белђн язып бетерњ мљмкинме соћ? Књз алдына 
китер. Хыяллан. Сугыш. Моторлар шаулавы, снарядлар гљрселдђве, пуляларныћ 
туктаусыз очулары – кан, њлек гђњдђлђр. Гаќђеп књренеш. Нђкъ экрандагы тљсле 
пейзаж... Бу бик табигый хђл булып књренђ. Шулай булырга тиеш тљсле. Тик якында, 
бик якында снаряд яисђ мина шартлаганда, я булмаса ќир белђн књмеп киткђндђ, 
яисђ ќњлђр пулялар киемећнећ берђр ќирен тишеп њткђндђ генђ йљрђк кылт итеп 
куя да, шул чакны гына яшђњнећ никадђр кыйммђтле икђнлеген сизеп куясыћ.
Ђ аннан тагын онытыласыћ. Дљресен ђйткђндђ, уйланырга вакыт та булмый. 

Болай ќђелеп хат язуыма гаќђплђнмђ. Алгы сызыктан бер километр чамасында 
торабыз. Аннан соћ минем землянкамныћ тњбђсе шулчаклы калын – 4 кат бњрђнђ 
салынган, шайтан да алырлык тњгел. Озынга китте, туярсыћ.
Њзем буш вакытларны, ягъни ялга чыккан араларда язгалыйм. Дистђдђн артык 

хикђя яздым. Пьеса язар љчен материаллар, эшлђнгђн темалар бар. Тик озак итеп 
утырып язарга вакыт кына юк.
Риза Ишмораттан хат алдым, «Ватан намусы љчен» газетасында эшли икђн. Алар 

анда књбђњ. Газеталары сирђк-мирђк килгђли. М. Максудка «Совет сугышчысы»на 
хат язган идем. Ќавабы юк ђле. Аныћ анда эшлђвен газеталары буенча белдем...
Безнећ фронт – Юго-Зап. фронт газетасы ул. Настроение турында язып 

тормыйм. Эшећ хаклы булгач, рух ничек булуы сића мђгълњм. Књћел књтђренке. 
Орёл юнђлешендђ безнећ гаскђрлђрнећ џљќњмгђ књчњлђре џђм союзникларныћ 
актив хђрђкђтлђре бик шатландыра...
Иптђшећђ, гафу итсен, исемен оныттым, бик књп сђлам ђйт. Иптђшлђргђ дђ 

сђлам сљйлђ.
Кашшафка, Кавига, Мирсђйгђ, Гомђргђ ђйт, хат язсыннар. Кавига хат язган 

идем, нигђдер ќавап язмый, иренђ торгандыр ахрысы. Ни ђйтсђћ дђ, сез хат язарга 
књбрђк вакыт таба аласыз.
Хуш. Кулыћны кысам. Кайнар сђлам белђн Рахман.

16 июль, 1943 ел
Минем адрес бераз њзгђрде:

Полевая почта 43020 А
Ильясову А.В.

(Казан утлары, 1970, № 5, 144-145 бит).

7  Хан Ќђмил, журналист.

ЂЛФИЯ  ШАМОВА
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Александр Бендецкий
(Бендецкий Александр Григорьевич)

(1911-1943)
Язучы. 1911 елныћ 16 гыйнварында Украинаныћ Черкас љлкђсендђге Золотоноша 

шђџђрендђ вак џљнђрче гаилђсендђ туа.
1932 елда Казанга килђ џђм 1939 елга кадђр башта Торгсинныћ Татарстан 

Республика конторасында, аннары Татарстан китап нђшриятында экономист булып 
эшли. 1939 елда аны Татарстан дђњлђт филармониясенђ артист итеп чакырылар. 
Шушы чорда А.Бендецкий, хезмђтеннђн аерылмыйча укып, башта рабфакны, аннан 
соћ Казан тљзелеш инженерлары институтыныћ ике курсын тђмамлый џђм Ватан 
сугышы башланыр алдыннан Казан педагогия институтыныћ кичке бњлегендђ 
укуын дђвам иттерђ.

1942 елныћ башында, Татарстан халык комиссарлары Советы каршындагы 
Сђнгать идарђсе командировкасы белђн, Бендецкий артистлар бригадасы составында 
фронтка ќибђрелђ џђм 1943 елныћ 1 маенда, алгы сызыкта совет сугышчыларына 
концертлар биреп йљргђндђ, дошман снаряды ярчыгыннан авыр яраланып, шул ук 
кљнне госпитальдђ вафат була.

В Правление Союза Советских писателей Татарии
А.Бендецкий

Заявление
Ввиду того, что в дни Отечественной войны, находясь в рядах РККА, я продолжаю 

литературную работу (издал сборник оборонных стихов «За честь родной страны», 
агитационную книжку в стихах «Азбука Отечественной войны», писал тексты к 
окнам сатиры и агитационным плакатам, участвовал в сборниках «За Отечество», 
«Кровь за кровь», выступал по радио со своими оборонными стихами, сдал в 
издательство сборник оборонных стихов «Суд идёт», перевёл либретто героической 
оперы «Алтынчђч» и т.д.) – прошу оформить меня в члены ССП Татарии.

А.Бендецкий
26 октября 1942 г.

НА РТ. Ф. Р-7083. Оп.1. Д. 144. Л. 1. Подлинник.

Глубокоуважаемый товарищ Гиззатов!
Шлю Вам привет с фронта и сердечно благодарю за то, что Вы не забываете 

мою семью (жена мне писала).
Фронтовые дела мои идут хорошо. Как могу, помогаю разгрому врага. Мечтаю 

о том дне, когда после нашей победы снова вернусь в казанскую литературную 
семью. Верю, что этот день не за горами.
Как идут творческие дела в Казани? Буду очень рад получить от Вас хоть 

коротенькое письмо.
Привет товарищам.
Желаю Вам всего хорошего.

Уважающий Вас
А.Бендецкий.

27 марта 1943 года.
Действующая армия.

НМ РТ. КППи 120056 – 2. Л. 57. Подлинник.

Хатларны џђм искђрмђлђрне Ђлфия ШАМОВА ђзерлђде.

СЕЗНЕЋ ЯЗМЫШ СУГЫШ УТЫ БЕЛЂН ЊРЕЛГЂН
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 КЉЗ КАЛДЫРЫП КИТЂ КОШЛАР...

ШАГЫЙРЬ ЭДУАРД МОСТАФИННЫЋ  ТУУЫНА 70 ЕЛ
Бу дљньяда кеше дигђнећ дђ
оча-оча китеп югаладыр.

1979 елныћ август урталары иде. Ђнкђй, ниндидер йомышы тљшеп, Кукмарага 
барган ќиреннђн љч китап алып кайтты.  

— Иртђгђ туган кљнећ икђне исемђ тљште дђ... китап кибетенђ сугылдым 
ђле... — диде ул, бераз тартынгандай итеп. — Менђ, 20 яшећђ миннђн бњлђк 
булсын...
Ђнкђйнећ џђдиясе «Яшь шагыйрьнећ беренче китабы»  дигђн сериядђ чыккан, 

тљс-кыяфђте белђн бер-берсенђ игезђклђр кебек охшаган, тышлыгына канатлы ат 
рђсеме тљшерелгђн шигырь мђќмугалары иде: «Еллар чалымы» (Марсель Галиев), 
«Кул бирђм» (Зиннур Мансуров), «Елныћ бишенче фасылы» (Эдуард Мостафин). 
Ул чакта бу шагыйрь абыйларныћ икесе белђн бераз танышлык бар иде инде. 
Матбугат йортында да, гђзит-журнал редакциялђрендђ дђ ара-тирђ очрашкалап 
торабыз, кљндђлек матбугатта басылган, ќеген ќеккђ китереп, вђземлђп язылган 
шигырьлђрен укып та кинђнђбез. Ђ менђ Эдуард Мостафин, ни њзен, ни иќатын 
рђтлђп белмђгђнгђдер инде, минем љчен бљтенлђй дђ ачылмаган шигъри утрау 
булып чыкты.  

«Елныћ бишенче фасылы» белђн мића ђнђ шулай, табигатьнећ тђмам тулышкан 
бер мђлендђ очрашып, хушланып утырырга туры килгђн иде. Ќылы яратучан 
канатлылар кавеме озын-озак сђфђргђ ђзерлђнђ, тљшлђрендђ књкне ићлђп адарынган 
йорт казлары да алар артыннан очарга талпынып матавыклана, њлђн-агачлар сутына 
да сизелер-сизелмђс кенђ сарылык йљгерђ башлаган...
Ни гаќђп, китапта урын алган књпчелек шигырьлђр дђ ќђйдђн кљзгђ узып баручы  

чичђн  мосафирныћ њз књћел халђтенђ бик тђ аваздаш иде:

Зђћгђр књктђ кыр казлары,
Књллђрдђ књлђгђсе.
Ђллђ инде канатланып,
Шуларга иярђсе?

Џђм ул иярђ дђ, чљнки канатлы ќанга ќирдђ кљн итњ, тормышныћ мећ тљрле 
вак-тљяк мђшђкатьлђренђ абынып, гел дђ дљрес яшђњче кешелђр арасында каћгырап, 
бђрелеп-сугылып гомер сљрњ њтђ дђ кыенга туры килђдер. Шућа књрђ аныћ 
яшьрђк чагында, њз-њзенђ урын табалмыйча, дљнья гизеп, михнђт чигеп йљрњлђре 
дђ яхшы аћлашыла. Шул ук вакытта очар кошны књктђ дђ, ќирдђ дђ џђрдаим 
хђтђр  сагалаганын шагыйрь бар вљќњде белђн тоеп, белеп тора. Нишлђмђк кирђк, 
очыштагыларга ђнђ шундый язмыш юралган...
Эдуард Мостафинныћ бар иќаты диярлек сарыга манылган. Ул хђтта 

шигырьлђрен дђ сары кара белђн язгандыр књк тоела. Урамда яз тантана итсђ дђ, 
аныћ бњлмђсендђ кљз хакимлеге урнашкан; скрипкђ моћы хыялларныћ сары кљзе 
булып тњгелђ; књктђ сары яшен уйный,  сары кошлар оча; учка сары тамчылар исе 
сећеп кала; эзлђрне сары сулар юа; тђмђкенећ сары тљтене бњлмђдђге гљллђрне 
шићдерђ... Џђм, ниџаять:
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     Кошлар китђ яфракларны коеп,
     Дњрт тарафтан явып кљз керђ.
     Бђйсезлекнећ сары тљсен књреп,
     Чылбырына ятып эт љрђ.

Белмим, эт халкы тљслђрне аерадырмы-юктырмы, ђ менђ њз бђйсезлегенећ ни 
љчен сары тљстђ икђненђ ул бик яхшы тљшенђ булыр. Бђйле бђйсезлекнећ ис-косын 
да, тљс-тљсмерен дђ бђйдђге эттђн дђ шђбрђк белњче ќан иясе, ихтимал, юктыр да 
ђле. Лђкин нишлђсен, аћа да сары тђкъдиренђ књнђргђ, књбђлђклђр куып йљргђн 
кљчек чагын тљшендђ књрђ-књрђ љнендђ сљяк-санак кљтеп саргаерга туры килђ...
Эдуард Мостафин бар булмышы белђн ирекле, бђйсез холыклы, туры сњзле, 

хђйлђсез, эчкерсез, ђмма тормышта џђм иќатта њз-њзен яклый белмђњдђн гаќиз, 
њтђ дђ беркатлы инсан иде. Затлы шагыйрь икђнен белсђ дђ, ул беркайчан да 
џаваланып, Язучылар берлеге тирђсендђ нђрсђдер дђгъвалап, ђрсезлђнеп йљрмђде, 
ђдђби ыгы-зыгылардан да гел читтђрђк торды. Бик књп талантларга хас хђйямлђнњ 
кђсђфђте аћа да ят тњгел иде. Берничђ тапкыр минем њземђ дђ аныћ белђн табын 
корып, сђйран кылып утырырга туры килгђне   булды. Шунда ул, сњз иярђ сњз 
чыгып, Мђскђњдђ, М.Горький исемендђге ђдђбият институтында укып йљргђн 
чагында, урысныћ зур шагыйре булып танылачак Николай Рубцов белђн якыннан 
аралашуы, аныћ «босяк»лыгы турында њзенчђ яратып та, гыйбрђт итеп тђ сљйлђгђн 
иде. Њтђ дђ фаќигале язмышлы бу шагыйрьгђ (35 яшендђ аћа шигырь язып йљрњче 
њз мђгъшукасы кул сала) ул, ничектер, кумир итебрђк тђ карый иде шикелле...
Еллар узар, кљннђрнећ берендђ татар галђме Эдуард Мостафин атлы чын 

шагыйрен дђ югалтыр. Ђ аћарчы ул, «Ђдиплђребез» китабында язылганча, њз 
фатирыннан читлђштерелеп, йортсыз-ќирсез калыр, тљрле ќирлђрдђ кунып йљрергђ 
мђќбњр булыр. 1997 елда исђ кљтмђгђндђ-уйламаганда бљтенлђй юкка чыгар. 
Шагыйрьне эзлђњче дђ, эзлђтњче дђ табылмас. Дђфен ителмичђ дђ,  сђер шартларда 
вђйран булган калђмдђше рухына Ркаил Зђйдулла шигъри дога багышлар: 

Ќиллђргђ соћ ђллђ кушылдыћмы,
Ђллђ болытларга сарылдыћ?

Бездђ ђле моћарчы шђхес культы елларында  ќаны кыелган, яисђ Ватан 
сугышында шђџит киткђн шагыйрь, язучыларныћ гына каберлђре юк иде. ХХ 
гасыр тђмамланып килгђндђ аларга тагын бер калђмдђшебез љстђлде. Яшь кенђ 
килеш дљньядан киткђн башка кайбер язучыларыбызныћ да њлеме ачылмас сер 
булып калды...
Дљресен генђ ђйткђндђ, Эдуард Мостафинны без тђмам онытып бара идек 

инде. Ярый ђле Марсель Галиев йокымсыраган хђтерлђребезне сискђндереп уятып 
ќибђрде. Аныћ «Безнећ мирас» журналында (2014 ел, 5 нче сан) дљнья књргђн 
«Бишенче фасыл» дигђн мђкалђсе шагыйрьнећ исемен ђдђбиятка  кабат кайтаруга 
бђрабђр  булды, дисђћ дђ ярыйдыр. «Шагыйрь њзенећ кабатланмас калђм иясе, 
шигърият каланчасыныћ югары кимђлендђ урын алган талант иясе икђнен раслады, 
— дип яза ул чордаш калђмдђше хакында. — Язу, иќат эшен кђсеп итњ, урындык 
билђњ именнђн љстен књргђн, чын шагыйрьлек иманына тугры калган, затлы калђмле 
шђхес иде ул».

 Ђ инде затлы калђмле шагыйрьнећ бар булган ђсђрлђрен туплап, затлы китап 
чыгару — без исђннђрнећ шигърият алдында да, калђмдђшебез рухы каршында да 
мљкатдђс бер бурычыдыр.
Эдуард Мостафинныћ ђлеге дђ баягы сарыга манылган, «Ван Гог» дип исемлђнгђн 

классик шигыре бар: 

Сары кояш. Сары яћгыр.
Сары болыт. Сары ќир. 
Сары урам буйлап атлый
Сары уйлы сары ир.
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Э д у а р д 
Мо с т аф и н

Чит ярларда 

Мин таныдым монда њксезлекне, 
Ялгызлыкныћ сары сагышын, 
Мин таныдым монда 
Гомеремнећ
Кысыр болыт булып агышын. 
Минем љчен монда таллар љнсез, 
Минем љчен њги бу ташлар, 
Минем љчен тњгел кыяларны 
Кандай манып куйган балкышлар. 
Њз ярларым мића шундый кирђк, 
Шундый газиз булып тоелды.
Сагынуым чит яр суларына
Ак чђчлђрем булып коелды.
Чит ярларга басып карап каттым: 
Нинди ќиллђр мића тигђндер?
Њз ярымнан, бђлки,
Мине  дђшеп
Берђр таныш дулкын килгђндер.

Бар да сары. Сљю сары,
Тоташтан кљз язмыш та.
Сары карлар сарылалар,
Сары икђн бу кыш та!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Љстђлдђ сары чђчђклђр,
Сары хђмер савытта.
Даныннан авыз да итми
Бер гљнаџсыз даџи ята
Париж кадђр табутта.

 Ђйе, бњген Ван Гогныћ књрер књзгђ гади генђ тоелган, сары кљнбагыш сурђтлђнгђн 
натюрморты да зиџенгђ сыймас зур акчалар белђн бђялђнђ. Ђ њзе исђн чагында ул 
бик авырлык белђн нибары бер генђ картинасын сата алган, дилђр.

 Бу ђсђрендђ шагыйрь, Ван Гог язмышы турында уйлана-уйлана, њзе хакында 
да искђртмђдеме икђн? Ни ђйтсђћ дђ, ул да дљньяныћ сарыга манылган мђллђренђ 
њлеп гашыйк иде ич...

      Газинур  МОРАТ
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Бер ялгызым керђм сентябрьгђ  

Сентябрьгђ керђм њлђннђрем, 
Алмаларым  белђн  хушлашып; 
Салкын йолдызларга  љмет баглап, 
Сары аем  белђн дуслашып. 
Яћгырларын алып, 
Август аен 
Ќиргђ ќђеп керђм тын гына: 
Эзлђремдђ сары сулар кала, 
Яфрак ята  бњртеп шым  гына. 
Сукмакларым кала учак ягып, 
Кљймђлђрем кала ярларда, 
Тђрђзђдђ алсу таћнар кала, 
Усал этлђр кала арада. 
Хыянђтлђр, вђгъдђлђрећ кала, 
Синећ ќылыћ кала башкага, 
Йљрђгемдђ, исемећне уеп, 
Син торгызган кара таш кала. 
Бер  ялгызым  керђм сентябрьгђ: 
Тућ баланнар яна таћ булып, 
Офыкларым тау артында ята, 
Ђле беркемне дђ ќылытмаган, 
Утлы кочак кебек йомылып.

***
Чђчђклђр бљгелде ќиргђ, 
Ќићње  шул  булгандыр — 
Чылатып кына њтмђде, 
Елатып њтте яћгыр.

Яфракларны ќиллђр йолка 
Кљзнећ килње чындыр. 
Чылатып кына њтмђде, 
Елатып њтте яћгыр.

Йљрђктђ ут сњнђр-сњнмђс, 
Яндыра алсаћ, яндыр! 
Чылатып кына њтмђде, 
Елатып њтте яћгыр.

b

Хата тљзђтњ
12 нче санныћ (2014 ел) 143 нче битендђ урнаштырылган рђсем астындагы 

язманы «Г.Камал. «Банкрот». Гљлќиџан – Р.Фђйзуллина, Сираќетдин – Р.Таџиров. 
Режиссёры – З.Туешева» дип укырга.
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ТУЛБАЙ МОЋЧЫСЫ

ШЂЙХИ МАННУРНЫЋ ТУУЫНА 110 ЕЛ

Татар ђдђбияты тарихында шагыйрь џђм прозаик буларак лаеклы урын алып торган 
Шђйхи Маннур (Шђйхелислам Фђрхулла улы Маннуров) 1905 елныћ 15 гыйнварында 
хђзерге Татарстан Республикасы Мамадыш районы Тулбай авылында крестьян гаилђсендђ 
туып њсђ. Авыл мђдрђсђсендђ укырга-язарга љйрђнђ; совет мђктђбендђ, аннары район 
њзђгендђ педагогия курсларында белем ала; ачлыктан качып, гаилђлђре белђн Кузбасс 
шахталарына китђ; соћрак укуын совет-партия мђктђбендђ дђвам итђ; берничђ ел Себер 
тљбђгендђ культура-агарту эше белђн шљгыльлђнђ; армия хезмђтендђ була, Донбасс 
якларына китеп, тљрле вазифалар башкара; аннан Мђскђњгђ килеп «Эшче» («Коммунист») 
газетасында ђдђби хезмђткђр; Казан педагогия институтында белем ала (1933-1937); бераз 
вакыт «Совет ђдђбияты» журналында ќаваплы сђркатип булып эшли; 1941-1945 елларда 
тљрле фронт газеталарында хђрби корреспондент; сугыштан соћ берничђ ел опера џђм 
балет театрында ђдђби бњлек мљдире џђм 1949 елдан профессиональ язучы булып китђ.

1928 елда «Тайга тљбеннђн» исемле беренче шигырь ќыентыгы басылып чыга. Ул 
бик тђ каршылыклы кабул ителђ. Яшь шагыйрьнећ эзлђнњлђрен, яћа тема-мотивлар 
алып килњен, лиризмга, хис-кичерешне чагылдыруныћ њзенчђлекле тљрлђренђ 
омтылуын читтђ калдырып, аны яћа тормыш вакыйгаларына, тљрле љлкђдђге 
ќићњлђргђ битараф булуда гаеплилђр, бу исђ њзеннђн-њзе «кулак сандугачы», 
«сыйнфый кљрђштђн качучы» дип усал тђнкыйтьлђњгђ юл ача. 1920 еллар ахырындагы 
вулгарь-социологик тђнкыйть «маннурчылык» дигђн исем-тљшенчђ уйлап табып, 
аны тулы бер ђдђби-мђдђни књренеш дђрђќђсенђ књтђрђ. Ш.Маннур иќаттан беразга 
булса да туктап тора џђм бары, Донбасс тљбђгендђ берничђ ел эшчелђр арасында 
булып, њзенећ хаклыгына ышану, укучыларга нинди ђсђрлђр кирђклегенђ тљшенњ 
аны иќатка кайтара. Тормыш тђќрибђсе туплаган шагыйрьнећ «Йљрђк ќырлары» 
(1934), «Шигырьлђр» (1939) ќыентыклары басылып чыга џђм зур популярлык казана. 
Аныћ «Гайќан бабай», «Мећ дђ бер кичђ» поэмалары 30 нчы еллар шигъриятенећ 
йљзен билгелђњче ђсђрлђр арасына керђ. Халык иќаты традициялђренђ йљз белђн 
борылуы, вакыйга-књренешлђрнећ тормышчанлыгы, яћа образ-характерлар тудыруы 
џ.б. – Ш.Маннур иќатына хас њзенчђлеклђр буларак билгелђнђ. 
Ђдип иќатында яћа бер этап 1950 еллар белђн бђйле. Шагыйрь, республикадагы 

њзгђрешлђрне, Ђлмђт тљбђгенећ нефть чыгарудагы казанышларын љйрђнеп, 
«Мактаулы кешелђр» (1953) ќыентыгын џђм «Ќир-ђнкђнећ сылу кызы» (1956) 
шигъри повестен дљньяга чыгара. Алар шагыйрьнећ чор-заман белђн алга атлавын, 
укучыныћ рухи ихтыяќларына ќавап бирњен раслый. 
Ш.Маннур прозаик буларак та бай мирас калдыра. Аныћ «Муса» (1964) романы 

патриот-шагыйрь М.Ќђлил тормышыныћ моћарчы читтђрђк калып килгђн сђхифђлђрен 
ђдђби сурђтлђве белђн танылу алса, «Агымсуларга карап» (1973) автобиографик китабы 
ХХ гасыр вакыйгаларына шђхси-хисси, урыны белђн эмоциональ-тђнкыйди џђм, ић 
мљџиме, шђхси башлангычка нигезлђнгђн бђя-мљнђсђбђте белђн кић яћгыраш таба. 
«Чын сљю бармы?» повесте да лиризмы, тел-сурђт чаралары байлыгы, њзенчђлекле 
геройлары белђн шагыйрь калђменнђн тљшкђн проза ђсђре булуын ачык дђлилли.
Ш.Маннур балалар язучысы буларак та кић танылу ала. Аныћ «Каз кљтњче 

малай», «Љч васыять» ђкиятлђре, «Шаян дусларыма», «Милђњшђ китабы», 
«Нђнилђргђ, дђњлђргђ», «Кояш, чык, чык!» китаплары аеруча мђктђп яшендђге 
балалар тарафыннан яратып кабул ителђ.
Ђдип 1980 елныћ 10 июнендђ вафат була џђм туган авылы зиратына књмелђ. Мамадыш 

тљбђге аныћ якты истђлеген кадерлђп саклый. Тулбай авылында Ш.Маннур њзе салдырган 
китапханђ бинасында музей эшли. Џђр ел саен ђдипнећ туган кљнендђ язучыларга џђм 
шул тљбђкнећ хезмђт алдынгыларына Ш.Маннур исемендђге премия бирелђ. Сђхнђдђн 
исђ район газета редакциясе каршында эшлђп килњче «Агымсу» ђдђби берлђшмђсендђ 
калђм чарлаучыларныћ олы ђдипкђ багышлап язылган ђсђрлђре яћгырый. 
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Мљгаллим мљнбђре

ФОАТ САДРИЕВНЫЋ «ТАЋ ЌИЛЕ» РОМАНЫНДА 
БОРЫНГЫ ЂДЂБИЯТТАН КИЛГЂН 

ТРАДИЦИЯЛЂР
Борынгы ђдђбиятыбызныћ књренекле ядкђре булган ђсђр 

– Кол Галинећ «Кыйссаи Йосыф» поэмасы белђн џђркем 
таныш. Фоат Садриевныћ «Таћ ќиле» романын укыганнан 
соћ, бу ике ђсђрдђге аваздашлыкны књреп гаќђпкђ калдым. 
Ђлеге ђсђрлђрне чагыштырып анализларга, яшђештђге тљп 
ђхлакый кыйммђтлђрне барларга, борынгы Болгар чоры 
ђдђбиятыннан ук килгђн мотивларны ачыкларга алындым. 
Фоат Садриевныћ «Таћ ќиле» романы турында бик књп 
фикерлђр ђйтелсђ дђ, нигездђ, аћа тиешенчђ бђя бирелмђгђн 
ђле, дип саныйм. 
Кол Галинећ «Кыйссаи Йосыф» сюжетыныћ дини-

мифологик тамыры: Явызлык – Ќђза – Гафу њтенњ – Гафу 
итњ. Фоат Садриев «Таћ ќиле» романында чылбыр рђвешендђ бер њк хакыйкатьне 
кабатлый торган вакыйгалар керткђн: Ялган – Њкенњ – Гафу њтенњ – Гафу итњ. 
Бљтенлђй тљрле чорларда язылган ике ђсђрдђ бер њк тљрле мотивларныћ очравы мине 
уйланырга мђќбњр итте. Гафу њтенњ, гафу итђ белњ сыйфатлары югары дђрђќђдђ 
кешелеклелек санала. Димђк, ђсђрлђрнећ тљп темалары да уртак: кешелеклелек, 
шђфкатьлелек, гаделлек.
Кол Галинећ «Кыйссаи Йосыф» поэмасы буенча Явызлык – Ќђза – Гафу њтенњ 

– Гафу итњ схемасына туры килђ торган мисаллар шактый. Сњземне мисаллар белђн 
дђлиллђп њтђргђ телим. 
Якуп пђйгамбђр ананы баласыннан аера, њзе дђ баласыннан 70 елга аерыла. Аћа 

Аллаџ исеменнђн ќђза бирелђ. Гаебен таныгач кына кичерелђ, Якуп пђйгамбђр 
картлыгында улыныћ кадер-хљрмђтен књрђ.
Икенче мисал: Йосыфны тљрле иллђр буйлап матурлыгын књрсђтеп йљртђлђр, 

ул њз матурлыгына соклана. Моныћ љчен ќђза ала: кол булып сатыла. Бик њкенђ, 
аннары, Аллаџныћ кодрђте белђн, матурлыгы кире кайта.
Зљлђйха мисалында шул ук схема буенча барган эш-гамђллђрне књзђтергђ 

мљмкин. Зљлђйха Йосыфныћ битарафлыгын кабул итђ алмый, нахак яла яга. 
Йосыфны зинданга ябалар. Зљлђйха хђсрђт, кайгы кичерђ, сабырсызлыгына 
њкенђ, ислам кабул итђ. Аллаџныћ рђхмђте белђн, Йосыф џђм Зљлђйха 
кавыша.
Туганнары Йосыфка нахак бђла ягалар, кљнлђшђлђр. Шуныћ аркасында ачлык, 

хђерчелек, кайгы књрђлђр. Соћрак њз туганнарыннан кљнлђшкђн љчен оялалар, 
Йосыф аларны кичерђ, бњлђкли. 
Кара кол Йосыфны кыйнаганнан соћ, кљчле давыл, ком бураны чыгуын, 

карчыкныћ, Пђйгамбђр сњзен шик астына алган љчен, ияге асылынып тљшњен, 
гарђп дљясен кыйнагач, аягы ќиргђ ябышып калуын да шушы схема буенча язылган 
дип ђйтергђ кирђк. 
Кол Гали ђсђрендђ пђйгамбђрлђр тормышы тасвирлана. Пђйгамбђрлђргђ карата 

гаделсезлек эшлђњ ќђзага тартыла, ђгђр хљкем ителњче хатасын аћлап гафу сораса, 
ул Аллаџныћ рђхмђтенђ ирешђ. Ђлеге мисаллар белђн шушы хакыйкатьне исбат 
итђргђ телђдем.

6. «К. У.» № 1
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Фоат Садриев романындагы героиня Нуриасма яктылык, ќылылык, игелек 
чыганагы булып тора, ул – шђфкатьлелек љлгесе. Автор Нуриасманы фђрештђгђ 
тићли. Гомерен керсез-тапсыз њткђргђн татар хатыны ђсђр ахырында гљнаџлы 
бђндђлђр љчен ђхлакый хљкемдар югарылыгына књтђрелђ. Аныћ бђхиллеген алу 
олы бђхет булып кабул ителђ. Нуриасманыћ бђхиллеге – гаделлек, изгелек юлына 
фатиха, ђ кире ќавап – ић авыр хљкем. 
Фоат Садриевныћ «Таћ ќиле» романы буенча Ялган – Њкенњ – Гафу њтенњ 

– Гафу итњ схемасына туры килђ торган мисалларны барлыйк. 
Нуриасманыћ улы Мисхђт тикшерњчегђ ялган књрсђтмђ бирђ. Соћыннан бик 

њкенђ, ђнисе књзенђ књренергђ ояла, кунарга љенђ дђ кайтмый. Хатасын аћлый, 
район њзђгенђ барып, ничек бар – шулай язып кайта, Нуриасма улын кичерђ, 
њлгђндђ бђхиллеген бирђ.
Баласын артык њз итње аркасында Нуриасма њзе дђ ялгышлык эшли. Укытучы 

Зљбђрќђтне улы армиядђн кайтканчы авылдан китђргђ мђќбњр итђ. Улыныћ ничек 
борчылуын књрђ, њкенђ, хатасын аћлый, тљзђтђ: Алабугага барып, Зљбђрќђтнећ кире 
кайтуын њтенђ. Зљбђрќђт – мђрхђмђтле кыз, аны аћлый, кичерђ.
Аналарныћ балаларына чиксез мђхђббђте аркасында ялганга баруына тагын 

бер мисал: Хђдичђ њз улыныћ, урманга барганда, исерек булуын яшерђ, ялган 
књрсђтмђ бирђ, баласын хљкемнђн йолып калырга тели. Хатасын аћлый, љч 
мђртђбђ Нуриасма янына керђ, гафу њтенђ. Нуриасма кичерђ, шђфкатьлелек 
тантана итђ.
Хђдичђ Нуриасманыћ ире Сђгыйдулланыћ сљяркђсе була. Качып-посып аулакта 

очрашалар, чит ирне аздыра. Нуриасма бу турыда белеп тора. Нуриасма њлем 
тњшђгенђ егылгач, Хђдичђ њз гљнаџы турында сљйли. Гафу њтенђ, Нуриасма књптђн 
кичерњен ђйтђ, бђхиллеген бирђ. Хђдичђ ќићелђеп кала. Янђ шђфкатьлелек тантана 
итђ.
Берничђ мисалда Нуриасманыћ тирђ-юньдђгелђрнећ гамђллђрен кичерђ алмавы 

да књренђ. Бђрия – Сђгыйдулланыћ сећлесе. Азгын, бозык тормыш алып бара, 
байлык туплый. Њз ђнисен карамый, ун ел аны Нуриасма тђрбияли, соћгы юлга 
озата. Тапкан акчасы куаныч китерми, баласы, ире юк – тормышы барып чыкмый, 
њкенђ. Гафу итмђсен белсђ дђ, Нуриасмадан бђхиллек сорый. Нуриасма књзлђрен 
йома, бђхиллек бирђ алмый.
Килене Нђсимђнећ ђнисе – Гыйльменур кодагые Мђскђњдђ яши. Аныћ яшђњ 

рђвеше дљрес тњгел. Ќомга намазына баргач, књп итеп догалар укыганын књреп, 
Нуриасма аны бик гыйлемле кеше дип уйлый. Кайтканда, руслар мђќлесендђге 
гамђллђрен књргђч, кодагые турында фикере њзгђрђ. Њзен, авылдашларын алдап 
йљрњен кичерђ алмый, вљќданы дљрес булмавын књралмый. Гыйльменур бњлђк-
књчтђнђч белђн гаебен юарга маташа. Нуриасма аны мђетенђ кертмђњлђрен сорый. 
Гафу итђ алмый, њз-њзен алдап, кешелђрне алдап, ќеназасы љстендђ икейљзлелђнеп 
йљрњен телђми.
Дљрес яшђњ, гаделлек ике ђсђрдђ дђ књзгђ ташланып торган мотивлар булуын 

ђлеге мисаллар исбатлый.
Коръђн – мљселманнарныћ изге китабы. Анда яшђеш кануннары язылган. Алга 

таба Кол Галинећ «Кыйссаи Йосыф» поэмасы џђм Фоат Садриевныћ «Таћ ќиле» 
романында Коръђн белђн аваздаш элементларны табарга тырыштым.
Яшђештђге универсаль кануннарны эзлђњ барышында Нуриасманыћ тормыш 

принципларын кат-кат барлап чыктым. Дингђ табынган хатын булмаса да, ул 
Коръђн кануннары белђн яши икђн лђбаса! Њлем алдыннан, яћа љйлђнешкђн 
улы белђн киленен янына чакырып, аларга њз нђселенећ буыннан-буынга 
тапшырылып килђ торган изге китабын – Коръђнне бњлђк итђ: «Татар икђнсећ, 
кем икђнлегећне, кайсы ќирдђ туганлыгыћны онытма, шуларны алдагы буынга 
ќиткер».
Дини гыйлемем булмаса да, Коръђндђге кайбер сњрђлђр, аятьлђр белђн 

танышмын. Кайберлђренђ тукталыйк.
«Ниса» сњрђсенећ 36 нчы аятендђ: «Ата-анаћа, туганнарыћа, ятимнђргђ, 

фђкыйрьлђргђ, књршелђрећђ, дусларыћа, юлчыларга џђм сезгђ мохтаќ булганнарга 
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игелек књрсђтегез», – дип ђйтелгђн. Нуриасма образы мисалында моћа дистђлђгђн 
мисал китереп булыр иде.
Шул ук сњрђнећ 128 аятендђ: «Тынычлыктан да хђерлерђк нђрсђ юк», – диелђ. 

Бу турыда «Ђнфђл» сњрђсенећ беренче аятендђ дђ ђйтелђ. Ачуланырга сђбђплђр 
књп булса да, Нуриасма иренећ сећлесе Бђрия белђн дђ, Хђдичђ белђн дђ њзара 
тату яши. 
Коръђндђ зина кылу зур гљнаџ санала. Автор Бђрия мисалында кешелексезлек, 

азгынлык, тормыш тљбенђ тљшњне кисђтђ. 
Ђсђрдђ сабырлык мотивы зур урын алып тора. Дњрт баланы ялгызы аякка 

бастыру, укыту, башлы-књзле итњ љчен књпме сабырлык кирђк булгандыр 
Нуриасмага. Ул – эшсљяр, намусы кушканча гына яши алучы зат, књркђм хатын-
кыз, тыйнак, балаларына карата гадел ана, бђхетле акъђби. Болар љстенђ, ул 
– кыз килеш ятим баланы њзенеке итеп њстергђн миџербанлы ќан иясе, сабыр 
хуќабикђ, игелекле килен... (Кол Галинећ «Кыйссаи Йосыф» поэмасында Йосыф 
сабый вакытыннан ђнисеннђн ятим кала, 11 яшенђ кадђр ђтисе кулында, аннары 
чит кулларда тђрбиялђнђ. Фоат Садриевныћ «Таћ ќиле» ђсђрендђ Фђритне њз 
ђнисе тугач та язмыш кочагына ташлый, ђ Нуриасма њз баласы итеп њстерђ). 
Сабырлык ђсђрдђ лаеклы бђя ала: Нуриасма – балалары, оныклары љчен ић 
кадерле кеше.

«Ганкњбђт» сњрђсенећ 8 нче аятендђ: «Без кешелђрнећ ана џђм аталарына игелек 
кылуларын васыять иттек», – дип язылган. Автор Нуриасма балалары мисалында 
шул дљреслекне исбат итђ, ђхлаксыз хатын Бђриянећ њз анасына булган мљнђсђбђте 
аша укучыларын кисђтђ.
Нђтиќђ ясап, шуны ђйтергђ була: ике ђсђрдђ дђ Коръђн мотивлары кызыл ќеп 

булып сузылып бара. Бу якткан караганда, Ф.Садриев ђсђрен ђхлак дђреслеге итеп 
файдаланырга була.
Ђдђби ђсђрлђрдђ сюжет сызыгын кеше язмышы тђшкил итђ, шуныћ ярдђмендђ 

тормышка фђлсђфи бђя бирелђ. Символлар ярдђмендђ фђлсђфђ џђм субъектив 
эчтђлек тирђнђйтелђ. Ф.Садриев ђсђрендђ объектив эчтђлек Нуриасма яшђгђн 
ќђмгыятькђ бђя бирђ, субъектив эчтђлек гомумђн кешегђ хас билгелђрне барлый.
Ђдђби урын џђм ђдђби вакыт сюжетны тљгђллђштерђ, ђсђрнећ шартлылыгын 

тђэмин итђ. Ђсђр ретроспектив (њткђнгђ ђйлђнеп кайту) формада корылган сюжетка 
нигезлђнђ: Њткђн – Бњген – Килђчђк. Ђдђби урын исђ књп очракта реаль, тљгђл 
(Ык буена урнашкан кечкенђ авыл, Донецк яклары, Мђскђњ, Алабуга), кайвакыт 
абстракт та була.
Ђдђби образ буларак, Нуриасма – татар хатын-кызларыныћ ђхлакый љлгесе. 

Авторныћ њз героена позитив мљнђсђбђте књзгђ ташлана. Нуриасма – сабыр џђм 
игелекле, туры сњзле, гадел, зирђк фикерле дђ, кырыс та була белђ. Автор аны 
актив образ итеп ача. Ире њлгђннђн соћ, тормыш йљген њз ќилкђсендђ тарткан 
хатын колхоз эшендђ дђ намуслы хезмђт куя, гаделлек, дљреслек љчен кљрђшђ. 
Ул сирђк кешелђрдђ очрый торган ярату белђн ярата белђ. Аныћ кыяфђте дђ 
башкалардан аерылып тора – илаџи кыяфђт, сабырлыгы да башкача – илаџи 
сабырлык, матурлыгы да – илаџи матурлык, яратуы да – илаџи ярату! Автор 
аны фђрештђгђ тићли. Шулай булуына шик тђ калмый. Њлем тњшђгендђ ятканда 
да, балаларын, нђселенећ дђвам итњен, иманлы булуларын кайгыртуын књрђбез. 
Њлеме дђ сокланырлык матур. Барча кешелђргђ бђхиллеген биреп, таћ ќиле 
искђндђ, соћгы сулышын ала, књзлђрен йома. Мђгънђле итеп яши, матур итеп 
њлђ, ул – фђрештђ!
Ике ђсђрдђге мифологик башлангычка игътибар итик. Борынгы кешелђрнећ 

Кояшка, айга, суларга, чишмђлђргђ табынуы очраклы тњгел. Алар табигатьнећ 
серлђрен ачарга тырышканнар, акыл, аћ њсеше барышында тљрле закончалыкларны 
аћлый алганнар. Ф.Садриевныћ «Таћ ќиле» романында Нуриасма Кояшка, Таћга 
табына. Кояшныћ барлыкка килње турындагы миф Гыйздениса ђбинећ авызыннан 
сљйлђнђ. Нуриасманыћ Кояшка табыну сђбђплђре шунда ачыклана. Бу турыда 
балалары да белђ. Ул: «Кеше нђрсђгђ дђ булса табынырга тиеш. Юкса књћелећнећ 
вакланып, њлеп бетње бар», – ди.

МЉГАЛЛИМ МЉНБЂРЕ

6*



164

Таћ ќиле – тљп сюжет сызыгына ияреп баручы символ.
Таћ ќиле – кеше гомере символы. Яшђњ мђгънђсе турында уйланып, Нуриасма: 

«Бђндђлђрнећ яшђњлђре таћ ќиле генђ шул. Бик кыска гына арада, табигатьнећ 
уяныр-уянмас серле, моћлы чагында сиздермичђ исђ дђ њтђ», – ди.

Таћ ќиленђ хаклык, хакыйкать мђгънђсе дђ салынган. Хаклык, хакыйкать 
таћ ќиле кебек килеп, бђреп керђ дђ, яшђешне сафландырып, књзлђрне ачып 
ќибђрђ.
Кеше књћелендђге њзгђрешлђр дђ таћ ќиле белђн чагыштырыла. Кешелђрне 

њзгђртњ, тормышны хђрђкђткђ китерњ кодрђтенђ ия ул нђфис таћ ќиле! Бљтен Ќир 
шары љстеннђн ТАЋ ЌИЛЕ исеп њтњен телђдем мин! Сафланып, пакьлђнеп калсын 
иде бу дљнья!

Туфрак – яшђеш џђм њлем символы. Исбатлау љчен, Нуриасма сњзлђрен китерсђм, 
урынлы булыр: «Бала туфракта аунап, шуны ашап њссен ул. Туфракта хикмђт. Њзебез 
дђ шул туфрактан яратылган лабаса». Ул кешенећ туфрактан яралуы, њлгђч кабат 
туфрак булуы турында борынгыларныћ хикмђтле сњзлђрен искђ тљшерђ.

Аклык – сафлык, пакьлек символы. Ак тљс – ак пђрдђ, ак идђн, килен бњлђк 
иткђн ак яулык тљсе.
Автор Нуриасманыћ њзен ак фђрештђ сыман тасвирлый. «Кардай ак озын књлмђк, 

кардай ак яулык астыннан књренеп торган кардай ак чђчлђр» тезмђсен куллану 
образны изгелђштерђ, башкалардан аерып књрсђтђ. 

«Ак кар» сњзтезмђсе Нуриасманыћ яшьлеге, Сђгыйдулласы белђн бђйле 
истђлеклђрдђ еш телгђ алына. Ретроспектив формага корылган сюжетта «ак кар»га 
њзенчђлекле вазифа йљклђнгђн: ул – саф мђхђббђт, чиста, матур мљнђсђбђтлђр 
символы.

Юкђ агачы – истђлек, буыннар бђйлђнеше символы. Љй тњрендђ Сђгыйдулла 
утырткан юкђ агачы њсђ. Нуриасма њз кабере љстенђ ике тљп яшь њсентене књчереп 
утыртуларын сорый. Тынлыкта бу агачларныћ парлашып, серлђшеп утыруларын, 
балаларыныћ килеп шул серлђрне тыћлавын тели. 

Чалбар – њзенчђлекле образ-символ. Чалбар – буыннар арасындагы 
бђйлђнешне тотып торучы истђлек. Сђгыйдулланыћ гимнастёркасыннан бозып 
тегелгђн бу чалбарны Фђрит киеп њскђн, ђ хђзер инде улы Марат киеп йљри. 
Алама, бик тузган, кыяфђте юк, шулай булса да, чалбар – барысы љчен дђ 
кадерле истђлек.

Ана њрдђк турында нђрсђ ђйтеп булыр? Ђсђр ахырында Нуриасманыћ њлеме 
белђн бер њк мизгелдђ ана њрдђкне атып тљшерњ вакыйгасы кертелгђн. Моны исђ 
њрдђкнећ, дићгез тљбеннђн балчык чыгарып, Ќир булдыруы турындагы миф белђн 
бђйлђргђ яки ќан яралу белђн тђћгђллђштерергђ булыр иде.
Ике ђсђрдђ дђ тљш књрњ, тљшне юрау џђм тљшнећ чынга ашу мотивлары бар. 

Боларныћ да нигезе дини-мифологик башлангычка барып тоташа. Автор тљшлђргђ 
аерым вазифа йљкли. Аларныћ нигезендђ ќирдђге тормышныћ вакытлы гына булуы, 
фани дљньяныћ бакыйлык белђн бђйлђнеше турында фђлсђфђ ята.
Гомумђн алганда, «Таћ ќиле» – мђгънђле яшђеш, мђгънђле њлем турындагы 

роман. Ике ђсђрне тикшерњ мића тормыш кануннары турында нђтиќђлђр ясарга 
мљмкинлек бирде. Фоат Садриевныћ «Таћ ќиле» романы џђр йортта љстђл китабы 
булырга лаеклы. 
Автор, бернинди мораль укымыйча гына, кешелђрнећ њзлђренђ дђ сиздермичђ, 

тылсымчы кебек, оста алымнар белђн кешелђр књћеленђ ђхлак кануннарын яза 
алган. Фоат Садриевныћ бљеклеге дђ шул гадилектђдер, минемчђ.

Эльмира ТИМЕРГАЛИЕВА, 
Мљслим гимназиясенећ 

югары категорияле татар теле 
џђм ђдђбияты укытучысы
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Шаян сђхифђ

УЕНЫ‐ЧЫНЫ БЕРГЂ
Һади ТАКТАШ

Чәчәк кебек матур дуңгызлар

Àх җир! Ах җир,
Синең матурлыгың
Шундый тигез итеп таралган,
Һәр дуңгызың, һәрбер песи кызың
Чәчәк кебек матур яралган.

Алай ук түгел түгелен дә, мин Казаннан киткәндә шундыйрак бер шигырь язып, 
«Авыл яшьләре» журналына биреп киткән идем.
Хәзер алай түгеллегенә ышанам инде.
Саратовтан Идел аркылы Покровский станциясенә чыктым. Моннан Әстерхан 

поезды китәчәк. Поездны Иделнең ярына ук китереп туктаттылар. Без утыру белән, 
поезд акрын гына Покровский станциясенә тартылды.
Станциягә җитү белән вагоннарда шау-шу башланды. Тәрәзәдән Иделне рәхәтләнеп 

карап килгән минем күршем ашыгып-ашыгып тәрәзәне яба башлады. Мин нәрсә булуын 
уйлап өлгерә алмадым, вагон тђрәзеннән килеп кергән кабахәт исле газдан буыла башладым. 
Вагоннарда тавыш купты. Кемнәрдер станция начальнигын сүгәргә тотындылар. Мин 
тәрәзәдән карадым. Безнең вагоннар белән беррәттән чәчәк кебек матур дуңгызлар төялгән 
иллеләп вагон туктаган. Алардан чыккан ис бөтен станцияне каплап алган.
Булдыксыз станция начальнигы, аларны ераграк бер җиргә туктаттыру турында 

уйлый алмаган, күрәсең.
Поезд кузгалды, караңгылыкны ярып, Әстерхан кырларына тәгәрәде. Идел безне 

тыныч килеш озатып калды.
Бәхетле Идел.

Мөдәррис ƏГЪЛƏМ

 * * *

Áиеклек авыруы бар,
Бөеклек авыруы;
Хет нәрсә генә дисәң дә,
Бик авыр авыруы.

 * * *
Шагыйрь Госман Садәгә

Госман Садә нишләсә дә,
Терсәкләрен тешләсә дә...
Ул, барыбер, Зәйнетдинов,
Дигән Хәйдәр Гайнетдинов.
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Җәлил хәзрәт ФАЗЛЫЕВ

***
«Локман  Хәким нәсыйхәтләре» дигђн китаптан

— Ђтием, син нинди акыл иясе, әмма кешеләр синең турыда теләсә нәрсә 
сөйли, сәбәбе нәрсәдә икән? — дип мөрәҗәгать иткән улы Локман Хәкимгә.

— Улым, кеше фикерен ишетәсең килсә, әйдә, юлга чыгабыз, — дигән әтисе.
Локман Хәким ишәккә атланган, малае янәшә бара икән.Кешеләр:
— Нинди мәгънәсез адәм, үзе утырган, малае җәяүләп бара, — диләр икән.
— Ишеттеңме? Хәзер инде син утыр, мин җәяүләп барыйм, — дигән атасы. 

Болар юлны дәвам итә. Очраган кешеләр:
— Нинди әдәпсез малай, атасы җәяүләп бара, улы утырган, — дип гаепләгән.

Шуннан болар ишәккә икәүләп атланганнар. Кешеләр:
— Нинди мәрхәмәтсез бәндәләр, бер ишәккә икәүләп утырганнар, — дип ишәкне 

жәлләгәннәр. Болар төшеп, ишәк янәшәсеннән бара башлагач, кешеләр:
— Кара инде бу җүләрләрне, ишәкләре дә бар, җәяүләп баралар, — дип көлә 

икән.
Локман Хәким кызык итеп, ишәкне күтәреп, җилкәсенә салган. Ишәк куркып 

сикергән, ерак түгел текә яр икән, шуннан мђтђлеп төшеп ќан биргђн.
— Улым, — дигән Локман Хәким. — Кеше сүзенә карамыйча, үзебезчә эшләсәк, 

максатка ирешер идек, кеше сүзенә карап ишәксез дђ калдык, — дигән.

Һәркем үз дәрәҗәсенә карап киңәш бирә, үзенә карап башкаларны бәяли. Бүген 
Интернет дигән нигъмәт бар. Күпләр шул нигъмәттән унитаз ясый. Тираж өчен күп 
кенә газеталар да интернет белән ярыша. Аллаһ бар. Ул гына гадел хөкем итүче. 
Аның урынына үзегезне куеп, кешеләр турында хөкем чыгарабыз дип, начарлык 
таратып харап була күрмәгез. Бар нәрсә дә үзеңә кайта. Кыямәт көнендә һәр сүзең 
өчен җавап тотасы бар.

«Берәү берәүнең кимчелеген яшерсә, Аллаһ Кыямәт көнендә аның бар гљнаһын 
яшерер» (Хәдис).

Айдар ХЂЛИМ

Ђмирхан Еники џђм мин

Áез якташым Ђмирхан абзый белђн
Ђдђбиятта кердек эчкђ.
Ул пышылдап нечкђ булса,
Мин кычкырып нечкђ.

* * *
Айдар Хђлимдђ дђ булган булыр иде
Нобель премиясе.
Булган булса «Иосиф Бродский» сымак
Исем-фамилиясе.

* * *
Аџ, кыен икђн бу дљньяда даџи булу –
Кљн-тљн йљгертђлђр.
Мића биргђн чђчђк савытларын да
Књтђртеп кире китертђлђр.
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Марсель ГАЛИЕВ
Җиңүче

Ђлмәтнең гөрләгән еллары...
Гариф Ахунов язучыларның Әлмәт бүлегендә җаваплы секретарь булып 

эшләгәндә (узган гасырның алтмышынчы еллар азагы, Казаннан кунаклар килеп 
төшә. Гомәр Бәширов, Мирсәй Әмир кебек өлкән әдипләр. Туфан Миңнуллин, 
Гәрәй Рәхим кебек яшьләре дә бар арада.
Бер автобус халыкны Гариф Ахунов,  Әлмәт тирәләрен күрсәтергә дип, сәяхәткә алып 

чыга. Язучы кавеме тик кенә бара аламыни. Нәрсә күренә, шуңа кем отышлы рифма табып 
дүртьюллык яза ала, дигән конкурс игълан ителә. Нинди генә рифмалар табылмый.
Кырда тезелеп киткән факеллар күренгәч, Гариф Ахунов:
— Җәмәгать, менә минем «Утлар яна учакта» дигән пьесага кергән факеллар 

шушы инде, — ди.
Язучылар байрак кебек җилфердәп янган ярсу ялкынлы факелларга исе китеп 

карап баралар, ул арада Гәрәй Рәхим мул борын куышлыгы эченнән мђгълњм 
җырны көйләп ала:

— Без кабызган утлар сүнмәс алар,
Сүнмәс алар кљчле җилләрдђ...

Бераздан Туфан Миңнуллинның гөрелдек тавышы ишетелә:

— «Утлар яна учакта», — дип
Язды Ахун.
Без кабызган утлар түгел,
Сүнсен нахун!

Автобус эче бер мәлгә тын кала. Бераздан Мирсәй Әмирнең юаш тавышы 
ишетелә:

— Соңгы ике юлын тагын бер кабатла әле, Туфан энем.
Бу юлы Туфан Миңнуллинның «Сүнсен нахун»ы игътибар үзәгенә төшеп ярыла. 

Иң беренче Гариф Ахунов үзе, башын артка ташлап, чытырдап көлеп җибәрә, 
аннары дәррәү купкан көлү шарлавыгыннан автобус чайкала башлый.
Гадәттәгечә, Туфан Миңнуллин шигыре җиңеп чыга.

Мљхђммђт МИРЗА
Ямаулы янчыктан

***

Àчудан ачылган авыз тљче сњз ђйтмђс.

***
Сњздђн ботка пешереп була, ашап булмый.

***
Кыек утырып, туры сљйлђргђ тырышучыны бљкресе фаш итђр.

***
Шагыйрь – шђрабсез дђ сђрхуш.

Сђхифђне Марсель ГАЛИЕВ ђзерлђде.
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Укучыларыбыз иќаты

ЌИМЕРЕК ЉМЕТ

ХИКЂЯ

Иртђн торып, књзен ачса, Мђдинђ карчык ић беренче эш итеп, тђрђз 
каршына килеп пђрдђлђрне тартып куяр. Газиз балаларыныћ берђрсе кайтып, 
ишек шакуларын ишетми калмасын берњк... Юк, юк булмас ла. Йокысы бик 
сак аныћ, шылт иткђн тавышка да сагаеп уяна. Уянгач та тђрђзђдђн олы юлга 
бик озаклап карап тора ул. Юлдан эшкђ ашыгучылар, мђктђпкђ баручы балалар 
арасыннан гел њз улларын џђм кызларын эзли. Кљн дђвамында шушы тђрђзђ 
каршыннан ђллђ ничђшђр тапкыр урый карчык. Ђмма юкка.
Ђнђ књрше Разия карчыкныћ балалары атна саен кайтып тора. Ишегаллары 

чыр-чу бала-чага тавышына тула. Юкса, балаларын ђллђ ни авырлык белђн дђ 
њстермђделђр. Гаилђсе тигез канатлы булгач, тормышлары мулдан иде. Ђ яшьтђн 
њк тол калган Мђдинђ балаларын бик авырлык белђн њстерде. Ашамаса ашамады, 
кимђсђ кимђде, ђмма балаларын кешенекеннђн ким-хур итмђскђ тырышты. Бљтен 
тапканы, бљтен табынганы балалары љчен булды аныћ. Кайда ялгышты икђн соћ 
ул? Ђллђ артык иркђлђп боздымы икђн? Юкса, шушы кадђр авырлыклар књреп 
њстергђн аналарыныћ хђлен елга бер генђ тапкыр булса да кайтып белерлђр иде. 
Ялгыз ана љчен ђллђ ни књп тђ кирђкми. Њзлђренећ исђнлеклђрен белгертеп язылган 
кечкенђ генђ бер хат кисђкчеге булса да, кош тоткандай сљенер иде лђ ул.

...Мђдинђ карчыкныћ кљндђлек мђшђкатьлђре гади генђ булса да, кљннђн-
кљн авырлаша бара. Ризык ќыюы да гади аныћ: бер чынаяк чђй, тђгђрђткђн 
ике бђрђћге, пешкђн йомырка. Шуннан башкасын эшли алмый инде ул, 
чљнки кул-аягыныћ сызлавына тњзђр ђмђле юк. Биш баланыћ керлђрен кышкы 
салкыннарда чишмђдђ чайкаулар, аяклардан бик сирђк салынган каеш итеклђр 
њз эзен салмый калмаган шул. Кечкенђ Рђмилђсе чирлђгђч, язгы пычракта 
саз ерып, баланы књтђреп район њзђгенђ барганын гомер онытасы юк. Тишек 
итеклђрдђ лач су булган аякларыныћ ђрнње бњгенгђчђ онытылмый. Анасыныћ 
ќылы куенында гына барган кыз тернђклђнеп китсђ, анасы атналар буена 
урыннан тора алмыйча авырды. Ђ Нђќип улын чиртсђћ кан чђчрђп чыгарга 
торган симез битле Ђлђм атлы малай кыйнагач, њз-њзен белештермичђ, 
малайныћ љенђ чапты. Ђлђмгђ нђзек куллары белђн сугарга омтылганы хђтердђ. 
Аћына килгђндђ, ќирдђ ята иде ул. Малайныћ атасы Атлас сугып очырган икђн 
хатынны. «Ђтиле малайныћ яклаучысы бар шул», – дип елый-елый кайтканы 
хђтердђ. Баласы љчен утка-суга керергђ, кирђк булса, йљрђген дђ ярып бирергђ 
ђзер шул ул Ана. Тик баласы гына исђн булсын да аћа гына яхшы булсын.

...Менђ уллары, кызлары, кияњ-килен, оныклары — бљтенесе бергђ кайтып 
кергђннђр бит, Алланыћ рђхмђте.

«Ђни, менђ кайттык, гафу ит, син бит гомерећ буе без дип кенђ яшђдећ...» 
— дип, Нђќип чђчлђреннђн сыйпап алды...
Мђдинђ карчыкныћ татлы тљшен бњлеп, болдырда кинђт бик каты шакылдау 

ишетелде. «Ай Аллам, балаларымныћ кайтып кергђнен дђ сизмичђ йоклап ятам 
икђн бит», – дип, ул љйалдына йљгереп чыкты. Баскыч тљбенећ менђ ќимерелђм, 
менђ ќимерелђм дип торган тњбђсе ишелеп тљшкђн иде...

Нђсимђ ФАЗЛЫЕВА, 
Азнакай



169

Ахыры. Башы 2014 елныћ 7, 9, 10, 12 нче саннарында.

Ак ќилкђн

Бал
ачак 

белђн яшьлек арасындагы
гњз
ђл д

љньяда яшђњчелђр, бу — безнећ сђх
иф
ђ!

СЫНАУЛАР

БЂЯН

Мин ялгыштым бугай...
Кыш дигђнећ бер мизгелдђ килеп тђ ќитте... Юлларга ап-ак карлар 

салып, урам малайларыныћ кулларына чаналар тагып, ќиџанны Яћа ел 
алдыннан була торган хислђргђ урады. Безнећ исђ укулар тђмамланып 
килђ, Яћа ел бђйрђменђ ђзерлђнђбез. Унберенче сыйныф бђйрђм 
ђзерлђњне њз љстенђ алды. Безнећ тљп катнашыбыз бары тик дискотекада 
гына булачак икђн.

Уку чирек ахырына таба ќайлашты дисђћ, ялгыш булмас. Дљресрђге ђни 
љйгђ кайткач ќайлана тљште. Эшлђрне њз кул астына алып, њзе ђйтмешли, 
«ђкрен генђ теркелдђп» йљри-йљри, мића љй эшлђренђ вакыт књп кала иде. 
Математикадан бер «койрык»ны тљзђтергђ дип мђктђпкђ юнђлдем. Роза апа, 
эшлђрне тикшереп, теге мин телђмђгђн билгене «дњртле»гђ алыштырып куйды. 
Димђк, хђзер чирекне бары тик ућай билгелђргђ тђмамладым дип ђйтсђћ дђ 
була. Мђктђптђн чыгу белђн, Алмаз каршылады.

– Котлыйм, икеле капчыгы!
– Нђрсђ? – дидем мин, аћламаганга салышып.
– Нђрсђ, тљзђттећме икелећне?
– Ђйе, – дидем мин, Алмазныћ «икеле»сеннђн дђ котылырга телђп, – салкын 

бњген...
Тышта чыннан да салкын иде... Ќылы чалбар аша суык тезлђрне чеметеп-

чеметеп ала. Йљгерђ-атлый љйгђ ашыгабыз. Алмаз бњген никтер дђшми, авызы 
тућар дип куркамы тагы. Безнећ тыкрыкка ќиткђндђ, ђрнеп-ђрнеп елаган тавыш 
ишетелде. Икебез дђ шым булдык. Прожектор яктысында авыздан ќылы пар 
чыкканы књренђ, битлђр кып-кызыл булып тућган. Елаучы безне ишетмђде 
бугай, ќырлый ук башлады.

Синећ ќырыћ минем ќырым иде,
Синећ язмыш минем язмышым...
Басып торган ќиремнђн егылып китђ яздым. Ђти ич бу. Ђти тыкрык тутырып 

ќырлап утыра. Рифмалашкан сњзлђр азагына бер-ике затлы сњгенњ сњзе 
кыстыруыннан аныћ исерек булуын абайлап алдым. Алмаз ќићнђн тартты:

– Ђйдђме?
– Ђти бит ул, Алмаз...
– Белђм ђтиећ икђнне. Китеп барыйк, танырлык хђлдђ тњгел ул.
Без тућып каткан карлы юлдан акрын гына алга юнђлдек. Ђти безне књрмђде 
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дђ, ишетмђде дђ, тыкрык башында утырып калды. Аны чын књћелдђн кызганып 
куйдым. Бу салкында... Љенђ кайтсын иде инде, тљн ката урам буенда ќырлап 
йљри...

Мин ялгыштым, ахры...
Мин ялгыштым...
Минем уйларымны челпђрђмђ китереп, ђти кабат кычкырып куйды. 

Карлыккан, њзђк љзгеч тавышыннан мића тагын да кызганыч булып китте ул. 
Ђти!..

– Кая барасыћ? – Алмаз белђгемнђн тотып алды.
– Алмаз! Анда ђти бит...
– Кайтыр ђле, борчылма. Мића салкын, мине кем ќылыта бњген? – диде 

ул, елмаеп.
Алмазныћ бу сњзлђре бљтенлђй аяктан екты. Минем ничек борчылганымны 

да, уйлаганымны да сизмђде булса кирђк, елмаеп басып тора бирђ.
– Нинди кеше син, Алмаз. Ђти шунда тућып њлсђ, ни була?
– Ташлап китте бит ул сезне.
Мин, башымны чайкап, тыкрык башына йљгердем. Ђти янына ниндидер 

машина туктаган иде. Бер ябык кына гђњдђ ђтине књтђреп алып машинага 
утыртты да китеп югалды.

– Менђ, књрђсећме, барсы да яхшы, – диде Алмаз, елмаеп.
Бу машинаныћ кемнеке икђнен уйлап, тагын да борчылып, љйгђ юнђлдем. 

Ићенђ мамык шђлен япкан ђни каршылады.
– Кызым, кем бакырды анда тљн ката?
– Белмим, ђни. Кер, тућасын.
...Юк, ђти дип ђйтмђячђкмен мин аћа. Ул да борчылыр тагын. Теге ябык 

гђњдђне кайдадыр књргђнем дђ бар тљсле. Џич югы безнећ авыл кешесе булса 
кирђк. Ђй, Ходам... Ђтине љенђ кадђр озатып куйса ярар иде дђ бит.

Ќырыныћ сњзлђре књћелемђ кереп калды. Урамда, салкында алай ук 
игътибар да итмђгђн идем бит. Ялгыштым дип ќырлый... Ђйе, ялгыштыћ шул, 
ђти, «сулга» йљреп, авыл башына чыгып, безне ялгыз калдырып ялгыштыћ шул 
син... Бездђн китмђсђћ, хђзер ќылы урыныћ булыр иде... Алмаз да соћгы арада 
ђллђ нинди књћелемђ сыймас сњзлђр сљйли. Ђти тљсле ќырларга калырмын, 
ахры, мин дђ...

***
Мђктђптђге Яћа елга Гњзђлнећ килње бђйрђм љстенђ бђйрђм булды. 

Хастаханђдђ ятканы сизелђ, ябыгып калган, књзлђре тљпкђрђк баткан. Аны 
кызгансам да, књћелен књтђрергђ тырышып, кызыклы хђллђрне сљйлђдем. 
Сыйныфта књлмђклђрне алыштырдык та мђктђпнећ спорт залына, дискотекага 
тљшеп киттек. Залда кеше бик аз иде ђле. Бер егет тђрђзђгђ менгђн дђ эленгђн 
гирляндаларны тикшерђ. Алар кабынгач, бу егетнећ ђтине машинага утырткан 
ябык гђњдђ булуын абайлап алдым. Кызыксынуны ќигеп, Гњзђл белђн тђрђзђ 
каршына килеп бастык... Динар?

– Сђлам, кызлар, сез љстђн караганда тагын да матуррак књренђсез!
Гњзђл ќавап бирергђ ашыкты.
– Туры караганда, матур тњгелмени?
Минем тизрђк ђти турында белђсе, аныћ љйгђ кадђр кайтып ќиткђненђ 

ышанасым килде.
– Тљш ђле монда, Динар.
Мине ишетњгђ ул каршыма ук сикереп тљште. Без Динарны књзђтеп торган 

арада кеше хђйран ќыелган иде инде. Талгын музыка башлангач, Динар мине 
кешелђр арасына алып кереп китеп ђйлђндерђ башлады.

– Теге юлы син идећме ул?
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– Нђрсђ мин? – диде ул елмаеп.
– Ђтине син алып кайттыћмы?
Динар ым какты џђм гаепле кеше сыман аска карады.
– Рђхмђт сића, – дип, аны кысып кочакладым.
Динар дђшмђде, мића аныћ кљчле белђклђрен тою, ешайган йљрђк кагышын 

тыћлау рђхђт иде...

***
Яћа ел алдыннан клуб бинасында да дискотекалар оештырылды. Кунакка 

кайтучылар да бик књп иде, шућа да бию залында кеше шаукымына кереп 
адашу рђхђт. Гњзђл белђн кайчаннан бирле клубка чыккан юк инде... Шућа 
да бњген тљн безнеке булырга охшап тора бит. Гњзђл бњген соћгарак калып 
чыкканга, бераз књћелсез иде. Бию залында рђхђт... Књпме шатлыклы таныш 
йљзлђр, читтђ укучы студентлар да кайткан. 

Сыйныфташ кызлар белђн бергђ биегђндђ, аркама кемнећдер бик каты 
итеп тљрткђнен тойдым. Борылып карасам – Гљлсинђ. Ќавапсыз калырга џич 
тђ ярамый иде. Мин дђ аныћ аркасына тљртеп куйдым. Ул, борылып, ике кулы 
белђн тљртте, мин ниндидер бер юан кызга килеп «сыландым». Зђлиянећ 
шаркылдап кљлње ишетелде. «Ярар», – дидем мин эчтђн генђ, сезнећчђ 
булсын. Алар озак тормый клуб ишегенђ юнђлделђр. Бераздан мин дђ, бу 
тынчу џавадан туеп, урамга чыктым.

Каршыга Гњзђл очрады.
– Сђлам, ник кермисећ?
– Џава сулыйм да керђм.
– Синећ шул булыр инде, – диде ул, елмаеп, – мин керђ торам, яме?
Елмаеп ым кактым. Тиздђн кемнећдер клуб каршына ќђелгђн плитђлђргђ 

тућган кышкы аяк киеме белђн шак-шок басып килње ишетелде. 
– Айсылу, ђйдђ минем белђн.
Мин ќавап бирергђ љлгермђдем, Динар, кулымнан тотып, таш садик буена 

алып та китте. Карланып тућган тђрђзђлђрнећ берсе каршына килгђч туктап 
калдык. Каршыдагы кунакханђ прожекторларыныћ яктылыгы тљшкђн тђрђзђгђ 
якынайган саен, нидер буласын белеп, йљрђгем дљп-дљп тибђ иде. Ђ анда... 
Мине бердђнбер дип атаган, мин сагынган, мин ярата башлаган Алмаз Зђлия 
кочагына сыенып лђззђт ала иде...

Књзлђремђ кайнар яшьлђр тулып, бит очыма кунды. Кышкы салкыннан 
алар битемне чеметтереп, авырттырып тљштелђр. Аяк астыннан ќир убылды 
тљсле. Алмаз...

Динар белђн тыныч кына клубка таба атладык. Ул да бер сњз ђйтми, мин 
дђ тыныч... Књзлђремне сљртеп, тыныч кына клубка, бию залы кырындагы 
урындыкларныћ берсенђ барып утырдым. Ул арада телефонга СМС хђбђр 
килде. Зђлия белђн Гљлсинђ мине садикка чакыра иделђр. Чит ил кљенђ 
сикерешкђн кешелђр арасыннан Гњзђлне эзлђп табып, клубтан алып чыгып 
киттем. «Син мића булыша аласыћ бит. Хђзер син минем янда булырга тиеш», 
– дидем мин тиз-тиз генђ. 

Садикка кергђндђ, Зђлия Гљлсинђгђ нидер аћлата иде. Минем књћелемђ 
тулган ачуны бер мизгелдђ чыгарасым килде.

– Барбарос планын тљзисећ мђллђ? Аћа башыћ ќитми синећ!
Зђлия мића борылып карады да, књзлђрен чекерђйтеп, тагын кљлеп 

ќибђрде.
– Клубка сыймадыћ, инде монда чыктыћмы?
– Син ул сыймыйсыћ! Иярченећ аша мића тљртђсећ, сњз запасыћ беттеме 

ђллђ, кул уйнатуга књчтећ?
– Књрђм, син дђ иярченећ белђн? Кем ђле бу, Гњзђлебезме?

АК ЌИЛКЂН
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– Књргђнећчђ, начар сњз ђйтђсе булма аћа!
– Аћа начар сњз ђйтергђ калмаган инде, ќаным.
– Њзећнећ тњбђнлегећне кешедђ аклама, Зђлия! – мин борылып Гњзђлгђ 

карадым. – Ник эндђшмисећ?
Зђлия белђн Гљлсинђ икђњ берьюлы кычкырып кљлеп ќибђрделђр. Гњзђл 

генђ башын иеп тик тора бирде.
– Кљндђшећђ сњз ђйтмђ инде, Айсылу. Йђ тагын хастаханђгђ китђр. 
– Минем кљндђшем монда сез генђ!
– Гњзђлнећ дђваланам дип Казанда, апаларында яшђвен, аныћ корсаклы 

булуын, корсагын район хастаханђсендђ тљшергђнен белмим генђ дип 
ђйтмђ.

Димђк, теге юлы... Гњзђл...
– Џђм аныћ баласы Алмаздан икђнен онытма, Айсылу. 
Калганын хђтерлђмим. Йљгереп садиктан чыгып киттем. Ике кыз миннђн 

кљлеп калды, Гњзђл артымнан йљгерде... Карга ятып ауныйсым, бу хђллђрнећ 
бары тик тљш булуына ышанасым килде. Кайтыр юлга чыкканда, бер 
машинаныћ каты итеп кычкыртуын хђтерлим.

...Динар мине љйгђ озатып куйган.

Ђтиећ кичерерме?..
Яз мђле... Катлам-катлам кар бер мизгелдђ эреп, гљрлђвеклђр булып 

ага... Бозланып каткан тар сукмаклар аша юл ярып, алар безнећ инешкђ 
барып тоташа. Инеш исђ – дићгезгђ, дићгез океанга китђдер. Язгы ташуга да 
књп калмады. Башлангыч сыйныфта укыганда, Галия апа безгђ шундыйрак 
эш кушкан иде: «Њзегезнећ исем-фамилия, адресыгызны язып, берђр буш 
шешђгђ салыгыз да аны суга ташлагыз. Бђлки ул ерак-еракларга китђр џђм 
кемдер сезнећ хатыгызны алыр. Књћелле танышу булачак». Ђлбђттђ, безнећ 
бер колактан кереп, икенчесеннђн чыга торган чаклар иде ђле ул. Хђзер исђ 
нигђдер нђкъ шулай эшлисе килђ. Балачакныћ кадере њскђч кенђ беленђ 
шул...

...Ђни быел да каз бђбкђлђре алып ќибђрде. Абзарда, тар гына бер 
бњлмђдђ кыш чыккан пар казларныћ сљенечлђренђ карап туеп булмый. Ата 
каз, бђбкђлђренђ ашарга салгач, ара-тирђ биеп тђ ала. Ана каз кичлђрен канат 
астына ќыеп, томшыклары белђн иркђли. Бер ана каз астына ике дистђгђ 
якын бђбкђ сыя, айлар буена буш йомыркалар басып утырып, сљяклђре генђ 
калган бичараныћ ќылысы бар бђбкђлђргђ дђ ќитђ, књрђсећ. Кешелђрдђн дђ 
кайвакыт шушындый мђрхђмђтлелекне кљтђсећ.

Ђтине соћгы тапкыр кайчан књргђнемне тђгаен хђтерлђмим дђ инде. 
«Кђримне югалттык», дип килгђн кљнне мића карап елмайганы, хђллђремне 
сораганы истђ калган. Кђримне дђ тапканнар. Књрше авылга кайткан Салисђ 
апаныћ туганнан туган апасы алып киткђн булган икђн. Болар љйдђ булмаганга, 
сорап тормаган, ђ шкаф кырыена кыстырып калдырган адресны џђм љй 
телефонын књрмђгђннђр, ди. Ђти ул кљнне минем янга килњ сђбђбен: «Кызымны 
гаеп итмђдем, бары тик бик каты сагынганга, књрергђ генђ кердем», – дип 
аћлаткан. Бу хђбђрлђрне кайдан белдем дисезме, кичђ «политинформатор» 
Ђлфия апа кереп сљйлђп чыкты. Авылдагы бар яћалыкны инде туганнан бирле 
аннан ишеттђм. 

Њзем дђрес тыћлыйм, њзем дђфтђр кырыена бер мђгънђсез рђсемнђр сызам, 
авторучка белђн кат-кат йљртеп чыгам. Укытучыныћ нђрсђ сљйлђгђне ишетелми 
дђ. Бары тик аныћ дђрестђ булуы, тырышып-тырышып нидер сљйлђгђне 
шђйлђнђ. Кем белђ, бђлки ул шушы дђресне берничђ кљн ђзерлђгђндер. Ђ 
мин аны тыћламыйча утырам. Юк инде, гафу итегез, апа. Минем уйлар башка, 
ђ сезнећ ђзерлђгђн материалыгызны кирђк була калса эзлђп табармын. 
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Язгы кояш нурында тђрђзђ арасында кыш чыккан чебеннђр мићгерђшђ, 
яћадан терелергђ азаплана. Арткы партадагылар маћгайларын белђклђренђ 
куеп йокыга ук талганнар. Сыйныфта яз шаукымы хакимлек итђ. Ђ мин исђ 
битарафлык белђн дђфтђргђ юллар сызам. Кызыћ сића охшаган, ђти. Артык 
каты охшаган...

Сынаулар дигђненђ кул сузымы гына калып бара. Беренче булып 
математика ди, ахры. Хет ансыннан котылсак, књћел бераз тынычланыр иде. 
Язга таба бљтенлђй укыйсы килми башлады.

– Хђкимуллина, соћгы књнегњлђрећ бер дђ шатланырлык тњгел.
Роза апа сыйныфка кереп, Гљлчђчђкне янына чакырып алды. Математикадан 

шактый калышып бара ул. Имтиханга ђзерлек љчен бирелгђн књнегњлђрнећ дђ 
бик азын гына «ерып» чыга алды. Роза апа моћа тыныч карарга тырышса да, 
ара-тирђ шелтђлђп тђ ала.

– Менђ бу књнегњлђрне эшлђп, иртђгђ аћлап кил, яме? Берњзећ генђ 
аћламасаћ, ђнђ Айсылуны чакыр њзегезгђ кунакка. Бђлки сыйныфташыћ белђн 
уртак тел табып, имтиханнарны ућышлы гына тапшырырсыћ. Кара аны, кыз. 
Ике ай калып бара.

Роза апа чыгып киткђч, Гљлчђчђк минем янга килеп утырды. 
– Син килерсећ бит, – ди моћсу гына. Књзлђре белђн ашарга сораган эт 

баласын хђтерлђтђ. Мин ризалык биреп елмаеп куйдым.
Сыйныфны ќиллђтергђ дип ачылган тђрђзђдђн эреп яткан кар, кыштан 

арынуга сљенеп туя алмый љстен каккалаган каен ботаклары исе бђрђ иде...

***
Агач љйдђ яшилђр икђн, Гљлчђчђклђр. Ишеклђрен ачып, љйгђ њткђч, агач 

бњрђнђ исе килеп бђрелђ. Верандада тљрле њлђн, кайнатма ислђре, кадакка 
беркетелгђн књкеле иске сђгатькђ карап, ниндидер бер искелек заманына 
килдем диярсећ... Љйдђ тынычлык, бары тик књрше бњлмђдђге биш яшьлек 
тиктормас энесенећ генђ њзалдына нидер ќырлаганы, уенчык машинаны идђн 
буенча йљртеп, «выж-ж» да «выж-ж» дип тавышлар чыгарганы ишетелђ. Ђ без 
исђ Гљлчђчђк белђн имтихан эшлђрен чишђбез. Бер књнегњне язып алабыз да, 
чишеп бетергђч, ќавапларын тикшерђбез. Кайберлђренећ генђ ќаваплары 
тђћгђл килђ. Законнарны да, кагыйдђлђрне дђ белђ њзе. Тик шуны практикада 
гына куллана белми. 

Кљн кичкђ авышканда гына љйгђ кайтып киттем. Гљлчђчђклђр урамы 
безнекеннђн бик еракта, авылныћ икенче башында урнашкан. Калкурак 
урамнар кипшенђ башласалар да, тњбђндђгелђре ерып чыга алмаслык 
пычрак ђле. Салкынайтып та ќибђргђн. Гљрлђвеклђр тынган, љйлђрне 
бђс сыман бозлы элпђ каплаган. Шушы ерганаклар да ђтине искђ тљшерђ. 
Њзебезнећ тњбђн очта, аскы урамда су торбалары тишелгђнгђ, ерганаклар 
тљнен дђ тынмый, без яз ќитњгђ кљнозын шунда булабыз. Кардан буалар 
ясап, соклардан бушаган пластик шешђлђрнећ аллы-гљлле бљкелђрен 
чиратка тезеп куябыз да, буаны ќибђргђч, артларыннан йљгерђ-йљгерђ, 
ярыш оештырабыз. Бервакыт шулай кичкђ калганмын . Ђти эзлђп 
тљшкђн икђн, борылып карасам, саклык белђн генђ басып, бераз пычрак 
тигђн итеген карга ышкый-ышкый атлап килђ. Мин елый башладым, 
дусларымны ташлап менеп китђсем килми иде. Ђти љй тирђсендђ уйнарга 
кушты, тик анда инде гљрлђвекнећ љстен боз каплаган. Мин тагын да 
ныграк еларга керештем. Ђти шунда итеге белђн элпђ бозны вата-вата, 
ерганакны ача, элпђ астында калган гљрлђвек акрын гына ага башлады. 
Озак уйнаганбызмы, хђтерлђмим. Лђкин ђтинећ минем љчен боз каткан 
ерганакны ватып, гљрлђвекне агызганы књћелемдђ бергђ чакларныћ бер 
ядкђре булып саклана бирђ.

АК ЌИЛКЂН
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Љске урамнардан киткђнгђ, њзем дђ сизмђстђн Салисђ апаныћ йорты 
каршына килеп чыкканмын икђн бит. Аяклар њзеннђн-њзе туктап, утлары 
кабынган тђрђзђгђ текђлде. Ђтине књрергђ телђпме, бик озак басып тордым 
мин анда. Салкын, аякларга њтеп, бњлмђдђге ут сњнгђнче, ђти тђрђздђн карар 
дип љмет иттем. Тик тђрђзђгђ килњче булмады.

Салисђ апалардан соћ бер сыерчык оясы кебек кенђ йорт бар, ансы Маџинур 
апаларныкы. Монда утлар књптђн сњнгђн, йорт каршысында гына кемнећдер аџ-
ваџ килгђне ишетелђ. Бђласеннђн башаяк дип, адымнарымны тизлђттем...

– Кайда йљрдећ, кызым, ярты тљнгђ кадђр?
– Гљлчђчђклђрдђ имтихан эшлђрен карадык, ђни.
– Аларга шалтыраттым, ике сђгать элек чыгып китте, диде бит.
– Урамда пычрак, тайгак. Мин ђкрен генђ атлап кайттым.
– Ђй бала, бала. Нишлђп бетђрсећ син, белмим. Ике урамны љч сђгать 

кайталар димени?!
Ђни сукрана-сукрана кереп китте. Мин, љстемне салып, бњлмђгђ юнђлдем. 

Иртђгђ ял, бњген тынычлап ятам да йоклыйм. Иртђ торасы юк, шунсы 
шатландыра. Ђни дђ љйдђ булам дигђн иде бугай. Таћнан берђр тђмле таба 
ашы пешерер ђле менђ.

– Безгђ сез тњгел, безгђ кызыгыз Айсылу кирђк.
– Рђфидђ, уят ђле Айсылуны, эшлђр хљрти бит.
Ђтинећ тавышына уянып киттем. Тљш књрђм мђллђ дип торам, љскђ 

киемнђремне элеп, тњр якка уздым. Анда участковый Гыйлемхан абый белђн 
ђти утыралар, ђни бер кырыйда берни дђ аћламыйча басып тора, књзлђре 
яшьле...

– Исђнмесез, Айсылу, – диде Гыйлемхан абый катгый итеп, – сез йоклап 
ятасыз, ђ кешелђр бњген тљне буе йоклый алмадылар. Сезнећ гаеп.

Участковыйга књзлђремне зурайтып карап куйдым. «Син ни турында 
сљйлисећ», янђсе.

– Алайса ђйтегез, кичђ сђгать кичке биштђн кичке тугызга кадђр кайда 
булдыгыз?

– Гљлчђчђклђрдђ, имтиханга ђзерлђндек, – дидем мин, тамагымны кыра-
кыра, – ђ нђрсђ?

– Иптђш Заббаровалар љендђ сез кичке ќидегђ кадђр булгансыз. Ђ ќидедђн 
тугызга кадђр вакытны кайда уздырганыгыз, ни эшлђгђнегез турында хђзер 
сљйлђп бирђ аласызмы?

– Мин... Ни... Љйгђ кайттым. – Бу сњзлђр, каушауны ќићеп, курку аша 
чыкты.

– Шулайдыр шул. Ђ безнећ башкача фикерлђр. Сез, Заббаровалардан 
чыккач, Салисђ Ђхтђмовалар љенђ баргансыз џђм, йорт каршындагы 
чњплектђн файдаланып, ут кабызгансыз, шђхси милеккђ, йортка ут тљртеп 
табан ялтыраткансыз. 

– Сез нђрсђ сљйлисез?
– Мин тњгел. Књргђннђр сљйли. Ђхтђмова хђзер дњрт бала белђн йортсыз 

калды, ђ Галимуллина сезнећ ничек итеп турысыннан йљгереп њткђнегезне 
књреп калган. Эш судка барып ќитђр дип уйлыйм. Дњрт бала анасын йортсыз 
калдырган кызга хљкем катгый булачак. Тугызда укыйсыћ бит ђле син?! Ђниећне 
дђ бу эшкђ подключим.

Мин тораташ булып катып калдым. Ђти чыгып киткђндђ, усал караш 
ташлады.

– Ничек шулай булдыра алдыћ, кызым?..
Књземнђн ихтыярсыз нахак гаеп бљртеклђре тђгђри... Тере мђет булып 

басып калдым. Ђни елый-елый ићемђ капланды.
– Ђтиећ кичерерме инде, кызым?..
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Мин ачмадым, кранны!..
– Онытма, Айсылу. Мин џђрвакыт синећ яклы.
– Син генђ мића ышанасыћ бугай, Динар. Ђ бит чынлыкта бармадым, 

тимђдем мин ул љйгђ. Уйланып атлагач, озак та кайтылган. Салисђ апалар 
йорты каршында басып тордым, дљрес, лђкин ут тљртмђдем мин алар љенђ, 
– дидем мин яшь аралаш.

– Барсы да яхшы булыр, карарбыз, тикшерербез. Тик хђзер борчылуныћ 
файдасы юк. Гыйлемхан абыйныћ тагын килгђне булдымы?

– Ђйе, кичђ. Салисђ апа белђн килделђр. Ђтилђр Маџиларга књченгђннђр 
ђлегђ. Салисђ апа ђйтђсен ђйтте инде. Ђнигђ дђ, мића да.

Динар белђн мђктђп коридоры буйлап атлыйбыз. Каршыдагы сыйныфта 
бер кайгысыз башлангыч сыйныф укучылары йљгерешђ, ђ минем књзлђрем 
инде ничђнче кљн яшьле. Чыннан да, уен эш тњгел, ђ кемнећдер љен 
яндыруда гаеплилђр. Барысы да мића каршы. Хђтта вакыт-вакыт ђни дђ 
шиклђнеп сорап куя. Ђлфия апага да сљйлђргђ сњз булды инде, соћгы 
атнаныћ «тљп йолдызы» књршесендђ генђ хђзер... Сыйныфта сљйлђшњче 
дђ юк, барсы да диярлек читлђшеп бетте. Ара-тирђ Илџам гына хђллђрне 
сорый. Калганнар кырын гына књз ташлыйлар да яннан китњ ягын 
карыйлар.

Бњген ќырдан ачык дђрес... Укытучы апа буяу џђм кисточкалар алып килергђ 
кушты, ќырны рђсемгђ тљшерђбез диме шунда. Мђктђпнећ хан заманыннан 
калган магнитофонын сыйныфка кертеп куйганнар. Кљлешђлђр, кайгылары юк. 
Мин генђ, кайгыга батып, мђктђп каеннарын књзђтђм. Шулар арасына чыгып 
йљгерђсе, ќирне коча-коча кычкырып елыйсы килђ.

Сыйныфка укытучы апа килеп керде, звонок та яћгырады. Бик озак итеп, 
тљне буе ђзерлђгђн докладын сљйлђде, ниндидер бер танылган ќырчы, 
композитор турындамы шунда. Аныћ књзенђ карап тик утыра бирђм, минем 
тормыш симфониямнећ књћелсез ноталы чагы. Берзаман кулга кисточкалар 
алырга, буяуларны ачып куярга кушты. Каршыга ап-ак битлђр тезде дђ 
магнитофонныћ тљймђсенђ басты. Бераз тыћлагач, кљйне књћел белђн, 
сызыклар, буяулар аша књрсђтергђ кирђклекне ђйтте. Барысы да саран 
елмаю аша, ачык тљслђргђ манып, дићгез дулкыннары сыман юллар сызарга 
кереште. Мин, кап-кара буяуга манып, бер сызык сыздым. Аннары тагын, 
тагын. Каршыма куелган чип-чиста бит каралганчы. Укытучы апа мине 
књрмђмешкђ салышты. Кемнећдер рђсемен књтђреп њк књрсђтте хђтта. Хы, 
шатлыгы арткандыр, шђт!

Бњген сыйныф буенча мин дежур. Идђннђрне юып, тђрђзђ тљбендђге 
гљллђргђ су сибеп калдырырга кирђк. Химия кабинеты булганга књрђ, монда 
кран да бар. Тик аћа књптђн кагылганыбыз юк инде, ара-тирђ егетлђр 
суны урамга тњкмђс љчен салгаласалар да, кран буяуланып каткан килеш 
тора. Динар сыйныфка килеп кергђндђ, мин идђннђрне юып бетерђ идем 
инде.

– Айсылу, кљтеп торыйммы?
– Кљт соћ. Барыбер ялгызым кайтасы.
– Минем идея бар, Айсылу. Салисђ апаныћ ље – Зђлиялђр эше тњгел 

микђн?
– Шул гади тарткалашу љчен шундый зур эшкђ барырлар дисећме? Юк, 

минемчђ, син нђрсђ инде?!
– Бар вариантны да уйлап карарга кирђк, Айсылу. Хђзер синећ љчен џђр 

деталь, џђрбер секунд мљџим.
– Карарбыз, мине ул вакытка кадђр тљзђтњ колониясенђ ќибђрмђсђлђр, 

– дидем мин елмаю катыш моћсулык белђн.
Динар ачулы итеп карап куйды. Сыйныфны биклђп, љйгђ кайтып киттек. 
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Динар озатып куярга булды. Љйгђ ут тљртњче кем булыр дип юл буе уйлап 
кайттык. Лђкин тагын бер књћелсез хђл кљткђн икђн мине...

Мђктђпкђ барырга телђмичђ генђ уяндым. Беркем дђ кљтми, беркем 
сљйлђшмђгђч, барасы да килми бит инде. Моћсулык катыш љйдђн чыгып киттем. 
Мђктђптђ ут чыкканмыни, техничка апалар йљгерешђ, кулларында чилђклђр. 
Мин аптырап басып торганда, Сђвия апа килеп, директор кабинетына барырга 
кушты.

– Сине анда кљтђлђр, кызым. Директор апаћ чакырды.
– Ђ? – Бер мизгелдђ агарынып басып калдым. – Ни булган соћ, Сђвия 

апа?
– Бар, балам, бар. Анда сића барсын да сљйлђрлђр.
Уйлар белђн тулган башымны туры тотарга тырышып, директор 

бњлмђсенђ таба атладым. Акрын гына ишекне ачып, эчкђ њттем. Директор 
Регина апа агарынып калган, янында – мин инде књреп арган Гыйлемхан 
абый.

– Исђнмесез, ярыймы? – минем соравыма Регина апа каш астыннан сљзеп 
карады.

– Ярамыйча инде. Нђрсђ ќиде еллык гљнаџым тљсле басып торасыћ, утыр, 
ђйдђ.

Мин сак кына эчкђ њтеп, директор љстђленнђн ерак булмаган урындыкка, 
Гыйлемхан абый каршысына килеп утырдым. 

– Нилђр кыланасыћ син, кыз, соћгы вакытта? – Гыйлемхан абый, язуыннан 
туктап, мића карады.

– Нишлђдем соћ, Гыйлемхан абый? Аћлатыгыз ђле... 
Сњзгђ Регина апа кушылды:
– Аћлатыгыз?! Сића ђле аћлатырга да кирђкмени? Кеше йортларын 

яндырдыћ, инде мђктђпкђ зыян салырга керештећме, шайтан баласы? Кай 
ќирећ белђн уйлыйсыћ соћ син?

Эшнећ нидђ икђнен аћламасам да, чамалый идем.
– Мин кранга тотынмадым бит, Регина апа. Идђннђрне юдым да кайтып 

киттем.
– Кем тотынган соћ алайса? Кем? Син соћгы булып сыйныфтан чыгып 

киткђнсећ. Химия кабинеты астында китапханђ, китапханђ астында 
ашханђ икђнен чамалыйсыћмы син, балам? Ашханђнећ сафтан чыккан 
электрощитын син тњлђп ясатырсыћмы, син акча ќыйганчы, књпме укучы 
ач утырачак бит! 

Минем башым ђйлђнеп китте. Кулларым њзеннђн-њзе калтырый, авызым 
сњз ђйтђ алмаслык хђлгђ килде. Књземнђн ихтыярсыз яшьлђр тђгђрђде. Юк, 
бу тљш кенђ, бу бары тик куркыныч тљш кенђ.

– Бар, ќыен да кайт син, сећлем. Барсы турында да уйла. Аннары килерсећ. 
Мђктђпкђ тњгел, полиция бњлегенђ.

Сыйныфта бљтенлђй мђхшђр. Идђн тулы суда аяк киемнђре йљзђ. 
Сыйныфташлар калын чњпрђклђр белђн су ќыялар, укытучы апа суга баткан 
дђфтђр-китапларын шкафтан парта љстенђ тљзђ... Мића берни ђйтмђделђр. 
Тамагымдагы тљерне йота алмый басып тордым. Аннан, чњпрђк алып, су 
ќыярга керештем...

Соћгы дђрес инглиз теле иде. Аны «тозлап», тизрђк љйгђ кайтырга, 
барсы турында да иплђп уйларга карар кылып чыгып бара идем, Галия 
Миркасыймовна туктатты. 

– Качасыћмы ђллђ, Айсылу? Гомер булмаган хђл. 
– Мин... Ни, – дидем, ярты сњз дђ ђйтђ алмый.
– Ђйдђ, керик ђле минем сыйныфка, хђзер дђресем юк, сљйлђшербез.
Галия апа, аркамнан кага-кага, сыйныфка алып кереп тђ китте. Мин, 
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башымны аска иеп, тамган яшьлђремне кулым белђн сљртђ-сљртђ, аныћ 
артыннан юнђлдем.

– Ђле бит беркем дђ кранны син ачкан дип ђйтми. Бђлки сыйныфка синнђн 
соћ да керњчелђр булгандыр?

– Сђвия апа, юк, диде бит. Беркая да китмђдем, шунда утырдым, диде. 
Ачкычны алучы булмаган бит.

– Бђлки шундый ук ачкыч берђрсендђ бардыр? Карадым мин сыйныф 
йозагын. Гади авыл кибетеннђн табып була торган. Ачкыч яратырга авыр 
тњгел. Шиклђнгђн кешећ бармы соћ?

– Юк кебек бит, Галия апа. Ђ сез мића ышанасызмы?
– Ышанам, ђлбђттђ, Айсылу. Бу теге, кинолардагы кебек подстава булырга 

мљмкин бит. Теге унбердђге сине яратмаган ике кыз эше тњгел микђн?
– Ђ сез аларны кайдан белђсез? – дидем мин, ќебегђн борынымны 

тартып.
– Бљтенесе дђ књз алдында бит. Без – укытучылар барсын да књрђбез. Укучы 

књзеннђн дђрескђ ђзерлђнгђнен, ђзерлђнмђгђнен дђ белеп була, яратканын, 
яратмаганын да. Карармын, тикшерермен мин бу эшне, Айсылу. Ђ син, бар, 
кайт та тынычлан. Сынауларыћа ђзерлђн. Џђр кыш арты яз килђ ул. Иртђме, 
соћмы, барыбер килђ.

Мин тагын елый башладым. Барысы да сића каршы булганда, ќылы сњзлђр 
ишетњ рђхђт иде.

– Ышаныгыз, Галия апа. Мин ачмадым ул кранны, тимђдем дђ мин аћа.

Мин сине кљтђчђкмен
Беренче имтиханга ярты ай вакыт калып бара... Минем генђ ќњнлђп 

ђзерлђнгђнем юк. Књпме генђ књнегњлђр эшлђсђм дђ, уйлар башка булгач, 
књћелгђ керми, эшлисе дђ килми. Соћгы књћелсез вакыйгаларныћ очына 
џаман чыгып булмый бит. Гаеп минем љстђ кала бирђ. Књрше урамдагы 
ђби ђйтмешли, террорист мин. Балаларны йортсыз џђм ашау-эчњсез 
калдырганмын. Мђктђп ашханђсе эшли анысы, иске электрощитны 
ясатканнармы, яћаны алганнармы – анысын белмим. Пешекче апалар 
да кырын-кырын карыйлар. Берсендђ бер кашык ботка салып куйганнар. 
Эшнећ нидђ икђнен аћлап илтеп куйдым, ашаганым да юк. Гыйлемхан 
абыйга бездђ кунасы гына калды инде. Кљн дђ диярлек килеп, сорауларын 
язып, бармак эзлђрен алып китђ. Ул да минем бу эшлђргђ катнашым 
булмаганлыкка ышана бугай, тикшерњ эшен туктатмый. Ђни гел борчыла, 
аћа да кљн књрсђтмилђр, кырын карашларга иялђште бугай... Шулай да эш 
ђле район бусагасыннан њтмђгђн икђн.

Галия апа хђл итђм дигђн иде, ул да никтер дђшми. Бер ныклап сљйлђшђсе 
булыр ђле бу атнада. Директор белђн дђ. Су басу вакыйгасы сњрелсђ дђ, 
башлангычныћ ђлђкче малайларыныћ бармак тљртњлђре йљрђкне ђрнетђ. 
Мђктђпкђ бару минем љчен бер газапка ђйлђнде.

Тђнђфеслђрнећ берсендђ Гњзђл килеп сњз башлады:
– Белђм, мине тыћлар вакытыћ тњгел. Лђкин синнђн гафу сорыйсым килђ. 

Алмаз – матур егет, бик кљнлђшкђн идем. Ул качып кына минем белђн дђ 
очрашып йљрде. Хђзер исђ ниндидер йогышлы авыру элђктергђн, ди. Син 
кичер мине, авыр вакытыћда янђшђћдђ була алмадым, ныклы ић дђ куя 
алмадым.

– Оныт, Гњзђл. Кабатланмасын...
...Укудан кайтып кергђндђ, ђни белђн кемнећдер сљйлђшњен ишетеп туктап 

калдым. Сак кына киемнђремне куеп, эчкђ њттем. Эш болай булып чыкты: ђти 
ђни каршына тезлђнгђн, књзлђре яшьле.

– Баламныћ килђчђген ќимердегез дђ хђзер гафу сорап йљрисезме. Оятыгыз 
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бармы сезнећ аз гына булса да. Хђер, андый эштђ мљгезсез сыерлар бит 
сез.

Ђни мине књреп тынып калды. Мин тњргђ њтњ белђн, ђти аягыма килеп 
сарылды.

– Кызым, балам. Кичер мине, кичерђ алсаћ. Мин ялгышлык кылдым, – дип 
кычкырып елап ќибђрде. Шунда ђтине чын књћелдђн кызганып куйдым. Шунда 
аныћ елаганын тђњге кат књрдем.

– Тор, ђти. Сљйлђ.
Ђти эштђ чакта Салисђ апа белђн Маџи бергђ утырып эчкђннђр. Ђтинећ 

кайтканын сизмђгђннђр. Салисђ апа: «Љен тњгел, бљтен ќирне яндырыр идем. 
Менђ ирсез дђ ќир ќимертђ Рђфидђсе. Йљрђген таласыннар ђле кызыныћ. 
Мине бераз кызганып, хљкњмђт њзђктђн фатир бирмђсме», – дигђнен ишетеп 
калган. Ђти кереп Салисђ апаны нишлђткђндер, белмим, ул барсын да 
Гыйлемхан абыйга сљйлђгђн. Бњгеннђн минем љстђге гаепне алып ташлаганнар 
икђн.

Ђти белђн чђй эчкђн арада, капка тљбенђ машина килеп туктады, кычкырткан 
тавышка йљгереп чыктым. Динар, тђрђзђсен тљшереп:

– Айсылу, ќыен. Мђктђптђ сине кљтђлђр, – дигђч, машинага кереп утырдым. 
Аннан туп-туры директор кабинетына алып керделђр. Сђвия апа, аныћ 
мђктђптђ сантехник булып эшлђњче улы, директор џђм Галия апа утырганнар. 
Регина апа бик мљлаем итеп елмаеп куйды. 

– Сине юкка гаепле иткђнбез бит, бала. Гаеплене таптык. Мђктђп 
ашханђсендђ су торбаларын чистартканда, ялгыш химия кабинетыныћ љзек 
торбасына тоташтырганнар. Сыйныф краны гел ачык торганга књрђ, су агып 
яткан. Сђвия апаћныћ улы Рђсим кранны борырга оныткан. Торбаны ялгыш 
тоташтырганнар, Айсылу сећлем. Кичерерсећме, белмим, без барыбыз да 
гаепле синећ алда...

Мин елмаеп ым кактым. Директор кабинетыннан ничек йљгереп чыкканымны, 
ишеклђр артымнан ничек бђрелеп калганын хђтерлђмим диярлек. Бары тик 
Галия апаныћ елмаеп књз кысканы, Динарныћ мине књтђреп ђйлђндергђне 
хђтердђ калган.

***
– Мине укып бетерњ белђн армиягђ алалар, Айсылу.
Соћгы кљннђрдђ ић якын кешемђ ђйлђнгђн, бер караштан, ярты сњздђн 

аћлый белњче дус егетемне ярата башлавыма инде шиклђнми идем.
– Мин сине кљтђчђкмен, Динар.
Ул мине кулына књтђреп ђйлђндерергђ кереште, шатлыктан, ићемдђге 

хыял канатларын сындырган авырлыклардан котылганга, кычкырып кљлђ-
кљлђ, књктђге болытларны кочам. Алда кљткђн имтиханнар да куркытмый, мин 
тормышымныћ зур имтиханын тапшырган идем инде...

Алсу НУРГАТИНА
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Яћа сулышым син

Тљш

Мин тљшемдђ књрдем: имеш, минем
Яшьлек белђн картлык очрашты.
Яшьлек балкып тора, сљйли-кљйли,
Картлык тыныч кына сорашты:
«Белђсећме кая барасыћны?
Бу дљньяда нилђр аласыћны?
Ни югалтып, нилђр табасыћны?
Эш башларга иртђрђкме, соћмы?
Сабый чагыћ инде њтеп киткђн —
Ќан сљярлек ярыћ кайда икђн?»

Яшьлек кљлеп кенђ жавап бирде:
«Бу дљньяда бђхет кирђк», — диде.
«Бђхетемне тапсам мин юлымда,
Саклар идем аны њз кулымда».
Картлык сорый: «Нђрсђ соћ ул бђхет?
Кирђкме соћ сића биек тђхет?»
Яшьлек ђйтђ: «Хыялларым булсын,
Маяк сыман алга дђшеп торсын.
Дљнья кићлегендђ очар љчен,
Пар канатым — сљйгђн ярым булсын».

Картлык елмайды да ќавап бирде:
«Синдђ, миндђ бер њк язмыш, — диде —
Синећ хыялларыћ, максатларыћ,
Тырышлыгыћ мића бђхет бирде».

Сђйлђн САФИНА,
Мамадыш

Ќир љстенђ менђ тагын
Ак кар ява.
Оча минем књћел џаман
Сића таба.
Ярсый йљрђк, дулкынланып
Яна џаман.
Читкђ куеп бар дљньямны
Сића барам.

Сизђсећме, салкын ќил дђ
Назлап исђ?!
Ялгызлыктан љшегђннђр
Џаман истђ.

Яктыртучым тормышымда
Булдыћ, иркђм.
Ќылытучым салкын ќанны
Тик син икђн!

Тормыш юлын салмак кына
Узып барам.
Егылам да, кљчлђр табып,
Тагын торам.
Язмышымны нурга књмеп,
Ќырга тљреп,
Тормыш бњлђк иттећ,
Яћа сулыш љреп...

Надежда ТОКРАНОВА,
КФУ студенты
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ХИКЂЯ ЯЗА АЛАСЫЗМЫ?
Њткђн санда шундый иќат бђйгесе игълан иткђн идек. Бирелгђн башламнарны дђвам 

итеп, бер журнал битеннђн артмаган бер яки берничђ хикђя язарга кирђк. Ќиде автор 
журналныћ «Яћа базар» дигђн китабы белђн бњлђклђнђ. Бђйгедђ балалар да, яшьлђр 
дђ, љлкђннђр дђ катнаша ала.

***
SМSны укыгач, кыз бетте генђ инде... Анда љч кенђ сњз язылган иде.

***
Рђмзия каршына кинђт сђер мода белђн киенгђн, озынрак колаклы егет 

килеп басты. «Фикс-Микс планетасыннан сине књрергђ килдем!» — диде ул.
***

«Там, там, там, тамуыћны яратам», — яћгыр астында шулай дип ќырлап 
барганда, ул... уянып китте. Кайдадыр чалкан ята икђн бит, ђ аныћ љстенђ 
ниндидер кыз иелгђн. Теге ќылы тамчылар шуныћ књзеннђн тама икђн ул!

***
«Утыр, Рђзинђ, «бишле!» – шулай диде укытучы. Ђмма ХI «А» кызлары яшь 

педагогныћ бу сњзлђрен гел бњтђнчђ ишеттелђр. 
***

Мин аны йљрђгемнђн мђћгегђ алып атарга, ђ баламны саклап калырга ант 
иттем. 

Язныћ ярсулы бер кљне иде ул...
***

«Књк-књ, књк-књ, књк-књ...» — ђ књке санады да санады. Айгљлнећ аны нђрсђгђ 
юрап санатканын белђ иде микђн ул?

***
Кинђт књктђн йолдыз атылды. Рафил шунда каушап калды. Тел очындагы 

ике телђк арасында ничђдер мизгел генђ тњгел, бђлкем, айлар, еллар буе да 
буталып яшђр ђле ул?

***
«Кил, кил, кил...» — ќырныћ бу куплетын ќитмешенче кат ќырлады бугай  

инде ул. Ђ иркђсе џаман юк ђле. Тагын бер кат сузып ќибђрње булды, кинђт...
***

14 февраль. Гашыйклар кљне. Туй мђќлесе тђмамланып, яшьлђр љчен 
кунакханђдђ алып куелган бњлмђгђ кайтып керњгђ, Илњсђнећ телефонына SMS 
хђбђр килеп тљште: «Мин сине џаман да яратам!»

***
«Књрђчђгећ булса, књркђ талап њтерер», ди. Интернет аша танышуларны 

љнђп бетермђгђн Алия њзе дђ ђлеге ысулныћ корбаны булырмын дип џич тђ 
уйламаган иде.
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Ић љлгере Казандагы 4нче татар гимназиясе булып чыкты. Гимназия ќитђкчелђренђ 
рђхмђт: алар хикђя љмђсе игълан итеп, аны њзлђре њк башлап та ќибђрделђр! Мондый 
фидакарьлекне кабатлый алучылар тагын булыр микђн?

«Сагындым, бђгърем, сине!»
«Кил, кил, кил...» — ќырныћ бу куплетын ќитмешенче кат ќырлады 

бугай инде ул. Ђ иркђсе џаман юк ђле. Тагын бер кат сузып ќибђрње 
булды, кинђт... кесђ телефоны шалтырады. Телефон Алсуныкы булса да, 
тавыш аныкы тњгел иде.

— Алсу бик каты авырый, њзе гел синећ исемећне атый. Килеп чыга 
алмассыћ микђн? — диде теге тавыш. Ђниседер инде. 

Очты гына инде Айрат! Иркђсе, Алсуы янына. Хђер, очты дип, тукталышка 
ќиткђч, автобус кљтђсе булды ђле. Урамда књбђлђктђй кар ява. Кар бљртеклђре 
ђкрен генђ, мамык кебек, биткђ, књз керфеклђренђ куна, эреп, яћак буйлап ага, 
иреннђрдђ тозлы тђм сизелђ. Ђллђ Айрат елыймы соћ? Егет башы белђн нигђ 
елый? Алсуы љчен борчылып инде, ђлбђттђ. Бераз шатлыгы да бар иде њзе. 
Алсу онытмаган, бары килђ генђ алмаган...

Менђ кызыл зур автобус тиз генђ килеп, тиз генђ кузгалып та китте. Айратка 
ун минутлык юл бер сђгатьлек кебек тоелды. Автобустан тљшкђч тђ, йљгерде 
дђ йљгерде. Менђ, ниџаять, ул Алсу бњлмђсендђ. Аныћ иркђсе тиргђ батып, 
ут кебек янып, моћсу гына йокыга киткђн. Айрат, Алсуныћ кайнар кулларын 
тотып: «... елмаеп кљл инде. Сагындым, бђгърем, сине», — дип пышылдады. 
Шуны гына кљткђн кебек,  Айратныћ кайнар сулышын тоеп, Алсу књзен ачып 
ќибђрде. Айратныћ боз кебек тућган иреннђрен њзенећ кайнар битендђ тойгач,  
Алсуга чиксез рђхђт булып китте...

Яшьлђрнећ икесенећ дђ керфек очларыннан яћаклары буйлап яшь 
тамчылары тђгђрђде... 

  
Илхания ВАХИТОВА, 

   директор  

Эт исе
SMSны укыгач, кыз бетте генђ инде... Анда љч кенђ сњз язылган иде. 

«Ђтиећ... Шалтырат мића». Аныћ маћгаена бљртек-бљртек тир бђреп чыкты, 
ђнисе юкка гына мондый сњзлђрне язмас иде. Эш бњлмђсендђ калдырган 
кђрђзле телефонында унлап алынмаган шалтырату. Сђрия калтырана-
калтырана ђнисенђ шалтыратты џђм шул минутта бљтен дљньяныћ асты-љскђ 
килде. Ђти, ђтием... Юк, булмас, моћа ышанып булмый. Ђле ике сђгать элек 
кенђ эшкђ барырга бергђ чыктык бит...

Љйдђ аны ић беренче, койрыкларын болгый-болгый, шатланып Акбай каршы 
ала торган иде, ђ бњген ул кергђн-чыккан кешелђргђ љрде дђ љрде: 

— Кемнђр болар? Монда нишлђп йљрилђр? Хђзер минем хуќам кайтыр да 
без аныћ белђн урамга чыгарбыз, ишегалларын ђйлђнеп керербез. Язгы-кљзге 
ауларны, болыннарда, урманнарда рђхђтлђнеп чабып йљргђннђребезне искђ 
алырбыз. Тик нигђ џаман кайтмый соћ ул? Минем сагынып кљтеп торуымны 
белђ бит юкса. 

Ђти-ђнисе янында иркђлђнеп њскђн Сђриягђ бу фаќигале кљн башка 
балта белђн суккан кебек булды. Бик авыр кичерде ул бу бетмђс-тљкђнмђс 
кайгыны. Кљр кђеф белђн эшкђ киткђн ђтисе бњтђн кайтмас микђнни? Ничеклђр 
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књтђрергђ мондый ђйтеп тђ, сљйлђп тђ бетерђ алмаслык хђсрђтне? Ќитмђсђ, 
бертуктаусыз Акбай љрђ.

— Тукта инде, йљрђгем ярылганны ичмасам син аћла! — диде Сђрия. Эт 
хуќабикђсенећ књзенђ карады. Алар бер-берсен аћлаган кебек булдылар. 

Аныћ кычкырып-кычкырып елыйсы килде, ул, књз яшьлђрен књрсђтмђс љчен, 
Акбайны ияртеп урманга китте. Машина эчендђ этен кочаклап њксеп-њксеп 
елады кыз. Тик хђсрђттђн качып, котылып буламы соћ?

Менђ ничђнче кљн инде этнећ књзеннђн яшь кипми, љрми дђ њзе, ђмма 
куркыныч тавыш белђн улый да улый. Сљяклђр биреп, сљйлђшеп карыйлар, 
тик ул књзен мљлдерђтеп бага да тагын улый башлый. Аныћ ђрнеп улавына 
књршелђр шелтђ белдерђ башладылар. Ђ беркљнне берсе:

— Туктатыгыз бу этегезне улаудан, хђтта тљннђрен дђ аныћ аркасында йокы 
юк. Юкса МЧС чакыртабыз да аттырабыз, — диде ярсып. Сђбђбен белгђч, 
тынып калды тагын њзе. 

— Ау этен аучы кешегђ бирик, тилмертмик дигђн идем. Њзебез шђџђр 
кешелђре булгач, этебез дђ 9нчы каттан лифт белђн генђ йљри торган хайванга 
ђйлђнеп калды, — дип ђйтеп карады ђнисе кызына.

— Сигез ел бергђ торган, инде гаилђ ђгъзасы булган этне ничек бирђ аласыћ 
син?  — диде кыз. — Њзем карыйм Акбайны! 

Эштђн кайткач, ђтилђре эш киемнђрен салып, аучы костюмын киеп, Акбай 
белђн урамга чыга торган иде. Эт џђрвакыт хуќасына сырпаланып, сикереп 
йљри иде. Хуќа кешенећ киемнђренђ эт исе сећеп беткђн иде.

Хђзер Сђрия ђтисе шикелле эте белђн гел бергђ: урамга да алып чыга, 
дачага аны ияртеп кайта, чљнки элек ђтисенећ костюм-чалбарыннан эт исе 
килсђ, хђзер, киресенчђ, эттђн ђтисе исе килђ. Шул исне иснђп туя алмый 
кыз. Бигрђк тђмле ис — ђти исе! Шуны иснђп, Акбайныћ књзенђ карап, ђтисе 
белђн сљйлђшкђн кебек була ул.  Акбайга серлђрен сљйли, кайгы-шатлыкларын 
уртаклаша.

***
    Менђ инде биш ел гомер узып та китте. Акбай да картаеп бара, књзенђ 

томан тљшђ башлады. Эт гомере бик кыска шул. Ул да бу дљньядан китеп 
барса, каян килер ђти исе? Бђлки, ђтисеннђн калган китаплардандыр? Бђлки, 
ул утырткан агачлардан? Бђлки, ул њстергђн кыздан?

                                                                        Фирдђвес ХЂЙРУЛЛИНА,
          китапханђче

Њзем генђ белђм... 

Мин аны йљрђгемнђн мђћгегђ алып атарга, ђ баламны саклап калырга 
ант иттем.

 Ђйе, ул сњзен нђкъ шулай башлап китте. Ничек тђ баламны њз янымнан 
ќибђрмђскђ — саклап калырга! Миндђ мондый ђрнњле гамь туар дип 
кем уйлаган? Ничек мин аћа шулкадђр ышандым икђн? Ни љчен ић якын 
кешелђремнећ кићђшлђрен исђпкђ алмадым? Сораулар, сораулар... Хђзер 
књпме генђ уйласаћ да, газаплы њкенечлђр кичерсђћ дђ, соћ шул инде.

Мин аныћ белђн эссе, ќилле, кояшлы ќђйге кљннђрнећ берсендђ таныштым. 
Ул мине ђллђ њзенећ ягымлы сњзлђре белђн ќђлеп итте, ђллђ кап-кара књзлђре 
белђн сихерлђде. Шул кљннђн без аныћ белђн очраша башладык, ул мића 
карата бик игътибарлы, бљтен телђклђремне ќиренђ ќиткереп њти: башны 
тђмам ђйлђндерде бу егет.
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АК ЌИЛКЂН

Санаулы кљннђр аккан сулардай тиз њттелђр, Ђкрђмгђ дђ укуын тљгђллђп, 
њз туган ќиренђ кайтырга вакыт ќитте. Иртђгђ китђсе дигђн кљнне ул мине 
тукталышка кадђр озата килде. Икебез дђ моћсу идек. Ђкрђм минем белђн 
саубуллашты да тиз-тиз атлап китеп барды. Мин аныћ белђн мђћгегђ 
аерылышуыбызны аћладым.Ялкын эчендђ янган йљрђгемне ниндидер уйлар 
билђп алырга љлгермђде, Ђкрђм, минем арттан куып ќитеп: «Юк, мин китђ 
алмыйм, синнђн башка тормышныћ яме булмаячак, йљрђгем тњренђ бик тирђн 
кергђнсећ...», — дип, ђллђ никадђр ялкынлы сњзлђр тезде, кљтелмђгђн рђхђт 
тормыш вђгъдђ итте.

Мин аныћ ялтыравык сњзлђренђ ихлас књћелдђн ышандым. Бљтен йоланы 
туры китереп, без аныћ белђн бергђ бер ел матур гына яшђдек, ђмма аяз кљнне 
яшен суктымыни, Ђкрђм ђнисе килгђн кљннђн кинђт бљтенлђй икенче кешегђ 
ђйлђнде џђм, мине ташлап, туган иленђ кайтып китте. Йокысыз тљннђремне, 
яћгыр тамчылары кебек тњккђн књз яшьлђремне њзем генђ белђм. Инде, аны 
онытырга тырышып, башым-аягым белђн эшкђ чумдым, йљрђгем дђ тынычлана 
тљште.

Бервакыт сагыну, мђхђббђт сњзлђре белђн тулы SМSлар килђ башлады, 
озак та њтмђде, њзе дђ Казанда иде инде. Бер шифаханђгђ эшкђ урнашты, 
миннђн ялгышы љчен књз яшьлђре аркылы кичерњемне сорады, ялварды, 
мђћгегђ ташламаска антлар бирде. Ђллђ артык яратканмын, хђзер њзем дђ 
аћлый алмыйм: мин аны гафу иттем.

Улыбызныћ дљньяга килње безне тагын да якынайтты, ул да баланы бик 
яратты, яныннан да китмђде. Тик бђхетле мизгеллђр ел ярымнан артыкка 
бармады шул. Ђкрђм тагын њзгђрде: минем белђн бик дорфа сљйлђшђ, 
тљрлечђ ќђберли башлады. Шактый вакыт сабыр итеп тордым да, ахырда, 
аныћ мыскыллауларына тњзђ алмыйча, араны љзђргђ булып, аћа бу турыда 
ђйттем. Ул, мине озак тыћлап тормыйча, болай диде: «Син телђсђћ нишлђ, 
мин њз улымны, нинди генђ юллар белђн булса да, њз илемђ алып китђчђкмен 
џђм њземчђ тђрбиялим, ул мин дигђнчђ яшђячђк». Бу сњзлђр љстемђ сап-салкын 
су койдылармыни?! Књћелемђ куркыныч уйлар, шом керде. Ђйтерсећ, шушы 
минутта миннђн баламны тартып алдылар. Мин ансыз нишлђрмен? Гомерлек 
сагыш утында янармынмы?

Кинђт књк књкрђде, яшен яшьнђде, коеп яћгыр яуды да ялтырап кояш чыкты. 
Шул минутта газиз баламны, йљрђк парђмне кочагыма кыстым да, Ђкрђм белђн 
гомерлеккђ арамны љзеп, њз туган йортыма юл тоттым.

                                                                                Халидђ ФЂРДИЕВА, 
татар  теле џђм ђдђбияты укытучысы

Артык чибђр иде шул...
14 февраль. Гашыйклар кљне. Туй мђќлесе тђмамланып, яшьлђр љчен 

кунакханђдђ алып куелган бњлмђгђ кайтып керњгђ, Илњсђнећ телефонына 
SMS хђбђр килеп тљште: «Мин сине џаман да яратам!» Илњсђ бер мизгелгђ 
тораташтай катып калды. «Их, Айдар, бер кљнгђ соћга калдыћ, бары бер 
кљнгђ...» — дигђн уй сызып њтте Илњсђнећ башыннан.

Аларныћ танышулары да Илњсђ љчен кљтелмђгђндђ булды. Ќђйнећ 
салкынча бер киче иде. Ђле яћа гына армиядђн кайткан Айдар, ићнђренђ 
гармунын асып, авыл урамнарын ђйлђнеп кайтам дигђн сылтау белђн чыгып 
китте. Ђйе, сылтау гына иде бу. Ђ чынында исђ бер ел элек, армиягђ киткђнче 
књз тљшереп калган Илњсђне књзлђп кайту иде исђбе.

Югары очта кызлар кљлешкђн тавыш ишеткђч, Айдарныћ йљрђге тагын да 
катырак тибђ башлады. Бер ел аз вакыт тњгел, кызны башкалар кочагында 
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књрњдђн курыкты ул. Айдар гармунын сыздырып, капка тљбендђ кич утыручы 
яшьлђр янына китте. Егетне књрњгђ кызлар тагын да ќанландылар. Кайсысыдыр 
чытлыкланып кљлђ, кайсысыдыр кыюланып сораулар да бирђ башлады. Бары 
тик Илњсђ генђ, аныћ гармун теллђрен биеткђн кљчле кулларына, мђџабђт 
гђњдђсенђ сокланып карап, сњзсез калды. 

Шул кљннђн соћ алар арасында мђхђббђт хислђре кабынып китте. Аларга 
кайберђњлђр сокланып, кайберђњлђр кызыгып карый иде. Лђкин кешелђрнећ 
дђ тљрлесе була икђн, кљнлђшеп караучылар да булган шул... 

Илњсђ дђ, Айдар да шђџђрдђ югары белем алалар иде. Икесе ике шђџђрдђ, 
ял кљннђренђ авылга кайтканда гына књрешђ иде алар. Илњсђ артык чибђр иде 
шул. Айдарныћ књћелен кљнчелек корты кимерђ башлады. Кайберђњлђрнећ 
кљнче теллђре аныћ књћеленђ тагын да књбрђк шик таратты: янђсе, Илњсђнећ 
шђџђрдђ яратып йљргђн егете бар икђн... Айдарныћ холкын яхшы белгђн Илњсђ 
моныћ ялган булуын гел ђйтеп килде. Чын ярату белђн ярата иде шул Илњсђ 
Айдарны. Тора-бара Айдар њзенећ тљртмђле сњзлђре белђн Илњсђнећ тђмам 
тећкђсенђ тиде. Бер-берсен њлеп яратсалар да,  мин-минлек, горурлык хислђре 
љстен чыкты, аралары ђкренлђп суына башлады.

Кљннђр артыннан айлар узды. Менђ инде Илњсђ, кулына кызыл дипломын 
алып, балалар табибы булып эшли башлады. Больницада ул њзе кебек яћа 
гына институт тђмамлап эшли башлаган Рђшит белђн танышты. Рђшитне њз 
итеп, хљрмђт итеп йљрсђ дђ, Айдарны оныта алмады Илњсђ. Яшьлђр озак сузып 
тормадылар, љйлђнешеп бергђ яшђргђ булдылар. Туй кљнен дђ Гашыйклар 
кљненђ билгелђделђр алар...

Гљлфия ГАБДРАХМАНОВА 

Ышанырга гына кирђк
Кинђт књктђн йолдыз атылды. Рафил шунда каушап калды. Тел 

очындагы ике телђк арасында ничђдер мизгел генђ тњгел, бђлкем, айлар, 
еллар буе да буталып яшђр ђле ул.

Рафил ђти-ђнисенђ бердђнбер бала иде. Башта мђктђпне, аннары югары 
уку йортын «яхшы» билгелђренђ генђ тђмамлап, эшли дђ башлады. Инженер 
булу аныћ кечкенђдђн килгђн хыялы иде. Сљйгђне Сания белђн дђ яратышып 
љйлђнештелђр. Тупырдап торган уллары тугач, гаилђлђре дђ тулыланып китте. 
Ђйе, барысы да Рафил телђгђнчђ, ул уйлаганча ђйбђт кенђ бара иде. 

Кичке караћгы юлдан ашкынып гаилђсе янына кайтып килгђндђ, кљтмђгђндђ 
каршыга килеп чыккан машина шушы матур тормышны бер мизгелдђ юкка 
чыгарды. Рафилне авыр хђлдђ реанимациягђ кертеп салдылар. Кљннђр, 
атналар буе Рафил яшђњ љчен кљрђште. Аякларына зыян килгђн иде. 
Врачларныћ: «Аякка баса алмыйсыћ», —  дигђн сњзлђре Рафилнећ колагында 
ђле дђ чыћлап тора. 

Сания башта ирен кадерлђп кенђ йљртте. Аны тљрлечђ юатырга тырышты, 
терелђчђгенђ ышандырды. Ђмма ђллђ ярату хисе сњрелде, ђллђ тђмам  ышанычы 
бетте, кљннђрдђн бер кљнне ул киемнђрен бер чемоданга тутырды да улын алып 
чыгып китте. Гаеплђмђде аны Рафил, бары тик бђхет телђде сљйгђненђ.

Рафил кљннђр буе тђрђзђдђн урамдагы ыгы-зыгылы тормышны књзђтте. 
Кешелђрнећ каядыр ашыгуларына, ишегалдында балаларныћ шау-гљр 
килеп уйнауларына кызыгып карый иде ул. Ђ кичлђрен, тђрђзђ аша гына 
булса да, йолдызларны књзђтергђ ярата иде. Йолдыз атылганда телђгећ 
кабул була, дилђр. Терелеп аягына басу џђм яћадан элеккеге матур 
тормышына кайтып, улын њзе њстерњ иде аныћ телђге. Тик йолдызлар 
гына никтер атылмый...
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Чњ! Чынмы соћ бу? Атылды бит, књктђн йолдыз атылды! Рафил телђгенећ 
кайсын беренче ђйтергђ белми азапланды. Ул кызу-кызу телђк телђде. Кљннђр 
буе кабатлап йљргђн ике телђк кабул булырмы икђн? Була, џичшиксез, кабул 
була, ышанырга гына кирђк...

Гљлфия ГАБДРАХМАНОВА
      директор урынбасары  

Колакларын селкеп юкка чыкты...
Рђмзия каршына кинђт сђер мода белђн киенгђн, озынрак колаклы 

егет килеп басты. «Фикс-Микс планетасыннан сине књрергђ килдем!» 
— диде ул.

Рђмзия аћа шаккатып карады џђм: «Син мине каян белђсећ?» — дип 
ђйтеп куйды.  Егет њзе турында сљйли башлады: «Ерак килђчђктђ безнећ 
планеталар дус булырлар. Без бергђ йолдызлы ишек тљзербез џђм безнећ 
аралашу чиксез булачак, лђкин бу тиз генђ булмаячак. Барысы да XXI гасырда 
башланды. Син Космик тикшеренњ институтында эшлисећ џђм планеталар 
аралашуы синнђн генђ башлана. Безнећ галактикага барып ќитсен љчен, 
син беренче сигнал ќибђрђ аласыћ. Безгђ цивилизацияне берлђштерњдђ 
булышкан кешене књрњ љчен, мин ерак XXXXII гасырдан ук килдем. Мин 
њзебезнећ планетадан бер минерал алып килдем.  Сигнал кирђкле арага 
барып ќитсен љчен, радиотапшыргыч кљчен ул гына кирђгенчђ зурайта ала». 
Кыз шулкадђр шаккатты ки, хђтта сњз дђ ђйтђ алмады. Бу башка планета 
кешесеннђн сорашкач, ул барысын да аћлады џђм чиксез шатланды: тормыш 
аћа шундый зур ышаныч алып килгђн, џђм аныћ  бљтен кешелђр љчен  њтђ 
мљџим эш эшлисе бар. Егет, њзенђ йљклђнгђн бурычны њтђвенђ сљенеп, кире 
китђргђ кирђклеген ђйтте дђ, кызга озын колакларын селкеп, саубуллашып 
юкка чыкты...

Эльвира БАДИЕВА, 
музыка укытучысы

   

Ышанырга микђн, ышанмаска микђн? 
SMSны укыгач, кыз бетте генђ инде... Анда љч кенђ сњз язылган иде: 

«БДИ гамђлдђн чыккан». Сыйныф ќитђкчелђре Раилђ Равилевна ќибђргђн 
хђбђр. Рђсимђ аптырап калды. 

Кљенергђ дђ, сљенергђ дђ белмђде Рђсимђ. Соћгы вакытта мђктђптђ югары 
сыйныф укучыларыныћ телендђ гел БДИ гына иде. Инде књпме ђзерлеклђр 
бушка киткђн дигђн сњз бит бу.

Рђсимђ кулына яћадан телефонын алды, ашыга-ашыга сыйныфташы 
Лилиянећ номерын ќыйды. Ул да аптырашта калган иде. Яћалыкны 
ишетњ белђн, чакыруны да кљтмичђ, ХI сыйныф укучылары мђктђп янына 
ќыйналдылар. Тљрле укучы тљрлечђ кабул иткђн иде бу хђбђрне.

Кемдер сљенђ, кемдер, бу хђбђрнећ дљрес тњгеллеген ишетергђ телђгђндђй, 
як-ягына карана иде. Алар бљтенесе дђ укытучылары Раилђ Равилевнаныћ 
мђктђптђн чыгуын кљтђ башладылар.

Мђдинђ ГАРЂФИЕВА,  
Х сыйныф укучысы

АК ЌИЛКЂН



186

Њч алынмады
«Утыр, Рђзинђ, «бишле!» — шулай диде укытучы. Ђмма ХI «А» кызлары 

яшь педагогныћ бу сњзлђрен бњтђнчђ ишеттелђр.
 Лђйсђн Ришатовна 3нче курста укыганда, институтныћ читтђн торып уку 

бњлегенђ књчте дђ мђктђпкђ эшкђ керде. Беренче кљннђн њк ул њзенећ артык 
талђпчђнлеге белђн башка укытучылардан аерылып тора иде. Шућадырмы, 
аны башта укучылар бик љнђп бетермђделђр. «Бишле»лек ќавапка да «дњртле» 
куя дип уйладылар укучылар. Лђйсђн Ришатовнаныћ чыннан да билге куюга њз 
талђплђре бар иде. Дљрес, «бишле»лек булмаган эшкђ берничек тђ «бишле» 
куймый иде ул. Ђ бу юлы Рђзинђ дђрескђ ныклап ђзерлђнеп килгђн иде. 
Китапханђдђн љстђмђ китаплар алып, интернеттан материал туплап ђзерлђнде 
ул.

Укытучы аныћ тырышлыгын «5»ле билгесе белђн бђялђде. Рђзинђ 
сљенеченнђн књклђргђ сикерергђ ђзер иде. Ђ сыйныфташлары инде Лђйсђн 
Ришатовнаныћ «бишле»сен «љчле» дип ишетеп, њч алу планын да уйлап 
куйганнар иде. 

— Менђ бит, тырышсагыз булдырасыз. Мондый ќавапка «бишле» дђ жђл 
тњгел, — диде Лђйсђн Ришатовна.

Эшнећ нђрсђдђ икђнен белгђч, кызлар дђррђњ кљлеп ќибђрделђр.

Зђринђ СЉНГАТУЛЛОВА,  
VIII «А» сыйныфы укучысы 

Абыећ булса, шундый булсын 
«Там, там, там, тамуыћны яратам», — яћгыр астында шулай дип 

ќырлап барганда, ул уянып китте. Кайдадыр чалкан ята икђн бит, ђ аныћ 
љстенђ ниндидер кыз иелгђн. Теге ќылы тамчылар шуныћ књзеннђн тама 
икђн ул! Марат бер мђлгђ њзенећ кайдалыгын аћышмыйча торды. Янында 
елап утырган Айсылуны књргђч, ул сискђнеп китте.

— Нигђ елыйсыћ? — дип сорады Марат. Айсылу эндђшмђде. Тагын бер 
тапкыр кабатлап сорагач кына, Айсылу њзенећ куркыныч тљш књргђнлеген џђм 
бик каты куркып абыйсы янына килњен ђйтте.

— Ђй, куркагым! — дип шаяртты Марат. Џђм Айсылу йоклап киткђнче аныћ 
янында утырып торды. Ђйе, шундый абыећ булганда бернинди куркыныч 
тљштђн дђ, караћгылыктан да курыкмый инде Айсылу.

Лђйсђн ХЂЛИУЛЛОВА, 
IХ «А» сыйныфы укучысы 

Ерак сђфђргђ чыгачак ул
Рђмзия каршына кинђт сђер мода белђн киенгђн, озынрак колаклы 

егет килеп басты. «Фикс-Микс планетасыннан сине књрергђ килдем!» 
— диде ул.

Рђмзиянећ бу малайны књргђч хушы китте.
— Кем син? — дип сорады Рђмзия.
— Минем исемем Финнер, — диде сђер малай. — Минем сине бик књрђсем 

килгђн иде.
Мин нђрсђгђ кирђк булырмын икђн, дип уйлап куйды Рђмзия. Финнер, 

Рђмзиянећ уйларын белгђндђй:
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— Минем синећ белђн дус буласым килђ. Мин, Финнер Фикс малае, сине 
љстђн еш књзђттем, — диде. — Син, Рђмзия, яхшы кеше, љлкђннђргђ дђ, 
кечкенђлђргђ дђ булышасыћ. Ђ безнећ Фикс-Микс планетасында џђр кеше 
њзенчђ яши, кемгђдер булышу турында уйламый да. 

Шул кљннђн Финнер белђн Рђмзия дуслашып киттелђр. Рђмзия аћа Ќир 
планетасы турында сљйлђде, Финнер њз планетасыныћ њзенчђлеклђре 
белђн таныштырды. Финнер инде бу планетага бик иялђште. Лђкин аны њз 
планетасында кљтђлђр иде. Ул, Рђмзияне планеталарына кунакка чакырып, 
юк булды. Рђмзия исђ, Финнер белђн очрашу кљннђрен санап, каникулларын 
кљтте.

Айсылу ЗАРИПОВА,  
VII «А» сыйныфы укучысы

Сана, књке, сана!
 «Књк-књ, књк-књ, књк-књ...» — ђ књке санады да санады. Айгљлнећ аны 

нђрсђгђ юрап санатканын белђ иде микђн ул? Юк белмидер.

Санама, кђккњк, санама
Гомернећ сђгатьлђрен,
Болай да йљрђгем яна,
Белмисећ сђбђплђрен.

Тын бакчада, утыргычта, тирђн уйларга чумып бер кыз утыра. Ул ничђмђ-
ничђ еллар буе књћелендђ йљрткђн хыялын тормышка ашыру љчен, Казанга 
килде, Медицина университетына укырга керде. Айгљлнећ ђнисе авыру, чир аны 
аяктан екты. Ђнисе, Гљлсем апа, Айгљлне аякка бастыру љчен, сђламђтлеген дђ, 
яшьлеген дђ кызганмады, иреннђн бик яшьли тол калып, ул аны берьялгызы 
њстерде. Ђ менђ хђзер инде чират Айгљлдђ, ул, тизрђк ныклы югары белем 
алып, ђнисен аякка бастыру телђге белђн яна.

Еллар њтте... Ђнђ еракта бер-берсенђ сыенып, ана белђн бала атлый. Бу 
— Айгљл белђн аныћ ђнисе. Ниџаять, Айгљлнећ хыяллары чынга ашты, ул 
укыды, югары белемле табибђ булды. Џђм менђ аныћ ђнисе акрынлап терелђ 
башлады. 

Ана белђн бала утыргычка килеп утырдылар.
Ђйтерсећ лђ књке аларны гына кљткђн. «Књк-књ, књк-књ, књк-књ...»
Айгљл књћеленнђн генђ аныћ белђн сљйлђшђ: «Сана, кђккњк, сана. Ђниемђ 

тагын књп еллар гомер юра! Аныћ бу якты дљньяда сау-сђламђт булып яшђргђ 
хакы бик зур. Ђниемнећ бђхетле картлыгы љчен мин барсын да эшлђргђ 
ђзер!»

Бу дљньяда анадан да кадерле, ана мђхђббђтеннђн дђ назлы, ана 
карашыннан да яктырак берни юктыр, мљгаен!

Рђис ЂХМЂТОВ, 
VI сыйныф укучысы

АК ЌИЛКЂН
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МЂКАЛЬ ЉМЂСЕ ДЂВАМ ИТЂ!

Њткђн елгы 9нчы санда мђкаль љмђсе игълан иткђн идек. Шљкер, авторларыбыз 
да, укучыларыбыз да битараф калмады. Соћгы дњрт санда 128 мђкаль басылды. 
Монда менђ яћаларын да књрђсез.

Бу – олы эш, бљек гамђл лђбаса. Халкыбыз гасырлар буена, ић авыр чорларда 
алып барып та, ХХ гасырда љзелеп калганны тергезњ, элекке бай мираска ХХI гасыр 
мђкальлђрен ялгау. Ђлеге чђчрђп торган тере гакыл-гыйбрђт, ђхлак маякчыклары 
кеше планетадан-планетага сђяхђт итђчђк фантастик заманнарда да кирђк булыр 
ђле. Четерекле хђлдђге миллђтебезгђ алар хђзер аеруча кирђк. Шућа књрђ бу игелекле 
эшкђ бљтен халкыбыз кушылсын иде!

Мђкальлђрне, инде ђйткђнебезчђ, гел љстђп торырга да ярый. Мђкаль капчыгыбыз, 
ягъни чыгарасы китабыбыз, мљмкин кадђр тулырак булсын. Басылган мђкальлђрнећ 
ић шђплђрен аерып књрсђтњ дђ фарыз эш.

 Ђдђбиятсыз халык ђдђп белмђс.

 Эт кадерле илдђ кеше кадере бетђ.

 Сњнњ љчен дђ янарга кирђк.

 Ялгызлыкныћ ялы юк.

 Ялкаулыкка љйрђнђсе юк.

 Тњбђнгђ тђгђрђргђ тырышлык кирђкми.

 Сабыр кешедђн шайтан љркђ.

 «Авыр!» – дигђн саен йљгећ авыраер,
   Авыр йљккђ канат куйсаћ, ќићелђер.

 Бала-чага... йљрђгећне балалыктан чыккач чага.

 Тђрђзђ белђн кљзгегђ хатын-кызлар яше сећгђн.

 Усаллыкны ќићеп булмый усалланып,
   Кирелђрне ќайлап булмый кирелђнеп.

 Уйлар ишек ачса, йокы кача.

 Йљрђкнећ кљче кичерњдђ.

 Кљнче дус дошманнан яман.
Рђзинђ МЉХИЯР, Чаллы

 Фикер хљрлеге – књћел кљрлеге.

 Тел – миллђт агачыныћ тамыры, ђхлак – аныћ ќимеше.

 Ачык булса язын књзећ, якты булыр кљзен йљзећ.

 Тапланмый књћел кљзгећ, булса иманыћ тезген.

 Яшьлекне књбрђк сђламлђ – картлык чигенер. 
Мђрзия ХАЛИКОВА (ЂХМЂДУЛЛИНА), Саба районы Юлбат авылы

 Кечелекле булмаган тњрђ њчлекле була. 

 Гњргђ сыймас кеше булмый, гњр сыйдырмас эшлђр була.

 Књршећ чырае – синећ йљзећ чагылышы.

 Ярлы бул  – ялчы булма.
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 Џђр ак сакаллы аксакал булмый.

 Књћелећ пакьлеге – йљзећ аклыгы.

 Тњрђсенећ сљяленђ баскан – њзе аяксыз калган.

 Ике дингђ табынган – берсенђ дђ њз тњгел.

 Халыкныћ власте – клиндернећ уртасы.
Рђфыйк ШЂРЂФИЕВ

 Чама белђн љт, њзећђ килђсен кљт.

 Байлыгыћа сљенмђ, саулыгыћа сљен.

 Бђхетле булмаган бђхетле итђ алмас.

 Књп тђ бетђ, аз да ќитђ.

 Мђкаль белгђн –  «Жигули»да элдергђн.

 Гайбђт – кабымлыкка ђйбђт.

 Авырлык чыныктыра, рђхђтлек аздыра.
Дания ГАРЂФИЕВА, Казан 

 Акыл белђн акыл мђћге бђйге тотар. 

 Язганыћны халык сызмасын. 

 Килђчђк максатын тоткан – књплђрне откан. 
Ђхђт ГАФФАР 

 Кеше кала Ќирдђ – эше белђн, ђ Ќир ќђфалана – кеше белђн.

 Кар сулары ќиргђ сећђ, ђ гомер – балаларга.

 Сыер – сљтле, кеше... хљсетле
Ринат МЂННАН  

 Балаћа мал калдырма, белем калдыр.

 Яшђргђ телђсђћ, њлемнђн курыкма.

 Калган эш янђ бер кљнгђ хуќа.

 Баланы иркђлђсђћ дђ бозасыћ, артык кыссаћ да бозасыћ.
Рушания НИЗАМОВА, Аксубай районы Яћа Дума авылы

 Буйсынган халыкныћ буй-сыны да калыкмый.

 Сђлђтлелђрне књтђрђ алмаган илне сђлђтсезлђр књтђрђмгђ калдыра.

 Яџњдлђрнећ дђ њз мишђре була.

 Дућгыз ђйткђн ди: «Итемне яратып ашаган кешене њземђ охшатырмын».

 Љстђн бирелгђн ирекнећ богавы — кесђсендђ.

 Мендђргђ сљйлђгђнећ мамыкка китђр, мљнбђрдђн сљйлђгђнећ халыкка ќитђр.

 Горурлык — књћелећдђ ауганда да аумый торган текђ манара йљртњ.

 Тезлђнгђннећ рухы да тездђн генђ.

 Ялкау ђдђбиятны шигырь баса.
Марсель ГАЛИЕВ

Сђхифђне Рђфикъ ЮНЫС ђзерлђде.
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ТАНТАНАЛАР

Татарстан Республикасы Президенты 
Рљстђм Мићнеханов «Казан — тљрки дљнья-
ныћ мђдђни башкаласы-2014» тантанасын 
ябу кысаларындагы ча раларга килгђн деле-
гация ќитђкчелђре белђн очрашты.

«Уртак омтылыш белђн тљрки дљньяныћ 
бай мирасын сакларга тырышабыз, иллђр 
арасында хезмђттђшлекне ныгытабыз. Ка-
заныбыз, Астана џђм Искешђџђрдђн соћ, 
тљрки дљнья башкаласы статусын алган 
љченче шђџђр бул ды», — дип билгелђп њтте 
Рљстђм Мићнеханов. Прези дент чит иллђрдђ 
џђм Россиянећ башка тљбђклђрендђ яшђњче 
татарлар белђн зур эш алып барылуы турын-
да сљйлђде. Моныћ љчен за манча коммуни-
кация чара лары — спутник телевидениесе, 
Интернет челтђре кулланыла, Интернет аша 
«Ана теле» про граммасы ярдђмендђ телђњче-
лђрне татар теленђ љйрђтњ алып барыла.
Очрашу ахырында  ТЉРКСОЙ халык а ра 

оешмасыныћ гене раль сђркатибе Дњсен Ка-
сеинов Рљстђм Мићнехановка тљрки дљнья 
мђдђниятен, сђнгатен џђм фђнен њстерњгђ 
зур љлеш кертње љчен ТЉРКСОЙныћ ис-
тђлек медален тапшырды.
ТР Президенты Тљркиянећ РФдђге 

Гадђттђн тыш џђм вђкалђтле илчесе Љмет 
Ярдым  белђн дђ очрашты. Илче белђн ТР 
Дђњлђт Кићђшчесе Минтимер Шђймиев тђ 
књрешеп сљйлђште.

***
Казанныћ «Татнефть-Арена» мђйдан-

чыгында Казан федераль университетына 210 
ел тулуга багышланган танта налы чара узды-
рылды. Тантанада ТР Президенты Рљстђм 
Мићне ханов, Дђњлђт Кићђшчесе Минтимер 
Шђймиев, башка рђсми ке шелђр катнашты.
Университет хезмђткђрлђрен, студентлар 

џђм КФУны тђмамлап чыгучыларны юбилей 
белђн ТР Президенты Рљстђм Мић неханов 
котлады. «Казан федераль университеты 
— Татарстанныћ горурлыгы гына тњгел, ђ 
Россиядђ ђйдђп баручы уку йортларыныћ 
берсе дђ, — дип белдерде ул. — Мин уни-
верситетныћ дљньяда ђйдђп баручы 100 вуз 
исемлегенђ керђчђгенђ ышанам».

МУЗЕЙЛАР БЕЛЂН ТАНЫШУ

ТР Президенты Рљстђм Мићнеханов 
Казан ныћ тарихи њзђгенђ эш сђфђре ба-
рышында М.Горький, Е.Боратынский, 

В.Ульянов-Ленин мемориаль музейларында, 
Л.Толстой утарын да булды. Президент ић 
элек 1841-1845 елларда Лев Толстой яшђгђн 
ута рга тукталды. Хђзерге вакытта аныћ тљп 
бинасы, шулай ук флигельлђре тулысынча 
торгызылган. Республикабыз ќитђкчесе 
ђлеге бинаныћ кыйммђтен билгелђп, утар 
комплек сын алга таба файдалану концеп-
циясен ќен теклђп эшлђргђ кушты. Шуннан 
соћ Рљстђм Мићнеханов њз вакытында Ка-
занныћ ић бай дворяннарыннан берсе булган 
Банарцевныћ йортында (Карл Маркс урамы, 
18), М.Горький ђдђби-мемориаль музеенда, 
Е.Бо ратынский утарыныћ тљп йортында 
тљзелеш-торгызу эшлђре белђн танышты.
Татарстан Президенты њзе карап йљргђн 

му зейларда торгызу эшлђрен килђсе елныћ 
1 сентябренђ тљгђллђњ бурычын куйды.

ЮБИЛЕЙ

«Ђкият» курчак театры коллективы 
њзенећ 80 ел лык юбилеен билгелђп њтте. 
Анда Татарстан мђдђният ми нистры Айрат 
Сибагатуллин, ТЉРКСОЙ халыкара оешма-
сыныћ генераль сђркатибе Дњсен Касеинов 
та катнашты. Ић элек А.Сибагатуллин 
ТР Президенты Рљстђм Мићнехановныћ 
котлау хатын укып ирештерде. Президент 
исе меннђн яшь артистларга чит иллђрдђ 
стажировка њтђргђ мљмкинлек бирђ торган 
сертификат тапшырылды. Аннары театр-
ныћ аеруча ућышларга ирешкђн кайбер 
хезмђткђрлђ рен Татарстан Мђдђният ми-
нистрлыгыныћ Мактау кђгазь лђре, «Мђдђ-
нияттђге казанышлар љчен» књкрђк билгесе 
белђн бњлђклђделђр. «Ђкият» Татар дђњлђт 
курчак теат ры њзе Казан шђџђренећ мактау 
китабына теркђлде.
Бу кичђдђ «Ђкият» театры коллективы 

Татарстан Те атр ђџеллђре берлеге, Баку 
шђџђре, Башкортстан, Татар станыбызныћ 
тљрле театрлары, Г.Тукай исе мендђге Татар 
дђњлђт филармониясе џ.б. исеменнђн дђ 
књп котлаулар ишетте. Курчак уйнатучы 
артистларны драматурглар исеменнђн — 
Татарстанныћ халык шагыйре Ренат Харис, 
композиторлар исеменнђн Резеда Ахиярова 
котлады. Казан федераль университеты 
профессоры Ђнвђр Хуќиђхмђтов иќат 
коллективыныћ педагогика белђн тыгыз 
бђйлђнештђ булуын искђртте, Г.Камал, 
К.Тинчурин џ.б. театрлар љчен тамашачы 
ђзерлђњдђ роле зур булуын билгелђп њтте.

«Ђкият» Татар дђњлђт курчак театры ди-
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ректоры Роза Яппарова џђм баш режиссёры 
Илдус Зиннуров котлаулар љчен ихластан 
рђхмђт ђйттелђр.

ХАЛЫКАРА КОНКУРС

Мђхмњт Кашгарый исемендђге III ха-
лыкара хикђялђр конкурсыныћ нђтиќђлђ ре 
билгеле булды.
Анда 13 ќљмџњри яттђ яшђњче, тљрки 

теллђрдђ иќат итњче калђм ђџеллђре катнаш-
ты. 1нче урында — Казакъстаннан Нургали 
Оразов, 2нче урында — Татарстаннан Айгљл 
Ђхмђтгалиева (бђйгенећ беренче этабында 
татар хикђялђре   арасында аныћ «Капка» 
хикђясе ќићеп чыкканлыгын хђбђр иткђн 
идек инде), 3нче урында — Азђрбайќан 
вђ киле Азђр Алпай. Чуашстаннан Илья 
Иванов кызыксындыру премиясенђ лаек 
булды. Ќићњчелђрне бњлђклђњ тантанасы 
6-10 декабрь   кљннђрендђ Азђрбайќан баш-
каласы Бакуда булды. Хезмђттђшебез Айгљл 
ханымны џђм хикђяне тљрек теленђ тђрќемђ 
иткђн Фатих Кутлуны зур ућышлары белђн 
тђб рик итђбез!

КОНФЕРЕНЦИЯЛЂР

Чуашстандагы Шыгырдан авылында зур 
ќыен булды. Анда ЧР башлыгы Михаил Иг-
натьев, БТК Башкарма комитеты рђисе Ринат 
Закиров, РФ президенты каршындагы Кеше 
хокукларын яклау Советы ђгъзасы Александр 
Брод, ЧР џђм Мђскђњ шђџђре мљфтие Ђлбир 
Крганов џ.б. катнашты.  
Икенче кљнне ЧР мљселманнарыныћ 

Диния нђзарђте «Шыгырдан укулары» дип 
аталган тљбђкара фђнни-гамђли конференция 
њткђрде. Ул Россия авылларында Ислам куль-
турасын њстерњ мђсьђлђлђренђ багышланды. 
Анда Казаннан да байтак кунаклар, шул 
исђптђн ТР Премьер-министры кићђшчесе 
Ленар Якупов, Россия Ислам институты рек-
торы Рђфыйк Мљхђммђтшин, Ш.Мђрќани 
исемендђге Тарих институты галиме, тарих 
фђннђре докторы Дамир Исхаков, КФУныћ 
профсоюз оешмасы ќитђкчесе Ренат Якушев, 
«Казан утлары» журналыныћ баш мљхђррире 
Илфак Ибраџимов џ.б. катнаш ты. Конферен-
циягђ Тљркия џђм Иранныћ Татарстан Рес-
публикасындагы консуллыклары вђкиллђре 
дђ чакырылган иде.

***
Ижевскидагы Халыклар дуслыгы йор-

тында Удмуртия Республикасында яшђњче 
татарларныћ матди булмаган мђдђни мирасын 
саклау мђсьђлђлђренђ багышланган тљбђкара 
фђнни-гамђли конференция њткђрелде. Анда 
Удмуртия Республикасы хљкњмђте вђкиллђре, 
министрлыклар ќитђкчелђре, галимнђр, укы-
тучылар, дин ђџеллђре, мђдђният хезмђткђр-
лђре џ.б. катнашты. Ђлеге чарага Казаннан да 

кунаклар чакырылган иде. Халыклар дуслыгы 
йорты директоры, ТР Дђњлђт Советы депута-
ты Ирек Шђрипов, сђнгать белгече Эльмира 
Каюмова матди булмаган мђдђни кыйммђт-
лђрне саклау тђќрибђсен уртаклаштылар, 
«Казан утлары» журналыныћ баш мљхђррире 
Илфак Ибраџимов татар халкыныћ мђдђни 
мирасын саклауда гаммђви мђгълњмат чара-
ларыныћ роле турында сљйлђде.

«ЯЋА ТАТАР ПЬЕСАСЫ — 2014»

Г.Камал театрында Татар театрыныћ ту-
ган кљненђ багышланган тантаналы кичђдђ 
«Яћа татар пьесасы —  2014» конкурсына  
йомгак ясалды.
Менђ алар — премиягђ лаек булган 

авторлар (беренче премия бирелмђде).
1.  Икенче премия
Зђбир Гыймаев — «Читлек».
2. Љченче премия
Зљлфђт Хђким — «Дљнья кић тњгел 

икђн».
3. Татарстан Республикасы Мђдђният 

министрлыгыныћ махсус премиясе
Булат Сђлђхов — «Яратылмый калган 

ярлар».
4. Жюриныћ махсус премиясе
Зљлфђт Хђким — «Ля бемоль».
5. «Балалар џђм яшњсмерлђр љчен пьеса» 

номинациясе
Ркаил Зђйдулла — «Бњре ќилђге».
6. Кызыксындыру премиялђре:
Гњзђлия Тарханова — «Чишмђ ќыры».
Шамил Фђрхетдинов — «Сандугачым-

былбылым».
Зљлфђт Хђким — «Хђтер хљкеме».
Ќићњчелђрне котлыйбыз!

БЂЙГЕ

Казан арты милли кадрлар ђзерлђњ 
њзђге Г.Тукай исемендђге Арча педагогия 
кљллиятендђ урта џљнђри белем бирњ уку 
йортлары студентлары арасында «Татар 
кызы — 2014» республика бђйгесе њткђрде. 
Анда Татарстанныћ тљрле тљбђклђреннђн 
килгђн 14 чибђркђй ућганлыкта, зирђклек-
тђ, тапкырлыкта кљч сынашты.
Бђйгедђ Тњбђн Кама педагогия кљл-

лиятеннђн Милђњшђ Морзаханова ќићеп 
чыкты џђм милли калфакка ия булды.

2014 елныћ 7 декабрендђ «Бђкер» 
шифаханђсенећ баш табибы, Россия-
нећ атказанган медицина хезмђткђре, 
Татарстанныћ атказанган табибы, иќат 
ђџеллђре, шул исђптђн язучылар белђн 
озак еллар хезмђттђшлек иткђн шђхес, 
журналыбызныћ шигъри ќанлы дусты 
Фаяз Ибраџим улы Ибраџимов 64нче 
яшендђ вафат булды.
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Тышлыктагы сурђтлђр
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«Страницы юмора¬: рубрику ведёт М.ГАЛИЕВ. 
«Белый парус¬: повесть (окон.) А.НУРГАТИНОЙ; рассказы И.ВАХИТОВОЙ, 
Ф.ХАЙРУЛЛИНОЙ, Х.ФАРДИЕВОЙ, Г.АБДРАХМАНОВОЙ, И.БАДИЕВОЙ, 
И.ГАРАФИЕВОЙ, З.СУНГАТУЛЛОВОЙ, Л.ХАЛИУЛЛОВОЙ, А.ЗАРИПОВОЙ, 
Р.АХМЕТОВА.
Из фотоархива журнала. Рубрику ведёт Р.ФАЙЗУЛЛИН.
Дневник общественно-культурной жизни.
На наших обложках: Национальная библиотека РТ. В январе исполняется 150 лет со дня 
основания (www.vsedomarossii.ru); Парк Урицкого г.Казани. 2015 год – Год парков и скверов в РТ. 
  

Тышлыкныћ беренче битендђ: Татарстан Республикасы Милли китапханђсе. 
(Гыйнвар аенда китапханђ оешуга 150 ел).   

Тышлыкныћ дњртенче битендђ: 2015 ел — Татарстан Республикасында парклар џђм скверлар 
елы. Казан шђџђренећ Урицкий паркы.

Word to Chief Editor I.IBRAGIMOV.
«Prose and poetry¬: story by H.KAMALOV «New Town¬; documentary story by R.SAGDI «I am 
one of your sons¬; storу by A.AHMETGALIEVA «Gate¬;
poems by R.ZAYDULLA, I.GILYAZOV, Dj.AHTYAMOVA, R.SAFIN.
«Competition for small-format novel¬: G.MIRHADI. «Dream¬.
«Art¬: Article by G.SAGITOVA «March by Saidash¬.
«100th Page¬: A.BURGANOV. «Are there any of our traces left in history?¬
«If there is nation, it will have writers¬. Interview of I.IBRAGIMOV with Z.HAKIM.
Stories from R.VALEEV’s life.
«Opinion¬: A.SHAKIROV. «Ildar Khanov¬.
«Memory¬ A.SHAMOVA. «Your fates are tied with the fire of war¬; article by G.MURAT dedicated 
to the 70th  anniversary of E.Mustafin; article devoted to the 110th  anniversary of Sh.Mannur.
«Word of teacher¬: E.TIMERGALIEVA. «Traditions of ancient literature in the novel by
F.Sadriev «Early morning breeze¬.
«Life and religion¬: Batulla. «Essence¬ (cont.).
«Pages of humor¬: section is led by M.GALIEV.
«White sail¬: story (ending) by A.NURGATINA; stories by I.VAHITOVA, F.HAYRULLINA, 
H.FARDIEVA, G.ABDRAHMANOVA, I.BADIEVA, I.GARAFIEVA, Z.SUNGATULLOVA, 
L.HALIULLOVA, A.ZARIPOVA, R.AHMETOV.
From the photo archives of the magazine. Section is led by R.FAYZULLIN.
Diary of the social-cultural life.
On our covers: National Library of the Republic of Tatarstan. In January, it will be the 150th anniversary 
of its founding; Uritsky Park of Kazan. 2015 — Year of parks and gardens in Tatarstan.
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