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Р о б е р т  
М и ң н у л л и н

БАР ИДЕ ГАЯРЬ ЗАМАННАР...

Көндезге Казан…
Мин көндезге Казаныма
Карап торам биектән.
Ул миңа ят та, якын да…
Нилектәндер, нилектән?!

Астына ут төрткән кебек,
Казан ул кайнап тора.
Сандугачлары көн буе
Урысча сайрап тора…

Казан һаман матурая,
Кайчакта шаккатырлык…
Ләкин татарча түгел шул,
Ул урысча матурлык.

Казанның бу матурлыгы,
Әлбәттә, фасад кына…
Татар рухы була алмый,
Фасадлар ясап кына.

Казан көндез тынгысызрак,
Шау-шулырак, кырысрак.
Казан урысча сөйләшә,
Казан көндез урысрак…

Казанда, тиеш булса да,
Татарлык бик аз анда.
Татар теле яңгырамый
Урыслашкан Казанда…

Роберт МИҢНУЛЛИН (1948) – Татарстанның халык шагыйре; Г.Тукай исемендәге Дәүләт 
премиясе лауреаты. Җиде томлык «Сайланма әсәрләр» һәм төрле телләрдә басылган күпсанлы 
китаплар авторы. Казанда яши.
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Татарларның башкаласы
Казаныбызда хәтта
Татар телен белмәсәң дә
Яшәп була рәхәттә…

Казан ул – куанычыбыз,
Казан ул – газабыбыз…
Барыбер газиз шул инде
Чукынган Казаныбыз!

Өмет өзмик, яңадан да
Кайтыр әле татарлык!
Казаныбыз да булыр бер
Мактанырлык, мактарлык!

Абруйлы булыр ТЕЛЕБЕЗ
Футбол һәм хоккей кебек!..
Балконнан карап торганда,
Барсы да о кей кебек…

Аңладым...

Бәйдән ычкынган шикелле
Тәмам котырдылар:
Безнең туган телебезгә
Ныклап тотындылар…

Әйләнеп кайтабыз бугай
Совет дәверенә,
Телебез тагын бер мескен 
Телгә әверелә…

Без болай да телсез инде,
Без болай да әпә…

Чөнки татар тел яшерә,
Дәшми күрәләтә.

Бертавыштан риза алар
Телдән язарга да.
Телебезне сатар алар
Чыгып базарга да…

Татар җирсез, илсез, телсез
Калырга да әзер.
Казанның ник җиңелгәнен
Аңладым мин хәзер...

Кабансу
Казанга карап ятасың…
Син ник моңсу, Кабансу? 
Үзең яман су да түгел,
Йөзең нигә ямансу?

Без белмәгән нинди серләр
Саклыйсың эчләреңдә?
Ниләр бар соң эчләреңнең
Иң тирән төшләрендә?

Гасырлар буе җыелган
Нинди уйлар уеңда?
Нинди энҗеләр, мәрҗәннәр
Ята синең куенда?

Ниләр булып ята анда,
Су асты ханлыгында?
Нинди ярлыклар бар анда,
Ханнарның сандыгында?

Юк, дәшмисең… 
Безнең белән
Хәтта исәнләшмисең!
Казанны биргәннәр белән,
Дөрес исәпләшмисең…

И Кабансу, и Кабансу,
Кимемисең, артмыйсың…
Ярыңнан ташып чыкмыйсың,
Ашыкмыйсың, акмыйсың…

Р О Б Е Р Т   М И Ң Н У Л Л И Н

,
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Күп булыр ул серләреңне
Белергә теләүчеләр,
Бөтен хәзинәңне алып
Менәргә теләүчеләр…

Хәзинәңнең кайдалыгын
Белми торсыннар әле,
Ул хәзинәне бүлешми –
Бүлми торсыннар әле…

Серләреңне беркемгә дә
Сөйли күрмә, Кабансу,

Хан заманнарыннан безгә
Мирас булып калган су…

И Кабансу, яшә тулып,
Үзең бер хәят булып!
Яшәсен синең серләрең
Матур риваять булып…

И Кабансу, Казанымны
Сагышларга салган су,
Казаныма милләтемнең
Яше булып тамган су…

И Кабансу, Кабансу…

Белла Ахмадулина
Опера һәм балет театры. 
3 октябрь, 2007 ел. Казан. 

Казан сәхнәсендә – Изабелла!
Көяз Белла – кара бәрхеттән…
Авызларын ачып тыңлый халык,
Авызлары ачык – бәхеттән.

Залда утыручы ир-атларның
Кысыладыр тыны, сулуы…
Ни дисәң дә, үзебезнеке бит,
Ни дисәң дә, татар сылуы!

Әллә инде шагыйрь җанындагы
Дулкын-дулкын хисләр айкалып,
Белла шигырь сөйләгәндә кинәт 
Каен кебек куйды чайкалып…

Чайпалгандыр тойгылары аның,
Чайкалгандыр хисләр бизмәне…
Тик Белланың шушы бер мизгелен
Кемдер сизде, кемдер сизмәде.

Ул Казанда түгел, күктә иде…
Ул үзе дә моны тоймады.
Ул уй җитмәс бер халәттә иде:
Әллә чынлап, әллә уйнады...

Мондый сылулыкны яшералмый,
Яшералмый хәтта картлык та.
Тик Белланың татар карашында
Сизелмәде моң да, шатлык та.

Ә зал тулы затлы тамашачы…
Утырганнар, хәтта басканнар.
Безнекеләр ләкин бик аз монда,
Булганнар да – урыслашканнар.

БАР ИДЕ ГАЯРЬ ЗАМАННАР...
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Кара каен булып басып тора,
Кап-карадан Белла, карадан...
Ниндидер бер сәер борынгылык
Аңкып тора иде аңардан.

Җилфер-җилфер килә ул сәхнәдә,
Хәтерләтеп кара каенны.
«Ак тәнеңдә балкый кара тәрең,
Кая куйдың ап-ак аеңны?» – 

Дип сорыйсы килә шагыйрәдән...
Югалткандыр Белла ул аен...
Югалткандыр аны туганчы ук,
Юк, тапмас ул аны, мөгаен...

Ниләр уйлыйдыр ул Казаныңда?
Калган микән анда татарлык?
Фамилиясеннән тыш тагын ни бар
Татар диеп аны атарлык?

Изабелла! Белла! Ахатовна!
Күз алдында сыны, күңелдә...
Нәрсә диеп әйтергә дә белмим, –
Безнеке дә бит ул, түгел дә.

Казан сәхнәсендә – кара балкыш...
Шигырьләре күпме укылган!
Карт шагыйрә кат-кат шигырь укый...
Карт булса да чибәр, чукынган...

Махмыр…
Бар иде гаярь заманнар!
Ул чаклар безгә таныш.
Бөерләрдән чыга иде
Ул чакта безнең тавыш!

Күкрәкләр безнең киң иде,
Башлар югары иде…
Безнең ниятләребез дә
Изге, догалы иде…

Әлләкем булып тоелдык
Үзебезгә үзебез.
Эшләгән эштәй тоелды
Сөйләгән һәр сүзебез…

Матур гына башладык без,
Ләкин бик тиз ташладык:
Кунак җыйдык, мәҗлес кордык,
Эчтек тә без, ашадык…

Р О Б Е Р Т   М И Ң Н У Л Л И Н
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Җиң сызганып, тирләп-пешеп,
Зур эшләргә керештек:
Сабантуйдан – Сабантуйга,
Аштан ашка йөрештек,

Биедек тә, җырладык та,
Туйладык та уйнадык.
Көн дә бәйрәм һәм көн дә туй
Булыр диеп уйладык…

Менә шулай…
Бәйрәмнәрнең
Чыга хәзер махмыры.
Ничек бетәсе билгеле
Махмырларның ахыры…

Мөслимгә китеп барабыз…

Мөслимгә китеп барабыз,
Мең тапкыр булган якка,
Берсеннән-берсе талантлы
Шагыйрьләр туган якка!..

Мөслимнәр алар алдыра 
Күңел белән, сүз белән.
Алар матурлыкларга да
Карый башка күз белән…

Башкаларга караганда
Алар күпкә хислерәк.
Мөслимнәрнең һәркайсысы
Җырчы, шагыйрь төслерәк!

Мөслимнәрнең кояшында
Кем генә кызынмаган?
Мөслим халкы табигыйрәк,
Әлегә бозылмаган.

Мөслимнең кешеләре дә
Ихласрак, беркатлырак.

Егетләре дә тапкыррак,
Кызлары да татлырак…

Әллә каян ук күренә
Аларның мөслимлеге.
Ә мөслимлек мөслимнәрнең,
Әлбәттә, өстенлеге!..

Мөслимгә китеп барабыз…
Очып барабыз инде!
Мөслим бик үзгәргән, диләр…
Баргач, карарбыз инде!

Үзгәргәндер, үзгәрсә дә
Калыр ул үзе булып,
Татар шигыренең сүзе,
Милләтнең йөзе булып…

Мөслим тагын да яктырыр
Безнең якты теләктән…
Мөслимнеке булмасам да,
Мин дә шушы төбәктән!

БАР ИДЕ ГАЯРЬ ЗАМАННАР...

Редакциядән:
Бу айда каләмдәшебез үзенең юбилеен билгеләп үтә. Аңа исәнлек-саулык, 

иҗат уңышлары телибез.
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Ф ә ү з и я  
Б ә й р ә м о в а

ГӨЛӘЙЗА

ТАРИХИ РОМАН*

 Икенче китап

 «Мөселманлык җебен өзмәгез!»
 Николай I тарихка үзенең катылыгы һәм башка диндәгеләргә рәхимсезлеге 

белән кереп калган. Дөрес, ул Явыз Иван кебек, кешеләрне котырган этләрдән, 
ач аюлардан талатып үтермәгән, Анна Иоановна кебек, исламга кайткан өчен, 
мөселманнарны тереләй утта да яндырмаган, чөнки заманы, кануннары башка 
булган. Унтугызынчы гасырда инде Рәсәйдәге хәлләрне Европада да күзәтеп 
торганнар, хәбәрләр ислам илләренә дә тиз барып җиткән. Әмма Николай 
патша бик тиз чиркәү ягына ава, башка диндәгеләргә карата карагруһ-тиранга 
әйләнә, үзенең төп максатын илнең бар халкын правослау диненә кертүдә 
күрә. Ул гына да түгел, Истанбул-Тәһраннарны да урыс аяк астына салу 
турында хыяллана, Төркиягә һәм Иранга каршы сугыш башлый, Кырым-
Кавказларда канкойгыч сугыш уты кабыза, Европага бәреп кереп, поляк һәм 
венгрларның күтәрелешен бастыра, шул сәбәпле, аны «Европа жандармы», 
дип атыйлар.

 Илнең эчке сәясәте дә шул ук жандарм алымнарына, ягъни, бастыруга һәм 
суктыруга корылган була. Николай I хакимияткә килүгә, яшерен канцелярия, 
дигән шымчылык үзәге төзи, алар илдәге һәр кешенең ничек сулаганын һәм 
ни уйлаганын белеп торырга һәм чара күрергә тиеш була. Ул бөтен әдәбиятка, 
матбугатка тикшерү-цензура кертә, танылган язучыларның да әсәрләре бары 
тик Николай патша карап чыккач һәм төзәткәч кенә дөньяга чыга торган була 
яки бөтенләй чыкмыйча кала, ә Лермонтов, Чаадаев, Тургенев кебек талант 
ияләре эзәрлекләнә яки сөргенгә сөрелә. Бәлки, аның холкындагы тиранлык 
сыйфатларын сизеп, 1825 елның декабрендә бер төркем урыс зыялылары 
Николай патшаның тәхеткә утыруына каршы баш күтәрә, ул аларның 
җитәкчеләрен астыра, калганнарын Себергә озата... 

 Әйе, Николай патша инкыйлабтан, халыкның баш күтәрүеннән уттан 
курыккан кебек курка, шуңа күрә мондый хәрәкәтләрне тамырында ук корыта. 
Халык арасында аның исеме дә «Николай Палкин» була, ягъни, кешеләрне 

* Журнал варианты.

Дәвамы. Башы узган санда.
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таяк белән кыйнап үтертә торган патша. Утыз-кырык таяк суктырудан кеше 
әле исән калырга мөмкин, ә инде 100-200 таяктан соң, ул инде канга батып 
җан биргән. Һәм бу канлы таякларның күпчелеге татар сыртына төшкән... 
Чиркәү әлеге вәхшилеккә күз йомган, күп очракта татарларны алар котыртуы 
буенча юк иткәннәр. Менә шушы кеше чыдамаслык шартларда татарга иманын, 
үзен, нәселен, динен һәм милләтен саклап калырга кирәк булган. Әлбәттә, 
күңелендә явызлык һәм мәкер булмагач, татар халкы патшага карата да бу 
кадәр үк явызлык һәм мәкер кылыр, дип уйламаган, моңа ышанып та бетмәгән. 
Шул сәбәпле, ул һаман Ак патшага үтенеч хатлары язган, адвокатлар яллаган, 
Петербургка кешеләр җибәргән, хакимиятнең һәм мәхкәмәләрнең гаделлегенә 
өмет иткән, чөнки аларга каршы бу явызлык «татарны һәм мөселманнарны 
бетерәбез», дип ачыктан-ачык әйтеп эшләнмәгән, әмма бөтен гамәлләре шушы 
аянычлы нәтиҗәгә юнәлдерелгән.

 Татар да үзенең иманы һәм кемлеге өчен ярсып көрәшә, ачыктан-ачык, 
сугыштан кала бөтен алымнарны да файдалана – җимертелгән мәчетләре 
урынына яңаларын сала, һәр мәчет каршында мәктәп-мәдрәсәсен төзеп куя, 
туктаусыз гыйлем ала, гыйлем тарата. Һәр мулла китап яза, аны шәкертләр 
күбәйтеп күчерәләр һәм халыкка тараталар, ул арада унтугызынчы гасыр 
башында Казанда Коръәнне типография ысулы белән дә бастыра башлыйлар. 
Һәм чиркәү әһелләре татарларның үз диннәреннән аерылмауларын нәкъ менә 
ислам гыйлеме алуларында күрә, моңа чик куярга чакырып, патшаның үзенә 
үтенеч яза. Алар хәтта Казанда Коръән бастыруны да тыярга өнди, чөнки 1840 
елларда (кайбер шәхси типографияләрне дә кертеп), Коръән бастыру елына 
ике йөз меңгә җиткән була! Татар байлары бу изге китапны халыкка ураза 
бәйрәмендә бушка тарата! Һәм кулына шушы изге китап килеп кергән татар 
инде беркайчан да керәшенлеккә әйләнеп кайтмый, ул үлгәндә дә кулына 
Коръән тотып үлә! 

 Николай патша Коръән бастыруны тыю белән башта ризалаша, әмма бу 
тормышка ашмыйча кала, бәлки бу патшаның 1855 елда, Кырым сугышында 
хурлыклы рәвештә җиңелгәч, үз-үзенә кул салуы, ягъни, мордар китүе белән 
бәйледер? Белүче – бер Аллаһ… Инде дә килеп татарларны ислам белеме 
алудан туктата алмагач, ягъни, гыйльми яктан юк итеп бетерә алмагач, аларны 
җисми яктан кыру башлана. Дәүләтләре юкка чыккач, шәһәрсез калган татар 
авылларга барып сыена, шунда яңадан тамыр җибәрә, әмма көчләп чукындыру 
сәясәте аны моннан да куып чыгара. Патша фәрманы белән чукындырылган, 
ләкин христиан динен тотмаган татарларны көчләп чиркәүле урыс авылларына 
күчерәләр, аларны хәтта Рәсәйнең иң ерак почмакларына, әйләнеп кайта 
алмаслык җирләргә җибәрәләр. Шул ук вакытта әгәр авылда берничә 
чукындырылган татар булса, шуларны сәбәп итеп, калган мөселман-татарларны 
үз ишләре янына сөрәләр, ә алар урынына тагы урысларны китереп тутыралар. 

 Татарларны урыс авылларына күчерү бик рәхимсез төстә барган, үзләреннән 
сорап та тормыйча, өяз үзәгеннән килеп, бөтен йорт-җирләрен, мал-туарларын 
тартып алганнар һәм сатканнар, аннан бернәрсәсез урыслар арасына китереп 
ташлаганнар. Шулай итеп, бу бичара татарлар Сембер, Әстерхан, Воронеж, 
Царицын якларына сөрелгән, күбесе шунда юкка чыккан. 1830-1840 елларда 
татарларны дистәләп кенә түгел, йөзәрләп, меңәрләп урыс авылларына китереп 
ташлаганнар, аларны анда таяклар белән суктырып, правослау динен тотарга 
мәҗбүр иткәннәр. Шушы хәлдә калмас өчен, күп кенә татарлар, урыс арасына 
сөрелгәнне көтеп тормыйча, гаиләләрен алып, үзләре чыгып качкан, дистә 
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еллар бәрелеп-сугылып сукбайлыкта йөргән, дөнья буйлап таралган. Узган 
гасырларда айлар буе кара урманнарда качып ятарга мәҗбүр булган татарлар 
фаҗигале язмышлары турында үзәк өзгеч бәетләр һәм «Иске кара урман» кебек 
онытылмас җырлар чыгарып калдырганнар...

Әмма милләтнең төп өлеше барыбер туган җирләренә ябышып яткан, 
иманнарын бирмәс өчен, төрле юлларны файдаланган. Әйе, Гөләйзаның 
да мәхкәмә еллары хакимиятнең ярсып татарлар өстенә ташланган, аларны 
меңәрләп урыс арасына күчергән вакытка туры килә. Шушы аянычлы хәлдә 
калмас өчен, туган якларын, якыннарын җуймас өчен, чукындырылган 
татарларның бер өлеше тышкы яктан булса да керәшенлегеннән аерылмаган, 
чигенеп торырга мәҗбүр булган. Әйе, алар попларга каршы бармаган, чиркәү 
таләпләрен үтәгән булып кыланган, мәҗбүри рәвештә чиркәүгә дә йөргән, 
әмма шул ук вакытта җомга намазларын да калдырмаган. Муллалар да 
керәшен дип аларны кире какмый, киресенчә, бу бәхетсез татарларны юатырга 
тырышалар, Аллаһ барысын да күрә, сез урыс золымы астында яшисез, шуңа 
күрә тышкы яктан алар кебек булырга мәҗбүрсез, әмма күңелегездә булса да 
иманны саклагыз, диләр. Югыйсә, керәшен татарын мәчеткә керткән өчен 
әлеге муллаларның үзләренә дә каты җәза бирелгән бит, эшләр кайвакытта 
аларның указларын алудан башлап, Себергә сөрүгә хәтле барып җиткән, чөнки 
бу «христиан динендәге кешене юлдан яздыру» дип аталган. 

 Биләр побының татарларга үче
 Биләр побы Михаил Лавров Чистайдан кайтканнан бирле ярсый, тынычлана 

алмый, чөнки судның болай бетүен ул көтмәгән иде! Шул басурманнарның сүзе 
өстен чыксын инде! Шул надан, кыргый татарлар җиңеп чыксын әле! Судья 
аны тынычландырырга тырышса да, бер айдан барысы да үз урынына кайтыр, 
дип юатса да, ул моңа ышанмый, бу эш нигәдер озакка сузылыр кебек тоела. 
Күңеле сизә – төпкә төшеп тикшерә башласалар, аларның үзләреннән дә гаеп 
табачаклар, урыннарда попларның ничек эшләгәннәрен белә ул. Төрлесе бар – 
бу басурманнарның һәр адымын күзәтеп һәм төзәтеп торучылар да бар, аларын 
татарлар яратмый, ничә тапкыр кыйнап та җибәрделәр үзләрен... Татарлар 
кубызына биюче поплар да бар – кенәгәгә керәшен дип язып куялар да, 
шуның белән эшләре бетә, ни чиркәүгә йөртмиләр бу басурманнарны, ни тәре 
тактыра алмыйлар, христианнарның изге китапларын, иконаларын өйләренә 
кертмиләр, кайвакытта попларның үзләрен дә авылдан куып җибәрәләр. Ни 
өчен шулай басымчак итәләр – чөнки татар акчасына сатылган бу поплар, алар 
биргән ризыкка канәгать, чиркәү салымын мул итеп түләсәләр, бу татарларны 
борчымыйлар. Әле әнә Кызылъяр атакае кебек лычкылдап эчеп ятучылары да 
бар, бер савыт көмешкәгә ул иманын сата, татарлар сораган бөтен кәгазьләрне 
язып бирә... Әле дә ярый полиция, стражниклар бар ярдәмгә, әле ярый хөкүмәт, 
патша галиҗәнапләре үзе чиркәү яклы, шуларның каты кулы һәм законнары 
гына тотып тора керәшен татарларын христиан динендә!

 Ул торып-торып шакката бу татарларга – үз дәүләтләре юк, хан-гаскәрләре 
юк, җиңелгән, изелгән халык, инде сине, кешегә санап, правослау дине үз 
кочагына алган икән – ябышып ят шуңа, исән калырсың! Юк бит, аларга үз 
диннәре кирәк, нәҗес басурманнар, үз кадерләрен белмәүче кыргый-наданнар! 
Югыйсә, дәүләт аларга күпме чыгым тота бит, күпме китаплар бастырып, бушка 
таратты, хәзер бу татарларның үз телләрендә дә христиан дине китаплары 

Ф Ә Ү З И Я   Б Ә Й Р Ә М О В А
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чыгарыла – укы гына, күңелең белән кабул итеп ал правослаулыкны! Кеше 
булырсың! Юк бит, сандык төпләрендә һаман Коръәннәрен саклыйлар, аның 
сүрә-аятьләрен күлмәк якаларына бөти итеп тагып йөриләр, кая анда Коръән, 
башларындагы түбәтәйләренә кадәр бирмиләр! Керәшеннәре дә шулай кылана 
бит! Мөселман татарлары кебек чәчләрен кырдырып алдырып, түш киереп 
түбәтәй киеп йөриләр, имеш, карагыз, без дә сезнең кебек, без дә мөселман! 
Аның әле хәтта чуваш-чирмешләре дә шулай кылана, хәтта судларда Коръән 
тотып ант итәргә маташалар, имеш, алар да мөселман! Әле барысы да ир 
балаларын сөннәткә утырта, мөселманлыкларын исбатлау өчен, пычак астына 
кереп ятудан да курыкмыйлар!

 Биләр төбәгенең өлкән рухание, иерей Михаил Лавров шулай тузынды, 
татарларны иң пычрак сүзләр белән сүкте, әмма күңеле басылмады. Судның 
болай бетүе аны чыгырыннан чыгарды, чөнки аның сүзе генә түгел, Казан 
һәм Свияжски архиепискобы Владимир атакайның да сүзе, мөрәҗәгате аяк 
астында калган иде! Казан рухани консисториясенең – иң мәртәбәле чиркәү 
судының әмере үтәлмәгән иде! Анда ачыктан-ачык әйтелгән иде бит – Кыр 
Шонталасыннан чукындырылган керәшен татары Пелагеяне, баласын 
чукындыру өчен, приход чиркәвенә алып килүне мәҗбүр итәргә, диелгән 
иде! Чистай суды да шундый карар чыгарырга тиеш иде! Ә алар, имеш, 
авыл мулласыннан сорарга, Кызылъяр побыннан аңлатма алырга тиеш икән! 
Әле авыл халкыннан да сораша башларга мөмкиннәр, ә нәрсәгә кирәк бу?! 
Нигә ул басурманнарны азындырырга?! Гадел судлар алар өчен түгел, моңа 
өйрәтмәскә кирәк аларны! Югыйсә, бик остарып киттеләр, бер нәрсә булса, 
тоталар да патшаның үзенә хат язалар, хәтта акча җыеп, Питерга үз кешеләрен 
юллыйлар. Әле Казаннан ишетеп кайтты – губерна буенча 138 татар авылыннан 
керәшеннәр Николай патшага үтенеч язганнар, имеш, аларның әби-бабалары 
урыс диненә көчләп кертелгән, имеш, алар беркайчан христиан динен тотмаган, 
шуңа күрә рәсми рәвештә яңадан исламга кайтуны сорыйлар икән. Аларга 
яңадан исламга кайтырга беркем дә рөхсәт бирмәячәк, әлбәттә, әмма башны 
катыралар, эшне сузалар, халыкны бутыйлар...

 Ә барысы да теге алман хатыныннан башланды! Патшалар турында начар 
уйларга яратмаса да, Әби патша хакында аның үз фикере бар. Михаил атакай 
шулай уйлый – басурманнарга дин иреге биреп, ул урыс патшаларының 
гасырлар буе алып барган эшләрен юкка чыгарды! Иван Грозный патшадан 
алып, Пётр галиҗәнапләренә хәтле, хәтта аның кызлары да басурманнарны 
тимер келәшчәдә тоттылар, кая анда исламга күчәм, дип кәгазь болгап йөрү, 
тын алырга да куркып яттылар алар! Әле моннан йөз ел элек кенә, христиан 
динен ташлап, исламга чыккан татарларны тереләй утта яндырып үтерәләр иде! 
Патша фәрманы белән! Поплар һәм хәрбиләр катнашында! Мәйдан уртасында, 
барабаннар кагып, җиз быргылар кычкыртып утта яндыралар иде аларны, 
башкаларга гыйбрәт булсын өчен эшлиләр иде моны! Михаилның атасы бу 
хәлләрне үз күзләре белән күргән, алай гына да түгел, Җаекта бу гамәлдә үзе 
дә катнашкан кеше булган, правослау дине өчен ничек тырышуын сөйләргә 
ярата иде. Шул правослау дине өчен үзен Пугач явына кушылган татарлар юк 
итте, ничек аларга җаның эресен!

 ...Михаилның атасы Кондрат ул вакытта Уралдагы Кәтиринбур шәһәрендә 
яши, тау идарәсе чиркәвендә хезмәт итә. Бу хәлләр Михаил туганчы була әле, 
атасының да яшь, гайрәтле чаклары, бөтен җаны-тәне белән правослау диненә 
хезмәт иткән вакытлары... «Ул заманнарда басурманнарны авылы-авылы белән 
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җыеп чукындыра идек, – дип сөйли иде атасы. – Исәт елгасына куып кертәбез, 
чыгышларына инде калай тәре әзер... Күбрәк хатын-кызлар, балалар була иде, 
ирләре исә патша гаскәрләренә каршы фетнәдә үлгән яки Себергә сөрелгән... 
Бу хатын-кызлар һәм балалар сугымга алып барган сарык көтүе кебек иде – 
тел белмиләр, динебезне белмиләр, ахрысы, белергә дә теләмиләр, җай чыгу 
белән, урыслар кулыннан качарга тырышалар. Урыслар да аларга кеше итеп 
карамый иде, телсез колга кем кеше итеп карасын, муенында тәресе булса 
да! Аларны чукындыру да, беренче чиратта, правослау динендәге урысларга 
басурманнар белән бергә яшәргә ярамаганнан килеп чыкты, чөнки күбесендә 
хезмәтче-коллар шушы чукындырылган татарлар иде. Аннан инде әлеге эш 
дәүләт сәясәтенә әйләнде. Урыслар үзләре дә бу яңа «диндәшләрен» тиң 
күрмиләр, алар белән бергә чиркәүдә басып торырга да җирәнәләр, «нечисть» 
дип кенә әйтәләр иде... 

 Бу хәлләр Җаекта була, 1736 елның язында урыс гаскәрләре патшага 
каршы баш күтәргән йөзләгән татар авылын туздыра, ут төртеп яндыра, исән 
калганнарны кол итеп ала. Менә шул коллар арасында алтмыш яшьләрдәге 
татар хатыны да була, аны Кәтиринбурга алып килеп чукындыралар, Кәтринә 
исемен бирәләр һәм бер урыска кол итеп тапшыралар. Ә бу хатын коллык 
белән дә, керәшенлеге белән дә ризалашмый, чиркәүгә йөрүдән баш тарта 
һәм бер татар кызы белән кача. Әмма аларны тотып алып, җәза бирәләр, 
таяк белән суктырып, хуҗаларына кире кайтаралар. Кәтринә исемле олы 
яшьләрдәге бу хатын үзенең коллыгы белән барыбер килешми, икенче бер 
татар кызына ияреп тагы кача. Аларны тагы тотып алалар һәм бу юлы инде 
камчы белән яралар. 1738 елның сентябрь аенда Кәтринә инде берүзе кача, 
Урал аръягындагы туган авылына кайтып егыла, аның аркасында улына зыян 
килмәсен, дип, аннан да чыгып китә... Кышка каршы тау арасында бәрелеп-
сугылып йөргәндә, чукындырылган икәнен белеп, үз кавемдәшләре үк тотып 
ала һәм «верный башкортлар» конвое астында, Кәтиринбурга озата. Чөнки  
ул вакытта закон бик каты була, христиан динендәге кешене мөселманнар 
арасында яшереп тотканнары өчен, аларның үзләрен дә рәхимсез җәза көтә... 
Шулай итеп, качкын татар хатынын, богаулап, төрмәгә китереп ташлыйлар, 
Тау заводы кәнсәләрендә аннан сорау алу башлана... Мин исә, шушы Тау 
заводы чиркәвенең побы буларак, юлдан язган Кәтринә янына үгетләргә 
йөрим, аны тәүбәгә чакырам... Тылмач аша, бу хәлләрнең аның өчен үлем 
белән бетәргә мөмкин икәнен әйтәм. Чөнки «Соборное Уложение» дип 
аталган кануннар җыентыгында, бер чукынганнан соң, яңадан элеккеге 
диненә кайткан кешеләрне яндырып үтерү җәзасы каралган. Ул бит өч тапкыр 
качкан, соңгысында айлар буе мөселманнар арасында булган, христиан 
башы белән! Динебез буенча да, хөкүмәт кануны буенча да, ул инде нәҗес, 
чистарта алмаслык пычракка буялган санала, аннан бары тик утта яндырып 
кына котылырга мөмкин!

 Һәм шулай була да! 1739 елның февралендә патшабикә Анна Иоановнадан 
әмер килә – өч тапкыр качканы өчен, качаклыкта йөргәндә христиан динен 
ташлап, басурманлыкка кайткан өчен, бу татар хатынын яндырып үтерергә! 
Мин, дин әһеле буларак, аңа әлеге хәбәрне җиткерергә һәм тагы бер тапкыр 
тәүбәгә чакырырга тиеш идем. Без тылмач белән килеп кергәндә, Кәтринә 
ярымкараңгы, дымлы таш базда ялгызы иде, аяк-куллары богауланган хәлдә, 
идәнгә җәелгән салам өстендә гыйбадәт кыла... Әйе, әйе, ул намаз укый иде! 
Патша әмеренә дә карамыйча, үлем җәзасы көтүенә дә игътибар итмичә, ул 
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үз динен тота иде! Караңгы ташкапчыкта аның башындагы ак яулыгы тулган 
айдай нур сибеп тора иде...

 Мин аңа куркыныч хәбәрне җиткердем, тагы бер тапкыр тәүбә итәргә 
чакырдым, теге дөньяга аруланып китәргә кирәклеген әйттем. 

– Кәтринә, покайся, тәүбә ит! – дидем. – Син христиан кешесе өчен иң 
зур гөнаһны эшләдең – диннән чыктың, басурманлыгыңа кайттың, пычракка 
баттың, Ходай каршына да алай барма, покайся!

– Минем исемем Хөснибикә, мин Кәтринә түгел, мөселман кешесе, татар 
хатыны, – дип җавап бирде ул. – Беркайчан урыс динендә булмадым, күпме 
көчләсәгез дә, чукынмадым, үз динемдә калдым! Аллаһ каршына да шулай 
китәм, инша Аллаһ!

– Син нәрсә сөйлисең, Кәтринә?! Сине яндырып үтерәчәкләр бит! Тәүбә 
ит, Ходайдан да, кешеләрдән дә кичерү сора! Бәлки, патшабикәнең мәрхәмәте 
килер, тезләнеп сора! 

– Мин Аллаһ алдында гына тезләнәм, Аннан гына кичерү сорыйм! Кыямәт 
көнендәге җәһәннәм уты бу дөнья утыннан куркынычрак, чөнки ул мәңгелек! 
Урыс динен алып, тәмуг утында янганчы, үз динемдә калып, кяфер утында 
янам... Иманымны өч көнлек тормышка алыштырмыйм... Бу сынауларга түзәргә 
Аллаһтан сабырлык сорыйм.

– Бу сиңа җәза, җәза! Тәкәбберлегең өчен, христиан динен ташлаганың 
өчен, тәүбә итәргә теләмәгәнең өчен Ходай җәзасы! Күрәсең, сиңа күкләр дә 
ярдәм итәргә теләми!

– Мин Раббыма мең рәхмәтле! Язмышыма риза-бәхил... Аллаһ юлында, 
иманым хакына шәһит китәм, моңа әзермен, шуның өчен курыкмыйм да... 
Сез куркыгыз – мөселманнарның рәнҗешеннән куркыгыз, мәхбүсләрнең 
догасыннан куркыгыз! Гөлбакчадай илебезгә килеп, җирләребезне утка 
тоттыгыз, ирләребезне үтердегез, хатын-кызларны, балаларыбызны кол 
иттегез! Аларның каргышыннан куркыгыз, бу кяфер кавемнең үзен дә шул 
көн көтә – шуны онытмагыз! Синең үзеңне дә бу дөньяда ук ут ялкыны өтәр, 
урыс побы, шуннан саклан! 

 Бу хатын белән сөйләшеп торуның мәгънәсе юк иде, без борылып чыгып 
киттек, ул үзәк өзгеч моңлы тавыш белән Коръән укып калды... Ә колагымда 
аның куркыныч сүзләре озак яңгырап торды: «Синең үзеңне дә бу дөньяда ук 
җәһәннәм уты көтә, урыс побы, шуннан саклан!» Нәрсә әйтергә теләде икән 
бу тоткын татар хатыны? Бәлки, чарасызлыктан акылы җиңеләйгәндер, саташа 
башлагандыр, ә бәлки, ә бәлки, җен-пәриләре берәр сер әйткәндер... Бу хакта 
сорарга мин аның янына башка керә алмадым, ә апрель азагында аны яндырып 
үтерделәр. Шәһәр уртасындагы мәйданда, баганага бәйләп куеп яндырдылар. 
Тирә-юньдәге бөтен татар-башкорт авылларыннан кешеләрне шунда куып 
китерделәр, алар әлеге хәлләрне үз күзләре белән күреп торырга һәм гыйбрәт 
алырга тиешләр иде. Бу аларны куркыту өчен дә эшләнде, христиан динен 
ташлаган өчен, аларны да тереләй янып үлү көтә иде... Башта бөтен тәртибен 
китереп, патшабикәнең указы укылды, ул татарчага тәрҗемә ителде, аннан мин 
тагы «Библия»не тотып, аның янына барып карадым, ул һаман үз догаларын 
укый иде. «Ләә иләһә илләллаһ!» дигән сүзләрен ишеттем... Аннан генерал 
Соймонов тылмач аша халыкка мөрәҗәгать итте:

– Бу поганая татарка Кисанбика Байрасова христиан диненә хыянәт итте, 
чукынганнан соң, яңадан үзенең пычрак диненә әйләнеп кайтты. Югыйсә, 
дәүләтебез аны кешегә санап, үз тәрбиясенә алган иде, правослау дине үз 
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кочагына сыендырган иде, бу басурман аның кадерен белмәде! Өч тапкыр 
шушы оҗмахтан качты һәм тәмугка эләкте! Үз язмышын үзе сайлады! Кем 
христиан динен шулай мыскыл итә, кем урыс тормышына түбәнсетеп карый 
– барыгызны да шушы язмыш көтә! Ут көтә! Ут көтә! Ут көтә!

 Без, христиан дине әһелләре, бергәләп «Аллилуйя, Аллилуйя!» дип, 
динебезгә дан җырлый башладык, гаскәриләр җиз быргыларын кычкыртып 
җибәрде, барабаннарын ярсып кага башладылар. Әйтерсең лә кыямәт купты! 
Кемдер минем кулыма утлы кисәү китереп тоттырды, башкаларның кулларында 
да шундый ук кисәүләр дөрли иде. Без ул кисәүләрне татар хатынының 
аяк астындагы чыбык-чабык өстенә ыргыттык, ул башта пыскып кына, 
аннан дөрләп яна башлады, төтен баганасы күккә кадәр күтәрелде. Моны 
күреп, халык аһ итеп куйды, кешеләр кычкырып еларга тотындылар, утка 
ыргылдылар, әмма атлы казаклар аларны якын җибәрмәде. Шулчак чат аяз 
көнне дөбердәп күк күкрәде, әлеге дәһшәтле тавыш тынып өлгермәде, коеп 
яңгыр ява башлады. Дөрләп янган учак кинәт сүнде, төтен арасыннан баганага 
бәйләп куйган татар хатыны күренде – ул янмаган, әмма җансыз иде... Төтенгә 
тончыгып үлгәнме, йөрәге бу хәлләрне күтәрә алмаганмы, әллә башка бер 
могҗиза булганмы – мөселман хатынын ут алмаган иде... Соңыннан татарлар 
сөйләп йөргән, имеш, яңгыр болытлары белән бергә җиргә фәрештәләр дә 
иңгән, имеш, аларны күрүчеләр дә булган, имеш, бу фәрештәләр утка аны 
яндырырга ирек бирмәгәннәр, җанын күккә алып менеп киткәннәр... 

 Дөрестән дә, аның бер җиренә дә, хәтта озын күлмәк итәгенә дә ут капмаган! 
Башында шул ук ак яулык, йөзе исә ак яулыктан да ак, нур сирпеп тора, ник 
бер корым табы булсын! Күмәргә аны татарлар үзләренә алдылар, ул инде урыс 
динендә түгел, дин-ислам өчен үлде, диделәр. Аны шәһитләр өммәтеннән, 
өс киемнәреннән күмгәннәр, күкрәгенә яшереп куйган Коръәнен тапканнар, 
утта янарга шул ирек бирмәгән, дигәннәр. Аннан ул яндырып үтерүләр бетте, 
мөгаен, бу татар хатыны соңгысы булгандыр...»

 Менә шундый куркыныч хәлләр сөйләгән иде Михаилның әтисе Кондрат. 
Аннан аларны Биләргә күчерделәр, Михаил инде монда туды. Әтисе исә 
төбәктәге бөтен чиркәү приходлары өчен иң җаваплы рухани иде, биредә 
дә татарлар белән эшләргә, аларны христиан диненә тартырга, шунда тотып 
калырга кирәк иде. Әмма мондагы мишәр-татарлар башка төрлерәк булып 
чыкты, баш бирмәделәр, буйсынмадылар, уттан да, судан да курыкмадылар. 
Тегендә, Уралда, бер татар хатынын буйсындыра алмасалар, монда андыйлар 
меңәрләп. Атасы бик интекте алар белән, ул арада заманалар да үзгәрде, 
патшалар алышынды, Екатерина Икенче патшабикә бу татарларны бөтенләй 
аздырды, имеш, аларга дин иреге бирә! Дөрес, ул да элек чукындырылганнарны 
яңадан исламга кайтармады, андый фәрман чыгармады, әмма шул ук 
вакытта көчләп христиан диненә кертүне тыйды. Ә татарлар, шуны гына 
көтеп торганнар, диярсең, көтүләре белән үз диннәренә кайта башлады, 
патшабикәнең «диндә көчләү юк», дигән сүзләрен үзләренчә бордылар. Инде 
менә ничә еллар шуның белән көрәшә урыс поплары, керәшен татарларын 
тотып торырлык түгел, хәзер судлар аша үзләрен яклый башладылар. Каян 
ала бу халык көчне, инде дәүләтсез-гаскәрсез килеш тә, ничек үз-үзен ярсып 
якларлык көч таба ул? Хатын-кызларына кадәр Коръән күтәреп өскә килә бит, 
хатын-кызларына кадәр Коръән тотып, утка керә, үлемгә бара... 

 Михаил атакай чиркәү тәрәзәсеннән карга күмелеп утырган кыр ягына 
карады, анда, ак кар астында, мишәр-татарларның борынгы башкаласы булган 
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Биләр хәрабәләре җәйрәп ята иде. Ул кечкенә вакытта әтисе аны җитәкләп ул 
урынга алып бара иде, Михаилга бу хәрабәләр серле әкият дөньясы булып 
тоела иде. Ярымҗимерек хан сарайлары, Биләр күгенә карап иңрәп яткан 
мәчет нигезләре, купшы кәрвансарайлар, таш мунчалар, бай йортлары, 
һөнәрчеләрнең эш урыннары, аяк асты тулы чүлмәк ватыклары, савыт-саба 
калдыклары, пыяла мәрҗәннәр, фирүзә кашлы йөзекләр, көмеш беләзекләр, 
малай гомерендә дә күрмәгән тагы әллә нәрсәләр очрый иде монда. Алар 
арасында еланнар мыжгый, күктә козгыннар үз корбанын күзли, шуңа күрә 
әтисе аны беркайчан да бирегә үзен генә җибәрми иде. 

– Менә, улым, күрәсеңме, монда басурманнарның башкаласы булган, – дип 
сөйли иде ул җиде-сигез яшьлек улына. – Шушында, нәкъ менә шушында 
мең еллар элек алар безнең дошманыбыз булган ислам динен кабул иткәннәр. 
Шушыннан, нәкъ менә шушыннан алар үз диннәрен бөтен Идел-Уралга, хәтта 
ки Себерләргә таратканнар... Шушында, нәкъ шушында, алар Коръәннәрен 
кулдан күчереп язганнар, дистәләгән мәктәп-мәдрәсәләр тотканнар, дастаннар 
тудырганнар, менә бу таш йортларны салганнар, дөнья белән сәүдә иткәннәр...

– Ә без ул вакытта монда булганбызмы соң? Ник аларга басурман динен 
таратырга ирек биргәнбез?

 Шул чакта атасының елмаеп куйганын хәтерли Михаил. Ул шактый вакыт 
җавап бирмичә торды, аннан соң гына көрсенеп әйтте:

– Без ул вакытта монда булмаганбыз шул, улым, урыслар монда бик соң – 
моннан ике йөз еллар элек кенә килгән, ә мин сөйләгән нәрсәләр мең ел элек 
булган хәлләр... 

– Ә нигә иртәрәк килмәгәнбез?
– Иртәрәк килүчеләр дә булган, алар төньяктан су юлы белән төшеп, 

татарларны талаганнар да качканнар, хәзерге кебек хак динебезгә өндәү 
турында сүз дә була алмаган. 

– Ник, батюшка?
– Кая, улым! Ул вакытта монда данлыклы Болгар ханлыгы булган, алар бит 

Хәзәр каһанлыгының варислары! Биләр – башкала, алар бөтен дөнья белән 
сәүдә иткәннәр, таштан хан сарайлары салганнар. Кара син ул йортларның 
нигезләренә – анда без яшәгән урыс авылы бөтенләе белән кереп утырырлык 
бит! Яши белгәннәр басурманнар, әмма Господь Бог аларны безгә ихтыярлы 
итте, хәзер алар кайда да – без кайда!

– Безнең урыс стрелецлары аларны кырып салганмы, батюшка?
– Юк, улым, аңа кадәр әле монда күп бәрелешләр булган... Башта – дәһшәтле 

Алтын Урда, Чыңгыз татарлары, алар Болгар-Биләрне шактый әвәләгән, әмма 
шәһәрләрен яулап алсалар да, рухларын яулый алмаганнар, боларга ияреп, 
үзләре мөселманлашкан... Биләрдә әле ул вакытларда да тормыш гөрләп торган. 
Аксак Тимер яуларыннан соң да исән калган әле бу шәһәр. Алтын Урданы 
Казан ханлыгы алыштырган, менә шушы вакытларда инде ушкуйниклар 
дип аталган елга юлбасарлары, урыслар Болгар-Биләргә, бу тирәдәге татар 
авылларына һөҗүм итә башлаган, шулай итеп, монда без аяк басканбыз. Ә 
инде Казан ханлыгы җимерелгәч, бөек падишаһ Иоан Васильевич бу җирләрне 
басып алгач, монда инде без хуҗа булып калганбыз, улым! Господь Бог безне, 
урысларны, монда тәртип кертер, басурманнарны хак дингә өндәр өчен 
җибәргән. 

– Ә аларның диннәре хак түгелме?
– Аларның барысы да ялган, улым, Коръән китаплары да, пәйгамбәр 
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дип йөргән Мөхәммәдләре дә, намаз-гыйбадәтләре дә – барысы да ялган, 
коточкыч саташу һәм адашу! Белеп тор – дөньяда бер генә хак дин бар, 
ул – безнең дин, правослау дине! Христос – безнең Господь Бог, изге рух! 
Библия – безнең изге китабыбыз! Без, урыслар, шулай яшибез һәм шушы 
динне, шушы бәхет чыганагын башкаларга да таратабыз, бөтен дөньяга 
таратабыз, бу – безнең изге бурычыбыз! Мин сиңа да шуны әманәт итеп 
калдырам, улым! 

– Ә басурманнар теләмәсә, атакай? 
– Теләрләр, улым, беркая китә алмаслар! Чөнки Господь Бог безнең белән, 

падишаһыбыз безнең белән, дәүләт безнең яклы, чөнки монда без хуҗа!
 Әтисе шул сүзләрне әйтеп бетермәде, Биләрнең икенче тарафында – 

Хуҗалар тавы ягында җир тетрәгәндәй көчле авазлар яңгырый башлады:
Аллааһу әкбәр, Аллааһу әкбәр, 
Ләә иләәһә илләАллааһу 
Үә Аллааһу әкбәр, Аллааһу әкбәр 
Үә лилләһил хәмдү...
 Меңләгән ир-атның гайрәт белән яңгыраткан бу авазы әйтерсең лә Хуҗалар 

тавыннан түгел, күкнең үзеннән иңә иде! Юк, җир астында күмелеп калган 
Шәһри Биләрнең мәчет нигезләре, юлларга түшәлгән борынгы кабер ташлары 
шулай кубарылып чыгып, тәкъбир әйтәләр! Әмма бу кешеләр иде, Хуҗалар 
тавын, аның итәген, Чирмешән буйларын татарлар сырып алган иде! Алар 
күп, меңләгән, хәтта дистә меңләгән! Яннарында атлары, гаиләләре, балалары, 
әйтерсең лә Биләрне басып алырга киләләр! Малай, куркып, әтисенә сыенды, 
атасы тиз-тиз чукынып алды, кемнәндер ярдәм көткәндәй, артына борылып 
карады, әмма кыр буш иде. 

– Курыкма, улым, бу татарлар шулай Хуҗалар тавында үзләренең 
бәйрәмнәрен уздыралар, – диде ул, бераз тынычланып.

– Син монда без хуҗа, дип әйткән идең бит, батюшка! Хуҗалар тавына 
татарлар хуҗамыни?

 Ата кеше улына ничек җавап бирергә дә белмәде, чөнки бу хәлләргә үзенең 
дә җавабы юк иде. 

– Юк, улым, бу җирләрнең барысына да без – урыслар хуҗа... Ул тирәдә 
аларның изгеләре күмелгән, имеш, шуңа монда ябышып яталар... 

– Татарларның да изгеләре бармыни? Син аларны «нелюди» дигән идең бит?
– Үзләре шул әкиятне сөйли инде, имеш, Хуҗалар тавында ниндидер 

әүлияләре күмелгән, «Кызлар тавы» дигәнендә дошманга каршы сугышып 
үлгән изгеләре ята, имеш... Безнең «Святой ключ»ны да үзләренеке, дип 
баралар, алар анда якын килмәсен өчен, кеше буе агач тәре бастырып куйдык, 
часовня төзедек.

– Әгәр алар монда килсә, батюшка? Мин куркам ул басурманнардан...
– Син курыкма, улым, алар монда килми, чөнки ике арада хәрбиләр тора... 

Әйдә, без дә авылга кайтыйк, халык белән бергә булыйк!
 Кичә кичтән үк татарларның Хуҗалар тавына җыела башлауларын күреп, 

Биләрдән атлы казаклар һәм стрелецлар барып кайттылар анда, басурманнар 
Корбан бәйрәмен уздырырга килгәннәр, дип әйттеләр. Дөрес, моңа кадәр дә 
татарлар, бигрәк тә карт-карчыклар, сыңар әтәчен булса да күтәреп килеп, 
шушында аны чалып, догалар кылып китәләр иде. Ә болай кара болыт булып, 
меңәрләп килгәннәре беркайчан булмады. Михаилның әтисе моны Әби 
патшаның йомшаклыгыннан күрде, татарларга дин иреге биреп аздырды, дин 
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ирегеннән соң аларга үз дәүләтләре кирәк булачак, алар кяфер кул астында 
яши торган милләт түгел, дип мырлады. Үлгәнче, татарлар килеп Биләрне 
басып алырлар, аларны асып куярлар, дип борчылып яшәде. Татарлар Биләрне 
алмады, әмма әтисен юк иттеләр, шул Пугач башкисәргә ияреп, дөньяның 
астын-өскә китерергә өлгерделәр...

 Михаил атакай авыр сулап куйды, ул елларны искә төшерү аның җан 
җәрәхәтен кузгата иде. Хәтере ялгышмаса, бу 1769 ел иде ахрысы, Михаилга 
ул вакытта күп булса җиде-сигез яшьләр булыр. Яхшы атларга атланып, ислам 
байраклары күтәреп, дөнья чаклы бүләк күчтәнәчләр төяп килеп керде алар 
Биләргә. Татар җайдакларының бер башы Биләргә килеп кенә керсә, койрыгы 
әле һаман Хуҗалар тавыннан чыгып бетмәгән иде. Җитмәсә, үзләренчә догалар 
кылып, тәкъбир әйтеп киләләр, бу тавыштан кан ката, аяклар тотмый, телләр 
көрмәкләнә... Бала-чага, карт-корылар базларга, печәнлек-әвеннәргә качып 
бетте, ирләр калтыранган куллары белән коралга ябышты, ни әйтсәң дә, волость 
үзәге бит, эреле-ваклы түрәләр дә хәрәкәткә килде. Кемдер татарларга каршы 
ипи-тоз күтәреп чыгарга тәкъдим итте, кемдер утлы корал белән кырып салырга 
кирәк аларны, дип әтәчләнде. Халыкның бер өлеше, агач чиркәүгә бикләнеп, 
үлем көтте, укына-чукына башлады, чөнки алар татар явының нәрсә икәнен 
ишетеп беләләр иде...

 Алдагы акбүз атка ап-ак сакаллы, ак чалмалы, яшел чапанлы карт атланган 
иде, бераз арттарак калып, аны яшь татар ир-атлары саклап бара, кулларында 
яшел байраклары җилферди. Җайдаклар Биләр уртасындагы мәйданга килеп 
туктадылар, үзләренә төрле яктан төбәлгән озын мылтыкларга көлеп кенә 
карадылар, әйтерсең лә аларны ук алмый, ядрә ватмый иде... Менә алар чиркәү 
янында атларыннан сикереп төштеләр, ак сакаллы картка да төшәргә ярдәм 
иттеләр, әмма чиркәүгә аяк атлап кермәделәр. Михаилның атасы Кондрат үзе 
алар каршына чыгарга мәҗбүр булды, курыкса да, малай да аңа иярде. Татар 
карты белән Михаилның атасы бер яшьләрдә иде ахрысы, үзара танышлар 
да, кул биреп күрештеләр, сөйләшеп киттеләр. Морадбакый абыз русча да 
яхшы гына белә икән, аңа тылмач кирәк булмады, ул алып килгән күчтәнәч-
бүләкләрен тапшырды.

– Безнең бүген зур бәйрәм, Кондрати атакай! – диде ул. – Шатлыгыбызны 
сезнең белән дә уртаклашыйк, дидек. Күчтәнәчләребездән авыз итегез...

– Рәхмәт, Морадбакый шәех, бәйрәм яхшы нәрсә ул... Күчтәнәч-
бүләкләрегезгә рәхмәт, фәкыйрьләргә таратырбыз.

– Безнең юлыбыз Шәһри Биләр урынына иде, Кондрати атакай! Яшьләргә 
ата-бабаларыбыз ислам динен кабул иткән, дәүләт тоткан ул изге урыннарны 
күрсәтәсе иде! 

– Анда хәрабәләр генә бит инде, Морадбакый шәех! Бер төзек бина да юк... 
Таш-кирпечләрен халык үз кирәк-ярагына ташып бетергән. 

 Шулай диде дә, ул туктап калды, чөнки үзенең дә чиркәү алдына, баскыч 
төпләренә Биләрнең кабер ташлары түшәлгән иде... Бер читтә Биләрдәге 
Җәмигъ мәчетенең бисмиллалы дивар ташлары ауный, аларны Кондрати атакай 
таштан яңа чиркәү салырга дип туплый. Биредә һәр йортта диярлек Биләр 
байлыгы, базлар һәм абзарлар аннан алып кайткан ташлар белән түшәлгән. 

– Анысын беләбез, – диде Морадбакый абыз, карашын читкә борып. – 
Әмма борынгы пайтәхетебездән таш өемнәре генә калса да, ул урын безнең 
өчен кадерле, изге... Шунда тезләнеп намаз укырга телибез. Зиратларындагы 
әрвахлар бездән дога өмет итеп ята...
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– Монда мөселманнар гынамы соң, әллә отпавший мәкруһлар да бармы? 
Алар булса, мин сезгә рөхсәт итә алмыйм, бу закон белән тыелган.

– Әмма Әби патша дин иреге турында фәрман бирде бит, Кондрати атакай! 
Хәзер барыбыз да ирекле! 

– Әйе, дин иреге турында Указ бар, әмма ул правослау диненнән чыгарга 
ирек бирми! Элек чукындырылганнар чиркәү каршында да, дәүләт алдында 
да христиан санала.

– Алар Аллаһ каршында мөселман, Кондрати атакай! Чөнки чиркәүгә 
йөрмиләр, тәре такмыйлар, намаз укыйлар, ураза тоталар, ислам бәйрәмнәрен 
генә бәйрәм итәләр. Күрәсеңме, алар ничек күп – меңләгән! Без синнән рөхсәт 
сорамыйча да Шәһри Биләргә үтеп китә ала идек, ил алдында дәрәҗәңне 
төшермик, дидек. 

 Ул арада алар янына волость башлыгы, хәрбиләр дә килеп туктады, сүзнең 
нәрсә турында баруы белән кызыксындылар.

– Биләр хәрабәләренә барырга телиләр, – диде Кондрат атакай. – Борынгы 
урыннарда намаз укырга телибез, диләр, әрвахлары да дога көтеп ята икән...

– Әмма патшага, дәүләткә каршы котыртулар булмасын! – диде волость 
башлыгы. – Яуга чакырулар булмасын! Правослау диненә каршы сүзләр 
булмасын! 

– Әйе, правослау диненнән чыгарга котыртулар да булмасын! Болгар-
Биләрне торгызабыз, татар дәүләте төзибез, дип котыртулар да булмасын!

Татарлар атка атландылар да, яшел байракларын болгап, Биләр урамнары 
буенча чабып киттеләр. Халык капка-ишекләрен, хәтта тәрәзә капкачларын 
ябып качып калды, урамда аларга очраган хатын-кызлар, котлары очып, 
«Татары вернулись!» дип кычкырып, лапылдап җиргә утырдылар. 

Татарларга Биләр хәрабәләренә барып, намаз укырга рөхсәт итсәләр дә, 
Михаилның атасы бу хәлне болай гына калдырмады, кисәтеп, шунда ук Казанга 
һәм Питерга хатлар җибәрде. Ул татарларның, төрле сәбәпләр табып, Биләр 
тирәсендә җыела башлауларын хәбәр итте, Батырша явын искә төшерде, әгәр 
боларга чара күрмәсәң, бу фетнәләрнең тагы кабатланырга мөмкин икәнен 
кисәтте. Аның әләге буенча, үзен милләтне коткаручы, дип игълан иткән, 
Хуҗалар тавында халыкны җыеп яткан Морадбакый шәехне тотып алып, 
кул-аякларын богаулап, Питерга озаттылар. Татар картының язганнары белән 
патшабикә үзе танышкан, имеш, җүләрлегенә инанып, кире иленә кайтарып 
җибәргән. Әйтүләре буенча, карт анда кайткач та тынычланмаган, татарларны 
һаман кяферләрдән котылырга өндәгән, форсат чыгу белән, коралны хөкүмәткә 
каршы борырга чакырган.

Һәм нәкъ шулай булды да. Әби патша татарларга күпме генә ярарга тырышса 
да, форсат чыгу белән, алар коралларын хөкүмәткә каршы бордылар, Пугачёв 
явына кушылдылар. Дөресрәге, ул яуның күпчелеге татар-башкортлардан, 
типтәр-мишәрләрдән тора иде, шулай ук җирле чуваш-чирмеш, ар-удмурт 
халыклары да патшага каршы күтәрелде. Ул вакытларны яхшы хәтерли 
Михаил, аңа инде унике яшьләр тирәсе иде, илдә фетнә башланды. Ырынбур 
далаларында купкан давыл, гарасатка әйләнеп, үз юлындагы бар нәрсәне 
сытып-изеп, бу якларга да килеп җитте. 1773 елның көзендә Чулман 
буйларында да һәр кала һәм сала өчен сугышлар башлана, бер якта – халык, 
икенче якта патша гаскәрләре пычакка-пычак килә. Минзәлә чолганышта кала, 
баш күтәрүчеләр Зәйне яулап ала, Чулманны кичеп, берничә тапкыр Алабугага 
һөҗүм итәләр, Чаллы тирәсендәге авыллар Пугачёв ягына күчә. Бу шомлы 
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хәбәрләр Биләргә дә килеп җитә, хәрбиләр, корал тотып, бистәне сакларга 
басалар, якын-тирәдәге авыллар, бигрәк тә татар-мишәрләр яшәгәннәре, 
кырмыска оясыдай кайный... Кайдадыр урыс байларының утарларын 
талаганнар икән, кайдадыр чиркәүләрне басканнар, хәтта попларны асканнар, 
дигән куркыныч хәбәрләр дә килә. Кыш шулай дер калтырап үтте, әле патша 
гаскәрләре, әле баш күтәрүчеләр җиңде, авыллар кулдан-кулга күчте, Биләр 
белән Чистай, бер читтәрәк булгангамы, алай зыян күрмәде. Аның каравы, 
татар авылларының бер өлеше, бигрәк тә чирүле татарлар, заманында корал 
тотып патшага хезмәт иткән йомышлы татарлар баш күтәрүчеләр ягына басты, 
чөнки моның төп сәбәбе булып көчләп чукындырулар тора иде. Һәм бу хакта 
Казанны, консисторияне кисәтергә кирәк иде...

 Күрәчәге булгандыр инде, шул көннәрдә Михаилның атасы Кондрат 
Казанга җыенды, чөнки алга таба бу татарлар белән нишләргә – бер уртак 
фикергә килергә кирәк иде. Биләр побын хәрбиләр кисәтеп тә карады, Пугач 
башкисәрләре белән дә куркыттылар – әмма файдасы булмады, ул юлга 
чыгып китте. Һәм шул китүдән әйләнеп кайтмады... Нәкъ шул көннәрдә баш 
күтәрүчеләрнең туфан кубарып Казанга барулары булган, имеш, татар дәүләтен 
яңадан торгызалар, үз диннәрен кире кайтаралар! Һәм моны правослау 
динендәге кеше – Емелька Пугачёв җитәкчелегендә эшләргә җыеналар... 
Язмышның ачы көлүе, дип әйтмичә, нәрсә дип әйтәсең?

 Кондрат атакай Казан юлында нәкъ менә шул фетнәчеләрнең үзәгендә 
кала, Пугачёв казакларының, аларга кушылган керәшен татарларының, ар-
чирмешләрнең чиркәүләрне җимереп, поп-дьяконнарны җәзалавын күрә. Ул 
Казанга барып җитә алмый, кире чигенергә дә инде соң була – бөтен елга 
кичүләре баш күтәрүчеләр кулында кала. Мамадыш тирәсендәге керәшен 
авылларының берсендә Кондрат картны да тотып Пугачёв каршына китерәләр, 
сорау ала башлыйлар. Аның Биләр бистәсеннән, патша хәрбиләре урнашкан 
урыннан килгәнен белгәч, Пугачёв аннан бу хәрбиләрнең санын, нинди 
кораллары барлыгын сораша башлый, әмма Кондрат карт, белмәмешкә 
сабышып, туры җавап бирми. Пугачёв аннан үзен патша итеп тануны таләп итә, 
Кондрат атакай баш тарта, Библиясен тотып, Әби патшага ант бирүе хәтеренә 
килә. Ул арада аны Чистай һәм Биләр өязләрендәге кайбер керәшен татарлары 
да танып ала, көчләп чукындыруларын искә төшерәләр. Ә иң куркынычы – 
Җаектан ияреп килгән татар-башкортлар аның Екатеринбург каласы уртасында 
бер мөселман хатынын утта яндырып үтергәнен исенә төшерәләр. Һәм шушы 
хәбәр барысын да хәл итә – Пугачёв аның үзен дә утка ташларга әмер бирә... 
Атасының гомер буе курыкканы, утта яндырып үтерелгән татар хатынының: 
«Синең үзеңне дә бу дөньяда ук ут ялкыны көтә, урыс побы, шуннан саклан!» 
дигән кисәтүләре чынга аша...

 Болар хакында Биләрдә соңыннан гына белделәр, әмма Кондрати атакай 
Казанга киткән җиреннән әйләнеп кайтмагач, барысының да күңеленә шик 
керде. Бигрәк тә Михаил бәргәләнде, атасын эзләргә үзе чыгып йөгерерлек 
булды, әмма әнисе аны бәйләп диярлек куйды. Инде фетнәләр тынып, Пугачёв 
явы бастырылгач, коточкыч нәрсәләр билгеле булды – баш күтәрүчеләр бер 
Казан губернасында гына да 132 попны һәм дьяконны асып-кисеп үтергәннәр, 
юк иткәннәр икән! Михаилның карт атасы да шулар арасында булып 
чыкты, аның хәтта гәүдәсе дә калмаган иде. Чиркәүләрне җимерүләр һәм 
христиан дине әһелләрен үтерүләр башлыча чукындырылган вотяк-чирмеш 
авылларында, керәшен татарлары яшәгән урыннарда булган, шуңа күрә моны 
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алардан үч алу, дип кабул иттеләр. Соңыннан баш күтәрүчеләрнең кайберләрен 
Биләргә алып кайтып асып үтерделәр, алар арасында татарлар да бар иде. 
Михаил атасының үлемен татарлардан күрде, чөнки Биләрдә күз алдында 
аларның гәүдәләре асылынып тора иде. Һәм ул атасы өчен татарлардан үлгәнче 
үч алырга ант итте. Хәзер ул инде атасы яшен дә узып бара, әмма үче бетмәде, 
һәм инде, мөгаен, бетмәс тә...

 Ул елларда бәла артыннан бәла килеп кенә торды – яшен сугып, әтисе 
салып калдырган агач чиркәү янып бетте, Михаилның әнисе үлеп китте. 
Үсмер егет гомерен атасы кебек дингә багышларга уйлады – Казанга 
барып, семинариягә укырга керде, төпле белем алды, ул рухани булып 
туган якларына әйләнеп кайтканда, заманалар үзгәргән, басурманнарны 
яңадан үз урыннарына утырта башлаганнар иде. Шушы юнәлештә 
Михаил да җиң сызганып эшкә кереште, һәр керәшен авылында булып, 
татарларның чиркәүгә йөрү-йөрмәүләре белән үзе кызыксынды, мәкруһ-
отпавшийларны каты җәзага тарттырды. Ул Казанда укып йөргәндә, 
авылдашлары яңа чиркәү салдырдылар, әмма ул да агачтан булып чыкты, 
югыйсә Михаилның атасы да, ул үзе дә Биләр уртасында таш чиркәү төзү 
турында хыялланганнар иде бит! Биләр хәрабәләреннән мәчет ташларын 
да чиркәү өчен ташыта башлаганнар иде, аларын да авыл халкы үз 
йортларына алып кайтып бетергән булып чыкты. Правослау динендәге 
урыслар булсалар да, сәер халык яши Биләрдә – чиркәүгә артык исләре 
китми, көмешкәнең кимен куймыйлар, бер нәрсә булса, коралга ябышалар, 
шарт-шорт атыша башлыйлар, кыскасы, сугыш чукмарлары... Аларга агач 
чиркәү ни, таш чиркәү ни – барыбер. Диннең кадерен белмиләр, татарлар 
кебек, үз диннәренә ябышып ятмыйлар, кая анда аның өчен үлемгә бару 
– бар дип тә белмиләр. Менә шулай Михаил атакайга үз халкы белән дә, 
басурманнар белән дә газап чигәргә туры килә...

Шулай уйлап бетермәде, чиркәүгә мәңге салмыш Захари килеп керде, керүе 
булды, икона каршына авып, башын бәрә-бәрә, такмаклый да башлады:

– Безнең гаебебез юк, батюшка, тырнак белән дә кагылмадык... Татарва 
качкан... Син әйткәнгә генә ризалашып алган идек... Инде болай булгач, әҗерен 
дә бирмәссез...

 Михаил атакай башта аңламыйча торды – нинди татарва, каян качкан? 
Аннан исенә төште – күптән түгел Чирүле Майнасында мәкруһ керәшеннәрнең 
балаларын аерып алып, чиркәүдә үзе чукындырып, менә шушы Захариларга 
тәрбиягә тапшырган иде. Имеш, аларны монда чын урыс, христиан итеп 
үстерәләр! Ә бу адәм актыгының үзен тәрбияләргә кирәк булып чыкты, әнә 
аягында чак басып тора.

– Тукта, улама, аңлатып сөйлә! Кыш көне кая кача алсыннар ул балалар? 
Юлны белмиләр, телне белмиләр, иң олысына – унике, иң кечесенә дүрт яшь... 
Син монда әкият сөйләп утырма, әйт, кая куйдың ул балаларны?! Үтереп 
тыгып куйдыңмы? Онытма, алар хәзер басурман түгел, христиан динендә, 
закон каршында җавап бирерсең!

 Захари айнып киткәндәй булды, калтыранган куллары белән тиз-тиз 
чукынып алды.

– Вот тебе крест, батюшка, үтермәдем! Чукынып китим, тимәдем мин 
аларга... Ну бераз каккаладым инде тузаннарын, әмма үләрлек түгел, яратып 
кына... Вот тебе крест!

– Көпә-көндез, кыш уртасында биш бала кая китәргә мөмкин?! Алар бит 
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авылны да әвәләнеп чыга алмый! Син кайда идең ул вакытта, хатының кайда 
иде?!

– Без Варвара белән якшәмбе хөрмәтенә бераз сыйланып алдык, көмешкәбез 
бар иде... Кечкенә татарчонок ашарга сорап тилмертте, җылап җанга тиде, ну... 
тибеп очырдым мин аны... Аннан олысы аякларыма килеп ябышты, кулымны 
тешләп алды, менә эзе әле дә бар, ышанмасаң кара, батюшка!

 Чыннан да, Захариның уң кулында теш эзләре ярылып ята, җәрәхәте әле 
дә төзәлмәгән иде.

– Ну... аннан соң анысын да тибеп очырдым, анысына катырак та эләкте 
ахры... Ачу чыкты, син аларны кеше итәм, дип, үз авызыңнан өзеп ашатып 
яткырасың, ә алар ризык сузган кулыңа азау тешләрен батыралар, татар этләре! 

 Захари тагы шыңшып алды, үзе астан гына, ышанамы икән, дигәндәй, 
Михаил атакайны күзәтте. Михаил атакай ышанмады, чөнки Захариның 
хатыны белән эчеп ятканын белә иде ул. Чирүле Майнасыннан алып кайткан 
татар балаларын да аптырап кына бирде аларга, чөнки үз балалары юк иде, 
ичмасам, шушыларга алданып кешечә яши башламаслармы икән, дип уйлады. 
Юк икән, бөкрене, чыннан да, кабер генә төзәтә икән... Ул арада өйалдында 
кемнеңдер аяк тавышлары ишетелде, нәрсәдер дөпелдәп ауды, бераздан 
чиркәүгә Захариның хатыны да килеп керде, ул да айнып җитмәгән иде. Ул 
да, керә-керешкә, аяклары тотмыйча, икона каршына ауды.

– Ходай шаһит – без гаепле түгел, батюшка! Без аларга тырнак белән 
дә чиртмәдек! Үзебез ашаганны ашаттык, үзебез эчкәнне эчердек... Шул 
тормышның кадерен белмичә чыгып качканнар, безне ким-хур иттеләр!

– Тукта, Варвара, син дә улама! Кая качсыннар алар кыш уртасында? Сез 
кайда идегез, ник күрмәдегез, ник туктатмадыгыз?

– Без, батюшка, син ул балалар өчен биргән акчага Захари белән үзебезгә 
бәйрәм ясаган идек... Ну... Артык шаулагач, комачау иткәч, Захари бераз өйрәтте 
аларны, тәрбиягә алган аталары бит, хи-хи-хи... Аннан без йокыга киткәнбез, 
уянганда, ул көчекләр юк иде инде... 

– Нигә шунда ук миңа әйтмәдегез? Кайчан булды бу хәл?
– Сине Чистайга, судка киткән, диделәр, батюшка! Бу хәл кичә булды... 

Синең кайтканны ишетүгә, монда килеп җиттек менә. 
– Бәлки, авылда берәрсендә качып яталардыр, белештегезме?
– Белешмәгән кая?! Өй саен кереп сорашып йөрдек... Югары очтагылар 

күреп калганнар – кечкенәләрен чанага утыртып, авылдан чыгып баралар иде, 
ди. Тау шуарга баралардыр, дип уйлаганнар...

– Ахмаклар... Сәрхушләр! Авылларына барырга кирәк иде, бәлки, шунда 
кайтып киткәннәрдер? Хәер, кышкы юлда, кичкә каршы, кайтып җитә 
алдылармы икән? 

– Без дә Варвара белән шулай уйладык – катып үлгәндер инде алар... 
Аларның өс-башлары да иске иде бит.

– Нигә яңасын алмадыгыз соң? Сезгә ул балалар өчен акчасы бирелгән 
иде бит!

– Соң, батюшка, ул бакыр биш тиенгә ничек биш балага кием алыйк без?! 
Ашарга да җитми бит ул акча!

– Эчәргә тапкансыз бит! Ичмасам, тәүбә итегез, әгәр катып үлгән булсалар, 
моның гөнаһысы сезнең өстә булачак, чукындырылган христианнар бит алар!

– Нинди христиан булсын алар, батюшка! Тәреләрен дә такмадылар, 
чиркәүгә өстерәп тә алып бара алмадык, чукынсыннар, дип, кулларын каерып 
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бетердек – юк! Юк! Кирәкми аларга безнең дин, хәтта балалары да күралмый 
аны! Башларыннан түбәтәйләрен салдырып булмый! Әле олыраклары төне 
буе бишмәтләре астында үз догаларын пышылдап яталар! Беркөнне кайтып 
керсәк, олылары намазга иелгән, ну бирдек инде кирәкләрен, өсләренә менеп 
сикердек, әллә ничә көн аякка баса алмадылар...

 Михаил атакай дәшмәде, бу рәвешле беркайчан да, беркемгә дә христиан 
динен кертеп булмасын ул яхшы аңлый иде. Әмма бу исерекләргә аны әйтүдән 
ни файда? Аларны хәзер балаларны эзләп, Чирүле Майнасына җибәрүдән дә 
мәгънә юк исерек баштан юлда үзләре катып үләргә мөмкиннәр.

– Ярый, мин иртәгә Чирүле Майнасына үзем барып кайтырмын, барыбер 
шул якка барасы бар, – диде ул. – Исән булсалар, кире алып кайтырмын, алар 
сезнең өскә язылган бит, акчасын да алдыгыз.

– Акчасы юк инде аның, батюшка, бер тустаган көмешкәгә дә җитми... Син 
әйткәнгә генә ризалашкан идек... Эзләп интегәсең дә юк, йә катып үлгәннәр, 
йә ач бүреләр ашаган инде аларны...

 Захари белән Варвара, алпан-тилпән килеп, җитәкләшеп чыгып киттеләр, 
Михаил атакай юлга әзерләнә башлады. Аның исәбе Кызылъярга барып, 
Мифодей атакай белән судка кадәр сөйләшү-киңәшү иде, болай булгач, Чирүле 
Майнасына да кереп чыгасы булыр. Балалар анда булса, Кызылъярдагы 
приставка әйтер – ата-аналарыннан алып, яңадан Биләргә, Захариларга 
кайтарып куяр. Ә Мифодей атакай белән бик җитди сөйләшәсе булыр, әгәр 
чиркәү кенәгәләрендә тәртип булмаса, анда Пелагея-Гөләйзаның исеме 
язылмаган булса, Кызылъяр побы башы белән җавап бирәчәк! Шуңа күрә, 
судтан килеп тикшерә башлаганчы, анда тәртип кертергә, кайбер исемнәр юк 
икән, язарга кирәк булыр! Ничек икәнен ул аңа өйрәтер, башка юл юк! Әгәр 
киләсе айда да судта бу татар хатыны җиңсә, бөтен керәшеннәр күтәреләчәк, 
берсен дә правослау динендә тотып калып булмаячак! Шуңа күрә тәвәккәлләргә, 
алдан чарасын күрергә! Биләр побы Михаил Лавров шулай уйлый иде...

 «Үлсәк тә, урыс диненә кайтмыйбыз!»
 Михаил атакай Чирүле Майнасына өйлә турыларында килеп керде, авыл 

зур түгел иде, сорашып, керәшен Егорларның өен тиз тапты. Аягындагы 
карларны каккалап, өйгә үткәч, ул башта аңышмыйча торды, ялгыш кердем 
ахры, дип уйлады. Өйнең түрге зур ягында олысы-кечесе намаз укый, хәтта 
кечкенә балаларына хәтле палас өстендә утыра иде. Михаил атакай күреп 
өлгерде – Биләрдән качкан татар балалары да монда икән, димәк, кайтып 
җиткәннәр, катып та үлмәгәннәр, бүре дә ашамаган. Ул моңа сөенергә дә, 
көенергә дә белмәде, әгәр монда правослау диненнән чыгу өчен кайтканнар 
икән, аларның булганнан булмаулары артык...

– Господи! Господи, что творится?! – дип кычкырып җибәрде ул, яман 
тавыш белән. – Егор, что ты делаешь, ты же христианин!

Әмма аның тавышына игътибар итүче булмады, өйдәгеләр намазларын 
укып бетермичә, аның ягына әйләнеп тә карамадылар, бары тик кечкенә 
балалар гына, куркып, шыңшый башладылар. Михаил атакайның авыр 
толыбы җилкәләрен басты, ул аны салып сәкегә атты, үзе дә лапылдап шунда 
килеп утырды, мырлый-мырлый өй эчен күзәтте. Шулай, почмакта икона 
күренми, башларында – түбәтәй, хатын-кызлары яулыкка төренгән, монда 
христианлыкның эзе дә юк! 
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– Егор, тукта! Прекрати свой сатанизм! Вот басурман проклятый!
 Ул арада намаз тәмамланды, хатын-кызлар чаршау артына кереп китте, 

балалар исә, сәкедә җәелеп утырган сакаллы кешедән куркып, аталарына 
сыендылар, алар Биләр побын таныганнар иде.

– Урыс! Урыс килгән! Әти, мине урыска бирмә! 
Кечкенә кыз бала шулай такмаклап елый башлады, аңа башкалары да 

кушылды. 
– Курыкма, кызым, мин сезне беркемгә дә бирмим, бар, әниең янына кер!
– Егор, что это такое?! 
– Мин Егор түгел, минем мулла кушкан исемем бар – Әхмәт! Хатыным да 

Вәлинтинә түгел, ә Вәлия! Балаларым да урыс түгел, ә мөселман-татарлар!
Кайчандыр гаскәрдә булган, дөнья күргән Әхмәтнең урысчасы да бар 

иде, ул Биләр побына ике телдә дә җавап бирде. Әхмәт аның бирегә ни өчен 
килгәнен әйтмәсә дә аңлады – балалар кирәк бу козгынга, әмма Әхмәт аларны 
урысларга мәңге бирмәячәк! Теге вакытта да акыртып елатып, көчләп алып 
чыгып киттеләр, имеш, керәшен башыгыз белән урыс динен тотмыйсыз, 
балаларыгызны да бозып бетерәсез... Суд белән тартып алдылар балаларны, 
пристав-үрәдникләр белән Биләрдән килеп алып киттеләр. Үзләрен Чистай 
төрмәсендә бикләп тоттылар, чиркәвенә алып кереп үгетләп карадылар, аннан 
керәшенлекләренә ышанып, Майнага кайтарып җибәрделәр. Әмма Әхмәт 
тә, Вәлия дә керәшенлеккә кире кайтмады, ислам динен тоттылар, кайтуга, 
балаларын эзләп, Биләргә чыгып киттеләр, әмма аларны аннан этләр белән 
өстереп кудылар! Балалар өчен кайгыдан көне-төне еладылар, көне-төне дога 
кылдылар. Аллаһ ярдәме белән, менә бишесе дә исән-сау кайтып керде! Юлда 
бер чуваш авылына кунарга туктаганнар, алар исә балаларны ат белән китереп 
куйды. Балаларның тәннәрендә күгәрмәгән урын калмаган иде, зурларын гына 
түгел, хәтта кечкенәләрен дә кыйнаганнар. Үзләре ачлар, чыкмаган җаннары 
гына калган... Зурлары елый-елый сөйләде: чиркәүгә бармаган, тәре такмаган 
өчен кыйнадылар, чукынмаган өчен бармакларыбызны каерып бетерделәр, 
диделәр...

– Егор, саташма. Синең балаларың христиан, мин аларны Биләр чиркәвендә 
үзем чукындырдым! Захари белән Варварага тәрбиягә бирдем, шуның өчен 
хөкүмәт аларга акча түләде. Ул балалар яңа ата-аналары янына кайтырга тиеш, 
законы шундый! Динебез шулай куша!

– Сезнең динегез балаларны шулай җәберләргә дә кушамы?! Ач тотып, 
кыйнап, исерекләрдән мыскыллатып тотарга кушамы?! Чукынмаган өчен 
бармакларын каерырга, намаз укыган өчен өсләренә менеп сикерергә кушамы?! 
Балалар бит алар! Ә ул Захари белән Варвараң – исерек ерткычлар! Динегез 
дин түгел, кешеләрегез кеше түгел! 

– Син чамалап сөйлә, Егор! Теге вакытта юкка Чистайдан монда кайтарып 
җибәргәннәр сезне, ирле-хатынлы монастырьга олактырырга кирәк булган 
үзегезне! Хәер, әле дә соң түгел, чөнки сез христиан динендәге чит балаларны 
аздыручы исәпләнәсез закон каршында.

– Нишләп чит булсын алар безгә?! Үз балаларыбыз, ни теләсәк – шуны 
эшлибез!

– Юк, закон буенча, алар сезнең балалар түгел инде, ә Захари белән 
Варвараныкы! Һәм кичекмәстән шунда кайтарылырга тиешләр! 

– Бирмим, үлсәм дә, Себергә сөрелсәм дә, балаларымны ул урысларга 
бирмим!
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 Бу сүзләрне ишетеп, чаршау артыннан Әхмәтнең хатыны йөгереп чыкты, 
балаларына ташланды. Балалар, ата-аналарын кочаклап, кычкырып елый 
башладылар.

– Әти, бирмә безне аларга, җибәрмә Биләргә!
– Курыкмагыз, балалар, мин сезне беркемгә дә бирмәм! 
– Егор, син нәрсә сөйлисең?! Алачаклар балаларыңны, синнән сорап та 

тормаячаклар! Мин хәзер Кызылъярга барам, волостьтан полиция белән 
приставны җибәрәм, алар илтеп куяр балаларны Биләргә. 

 Бу сүзләрне ишеткәч, Әхмәт кинәт кенә чаршау артына кереп китте һәм 
аннан озын сугым пычагы тотып чыкты. Моны күргәч, Биләр побы күгәреп 
катты, артыгын әйтеп ташлавын аңлады, әмма соң иде инде, үткен пычак аның 
борын төбендә иде.

– Син нәрсә, Егор... Ахмет... Син нәрсә?! Башың ике түгелдер бит?! Мин 
Ходай кешесе, закон кушканны эшлим... Мине үтергән өчен синең үзеңне дә 
үлем көтә... Җүләрләнмә, тукта...

 Ул калтырый-калтырый чукына башлады, ларсылдап Әхмәтнең аяк астына 
ауды, ялварырга тотынды. Әле яңа гына акырынып-бакырынып нәгърә орган 
атакай юкка чыкты, гомере өчен дер калтырап торган бер мескен картка 
әйләнде.

– Курыкма, бу пычак белән сине үтермим мин, урыс карты! Синең белән 
пычранмыйм, гөнаһ кылмыйм! Әгәр балаларымны алырга килсәгез, шушы 
пычак белән үземне дә, балаларымны да суям, аларны урыс кулына биреп, 
кяфер ясаганчы, үзем юк итәм! Безнең башка чара калмады... 

Михаил атакай мүкәләп идәннән торды, капшанып сәкедәге толыбын тапты, 
аны култык астына кыстырды да бу шомлы өйдән тизрәк чыгып качты. Әйе, 
чанасына авып, алдын-артын карамыйча, атын Кызылъяр ягына таба куды ул. 
Күз алдыннан Әхмәтнең ярсыган йөзе, беләк буе сугым пычагы китмәде, ул 
үзенең үлемнән котылуын аңлады. Нигәдер, теге вакытта меңәрләгән татарның, 
«Аллаһу Әкбәр!» кычкырып, Биләр урамнары буйлап чабып үтүләре исенә 
төште... Пугачёв явы вакытында керәшен авылларында асып куелган поплар, 
җимертелгән чиркәүләр хәтеренә килде... Шул фетнә вакытында башкисәр 
Пугач тарафыннан тереләй утта яндырылган атасы күз алдына килеп басты... 
Әйе, атасы хаклы, мең кат хаклы булган – бу басурманнар үз вакытын көтә, алар 
барыбер урыс кул астында калмаячак, алар барыбер үз диннәрен бирмәячәк, 
әле Болгар-Биләрләрне, Казанны кулга төшереп, үз дәүләтләрен дә торгызырга 
мөмкиннәр! Бер караңгы татар авылында, ниндидер надан Әхмәт синең 
каршыңа шулай пычак тотып килгәнне, башкаларына коралга ябышу берни 
тормаячак... Әйе, бу татарлар үз вакытларын көтәләр, һәм аларга ышанырга 
ярамый иде...

 Кызылъярга ул кичке якта гына килеп җитте, атын туп-туры чиркәү ягына 
борды. Кызылъяр – зур гына урыс авылы, волость үзәге, чиркәве инде узган 
гасырда ук салынган, тирә-күрше татар авылларыннан керәшеннәрне шушында 
сак астында йөртәләр, чөнки башкача мөмкин түгел. Урыс алпавытлары һәм 
өяз түрәләренең дә кайберләре биредә яши, чөнки җирләре-маллары монда. 
Килгән кешеләрне кабул итәрлек утарлары, хөкүмәт эшләрен алып барырлык 
биналары да бар. Әмма Михаил атакай аларга барып тормады, тизрәк чиркәүгә 
кереп, җанын юатасы, гыйбадәт кыласы килде. Кызыл кирпечтән салынган 
ике катлы бу чиркәүнең биек каланчасы да бар, аннан инде бөтен тирә-якка 
чаң тавышы яңгырый башлады, халыкны кичке гыйбадәткә чакыралар иде. 
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Әмма Михаил атакай белеп тора – монда да чиркәүгә әллә ни йөрмиләр, ул 
олы бәйрәмнәрдә генә тулы була, ә керәшен татарларын бары тик полиция 
белән куып китерәләр.

 Бу юлы да чиркәү буш иде, гыйбадәт кылучы да, аны үткәрүче дә юк. 
Михаил атакай Мәрьям-Ана иконасы каршына басып чукынып алды, кичке 
догаларын укыды, татар пычагыннан исән калган өчен, Ходайга рәхмәтләрен 
әйтеп, шәм куйды. Ул арада янәшәдәге хөҗрәдән сөйләшкән тавышлар 
ишетелде, бераздан ул кешеләр үзләре дә күренде. Кызылъяр побы Мифоди 
белән Ишмөхәммәт, кулларына ниндидер кенәгәләр тотып, сөйләшә-сөйләшә 
чыгып киләләр иде, чукынып торган Михаил атакайны күргәч, алар телсез 
калды. Мифоди атакайның коты чыкты, җинаять өстендә тотылган кеше кебек, 
калтырый ук башлады. Ишмөхәммәт тә бу карт козгынның монда юкка гына 
йөрмәвен чамалады, Мифодины эшкәртергә, чиркәү кенәгәләрен тикшерергә 
килгән, дип уйлады. Һәм бу, чыннан да, шулай иде. Әмма Чирүле Майнасы 
авылында булган хәлләрдән соң, Михаил атакайның зиһене таралып китте, 
эченә курку төште, курку, шом хәтта чиркәүдә, икона-шәмнәр каршында да 
юкка чыкмады. Ул атасы Кондрати рухына шәм яндырып куйды, догаларын 
кылды, бераз тынычлангандай булып, артына борылып карады. Кемне-кемне – 
бу татар картын монда күрермен дип уйламаган иде! Аның чиркәүгә гыйбадәт 
кылырга килмәгәнен ул яхшы белә иде, әмма нигә килгән? Нәрсә кирәк аңа 
салмыш Мифодидан? 

– Кичке гыйбадәт кылындымы, Мифоди атакай? – диде ул, кылынмаганын 
чамаласа да.

– Кылынды, кылынды, батюшка, – диде Мифоди, телен чак әйләндереп. – 
Менә кунак бар бит, аның белән сөйләшеп алырга булган идем.

– Ул нинди кунак булсын! Кыр Шонталасының чукынган татары Измаил 
Ефремов бит ул, синең керәшенең! 

– Мин Измаил Ефремов түгел, ә Ишмөхәммәт Уразмәтов булам! Узган 
гасырда чиркәү кенәгәсенә язылган урыс исемнәре шунда гына калды 
инде ул, Михаил атакай! Әлхәмдүлиллаһ, алтмыш елдан артык ил алдында 
Ишмөхәммәт булып йөрим.

Моның шулай икәнен Биләр побы үзе дә белә иде, чөнки бу мишәр ире 
исламга иң нык бирелгән, татарларны урыс диненә каршы котыртып йөрүче 
иң гайрәтле, иң усал кеше иде! Аны гомер буе тыя алмадылар, авылдан-авылга 
йөреп, керәшен татарларын исламга кайтырга өндәп, алар арасында хәтта ки 
җомга намазлары да укытып йөри ул! Керәшен авылларында өйләрдән мәчет 
ясап, түбәсенә чыгып, азан әйтә! Аны моңа кадәр берничек тә тотып булмады, 
җәзасын алмады, төлке кебек хәйләкәр, бүре кебек явыз булып чыкты бу 
мишәр! Хәзер дә, әнә, чиркәүгә кереп, мин мөселман, дип, түш киереп басып 
тора бит!

– Ә чиркәүдә нишләп йөрисең монда, керәшен башың белән гыйбадәт 
кылмагач? Мифоди атакайны да юлдан яздырырга килдеңме? Аны сез, керәшен 
татарлары гына сәрхушкә әйләндереп бетердегез!

– Атакайның үз юлы, безнең үз юлыбыз... Мөселман кешесе үзе дә көмешкә 
эчмәс, моны башкаларга да бирмәс, Михаил атакай! Бу – гөнаһ! 

– Үзегезгә кирәк вакытта сез, басурманнар, гөнаһны әйләнеп узасыз! Менә 
син теге көнне Чистай судында нишләп йөрдең, сине хөкем итмиләр иде бит?! 
Әйтмәсәң дә беләм, моны Мифоди атакай да белә, әмма күз йома – Пелагея 
синең законсыз кызың бит, Фекла Тимофеева – икенче хатының! Менә шуның 
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өчен генә дә сине Себердә черетергә була иде, рәхмәт әйт элеккеге побыгыз 
Трифон атакайга, артыннан йөрмәде! 

Ишмөхәммәт сөйләшүне бу якка кереп китәр дип көтмәгән иде, башта 
югалыбрак калды, дәшмәде, аннан Биләр побына җавап бирергә булды.

– Нишләп законсыз кызым булсын ул, Аллаһ каршында законлы, никахлы 
балам ул минем! Безнең мөселман дине ике хатын да, өчне дә, дүртне алырга 
да рөхсәт итә, тик аларга тигез карарга кирәк. Сезнең динегез моны танымау 
әле ул безнең өчен закун дигән сүз түгел, батюшка! 

– Карт азгын! Монда да шул кызыңның койрыкларын җыяр өчен 
килгәнсеңдер әле! Әйт, Мифоди атакай, күрсәт кенәгәңне – керәшенлеге 
язылганмы анда?

Сәрхуш атакай болай маңгайга терәп сорауны көтмәгән иде, буталып бетте.
– Үзем дә шуны эзлим, батюшка! – диде ул, телен чак әвәләп. – Трифон 

атакайның язмаларында бер тәртип тә юк, кайбер елларның йә кенәгәләре 
юк, йә кирәкле битләре ертылган... Үзем дә аптырадым, һаман очына чыга 
алмыйм...

– Чыгарсың! Суд каршында бик тиз чыгарсың, югыйсә, үзеңнең очыңа 
чыгарлар, Мифоди атакай! Син боларның артыннан барма, алар синең артыңнан 
барсыннар! Бу басурманнар җәтмәсенә эләгә күрмә, алар үзләре беткән халык 
инде, правослау динендәге кешеләрне дә юлдан яздыра күрмәсеннәр! Шуны 
әйтергә дип килдем сиңа... Әле аерым сөйләшербез.

Шулай диде дә, ул Ишмөхәммәт ягына борылды.
– Кызыңны коткарасың килсә, мин әйткәннәрне тыңла, Измаил! – 

диде ул. – Ул әле яшь, бөтен гомере алда, балалары кечкенә... Алардан 
аерыласы килми икән, үз куллары белән чиркәүгә алып барып чукындырсын 
балаларын, басурман иреннән аерылсын... Аннан соң балалары белән әнисе 
янына, Фекла янына да кайтып яши ала, берәр чын керәшен белән гаилә 
дә кора ала. Югыйсә, кызыңны – монастырь, оныкларыңны урыс гаиләсе 
көтә... Үзеңнең дә болай ике гаилә арасында буталып йөрүең өскә чыгачак, 
башыңны бәрә-бәрә тәүбә ит, христиан дине кочагына кайт – бер авырлык 
та күрмәссең! 

 Аларның җитди сөйләшүгә күчкәннәрен сәбәп итеп, Мифоди атакай тизрәк 
янәшәдәге хөҗрәсенә кереп китте, Биләр побы белән Ишмөхәммәт чиркәүдә 
икесе генә калдылар. Ишмөхәммәт кызына каршы бу эшне Биләрнең өлкән 
рухание Михаил Лавров башлап җибәргәнен белә иде, әмма аның белән 
ачыктан-ачык сөйләшергә җай булмады, менә хәзер ул җай чыкты. Моңа ислам 
диненең хаклыгы турында сабак бирүнең мәгънәсе юк, ул аның төп дошманы. 
Әмма ни өчен урыс динен алмаганны да аңлатырга кирәк, үләр алдыннан 
булса да белеп калсын.

– Кызыма каршы бу эшне син башлаганны беләм мин, Михаил атакай! 
Ахыргача барасыңны да беләм. Артыңда кемнәр торганы да билгеле, полиция, 
судлар, түрәләр сине якламаса, болай сикеренә алмас идең! Ә безнең артыбызда 
беркем дә юк – дәүләтебез дә, ханнарыбыз да, гаскәребез дә юк безне 
якларлык... Шуңа күрә үзебезне-үзебез якларга туры килә, без дә ахыргача 
барачакбыз. 

– Артыгызда беркем тормагач, кемгә ышанып үзегезне утка ташлыйсыз 
соң? Ахыры да без дигәнчә булачак бит, нигә үзеңне дә, балаларыңны да 
газаплыйсың?

– Ахыры Аллаһ кушканча булачак, без шуңа инанганга бу көрәшкә 
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кердек... Без ышанабыз – Аллаһ иманлылар, гаделләр ягында булачак, 
кыерсытылганнарны яклаячак... 

– Сез, татарлар, үзегезне кыерсытылганнарга саныйсызмыни?
– Илен-җирен ят кавем басып алгач, инде теленә-диненә, үзенә-милләтенә 

куркыныч янагач, ул халык ничек дип аталсын?! 
– Әмма заманында сез, басурманнар, безне басып алган идегез, без өч 

гасырга якын татар итеге астында яшәргә мәҗбүр булдык!
– Михаил атакай, мин дә тарихны яхшы беләм, дөнья күргән кеше! Әгәр 

татарлар шул өч гасыр вакыт эчендә сезнең динне кыскан булса, телләрен 
алыштырырга мәҗбүр итсә, ислам динен көчләп таккан булса, бүген 
урыс милләте булмас та иде! Әмма татарлар аларның рухи дөньяларына 
кермәгәннәр, киресенчә, җирләребездә чиркәү-монастырьлар салырга рөхсәт 
иткәннәр, урыс поплары кагылгысыз булган, аларны Алтын Урда ханнарының 
ярлыклары саклаган! 

– Ә без нишлибез?! Без дә шуны ук эшлибез – кабул итегез христиан 
динен, бу дәүләттә безнең кебек үк тигез хокуклы кешеләр булырсыз, дибез! 
Сезнең бөтенегезнең фаҗигасе – дәүләтнең, патша галиҗәнапләренең үзегезгә 
сузган ярдәм кулын кабул итмәвегездә, кире кагуыгызда! Без сезгә, кайчандыр 
үзебезне изеп торган басурманнарга, кочакларыбызны җәеп, бер диндә, бер 
милләт булып тыныч-тату яшәргә тәкъдим итәбез, ә сез вәхшиләрчә һаман 
искегә ябышып ятасыз! Халыкны менә синең кебек фанатиклар котырта, 
Измаил Ефремов, үзең дә кеше кебек яшәмисең, башкаларга да ирек бирмисең! 
Бер эзеңә төшәрләр әле синең, карт төлке!

Ишмөхәммәт сизенә – куркытып, янап алдыра алмагач, бу карт урыс 
аңа икенче яктан килеп карарга булган – имеш, татарларга бәхетле булу 
өчен, диннәрен алып, урыс итәргә генә кирәк икән! Динеңнән генә түгел, 
милләтеңнән, тарихыңнан, телеңнән дә ваз кичү булачак бит бу! Һәм ни өчен 
кирәк бу корбан? Өелешеп эчеп, сугышып ятучы кавемгә әйләнү өченме? Юк 
инде, татарның акыллысы, иманлысы, киләчәк турында уйлаганы бу юлга 
беркайчан да бармаячак, үзе булып калу өчен, ахыргача көрәшәчәк...

– Син, Михаил атакай, татарны бүген генә дөньяга килгән кыргый кавем 
дип уйлыйсың ахры, тел төбеңнән шул аңлашыла… Менә син Биләрдә, 
борынгы болгар-татарларның меңьеллык шәһәре өстендә утырасың. Андагы 
чакрымнарга сузылган хәрабәләрне, урыс авылы кереп утырырлык мәчет 
нигезләрен, хан сарае калдыкларын күргәнсеңдер... Алар барысы да таштан 
булган, йортлары астан җылытылган, мунчаларына торбалардан салкын һәм 
җылы су килеп торган... Кәрвансарайларында берьюлы меңәр кеше туктап 
ял иткән, базарларында гарәп-фарсы, чин-мачин, төрек вә әрмәннәр, хәтта 
аурупалылар сәүдә итә торган булган... Болгар-татарлар үзләре дә бу ерак 
илләргә кәрваннар юллаган, ул тарафларга сәүдә өчен генә түгел, гыйлем алу 
өчен дә юнәлгән... Алган гыйлемнәрен биредә бөтен әтрафка таратканнар, 
Болгар вә Биләр бар тарафка нур чәчеп торган. 

– Болар инде булган да беткән, күпме сөйләсәң дә, алар юк инде, тарихта 
гына калган, Господь Бог сезне безгә ихтыярлы иткән, язмыш белән килешергә 
кирәк, Измаил Ефремов! 

– Бу хәлләр тарихта гына калмаган, ә һәр татарның хәтерендә, Михаил 
атакай! Борынгы бабаларының кемлеген яхшы белгән кавем без! Алар хәтере, 
алар каны, аларның гайрәте һәм гыйлеме безгә дә күчкән. 

Ишмөхәммәт Чистайга барып кайтырга уйлаган иде, әмма бармады, атын 
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җигеп, Чирүле Майнасына юл алды. Биләр побының сүзләре аны борчуга 
салды, Әхмәтнең балаларын килеп алырлар, дип кайгырды, ул чарасызлыктан 
берәр нәрсә эшләп ташламасын, дип курыкты. Юк, балаларны анда калдырырга 
ярамый иде! Ул аларның капка төбенә килеп туктаганда, кечерәк балалары тау 
шуып йөриләр иде, Ишмөхәммәтне күрүгә, «Урыс килде!», «Урыс килде!», 
дип чырулап, өйгә кереп качтылар. Ишмөхәммәт чанасыннан төшеп өлгермәде, 
капка төбендә кулына сугым пычагы тоткан Әхмәт күренде. 

– Аяк атлыйсы булма, сине дә, үземне дә бетерәм, әмма балаларымны 
бирмим! – дип кычкырды ул, толыпка төренгән Ишмөхәммәтне танымыйча.

– Чү, чү, энем, Шонталадан Ишук әзиең булам мин, җый пычагыңны! – диде 
Ишмөхәммәт, шикләнә төшеп.

 Кайгыдан исәрләнә башлаган Әхмәт уңайсызланып куйды, әмма пычагын 
яшермәде. 

– Ниятең яхшыдан булса, өйгә кер, Ишук әзи, таныдым мин сине... Баш 
авышкан инде бу балалар кайгысыннан! Килеп алып китәрләр, дип кот чыгып 
тора... Биләр побы шулай дип янады бит!

– Алып китмәсләр, энем, курыкма! Аллаһы Тәгалә ирек кылмас! Әйдә, 
калганын өйдә сөйләшеп бетерербез...

 Алар өйгә керүгә, балалар кайсы-кая качып бетте, сәке асларына, түбәнөйгә 
төшеп китүчеләр дә булды. Игезәк кызлар исә әниләренең озын итәк астына 
кереп качтылар, әйтерсең лә дөньяның бөтен афәтеннән шул коткара иде! 
Иренең кем беләндер татарча сөйләшеп кереп килүен күргәч, Вәлия дә чаршау 
артыннан чыкты, балалары да аңа иярде. 

– Әссәламегаләйкүм, йортка иминлек булсын! – дип, Ишмөхәммәт 
шаулатып сәлам биреп керде, аннан утырып дога кылдылар. 

Йорт хуҗаларының Кыр Шонталасыннан Ишук әзи турында ишеткәннәре 
бар иде, менә бүген ул үзе бусагаларын атлап керде! Әкияти Хозыр-Ильяс кеби, 
аның бөтен мәкруһларга ярдәм итеп йөрүен беләләр иде, шөкер, ул ярдәм менә 
хәзер аларга да килде! Сәке астыннан, түбәнөйдән башка балалар да чыкты, 
Ишмөхәммәт аларга Чистайдан алып кайткан күчтәнәчләрен таратты.

– Кичерегез, Әхмәт энем, килен! Авыр вакытларыгызда яныгызда була 
алмадым, бу балаларга да ярдәмем тимәде... Үзебезне дә мәхкәмә юлында 
йөртәләр, әле бу көннәрдә генә Чистайда олы кызымны хөкем иттеләр...

– Ишеткән идек, Ишук әзи! Чирүле Шонталасыннан килгәннәр иде, алар 
әйтте, Гөләйзаны балалары белән килеп алып киттеләр, дип. Ахыры ничек 
булып бетте соң?

– Әле ахыры бетмәде, энем, бер айдан тагы суд булачак... Гөләйзаны, 
иреннән аерып, монастырьга ябарга, балаларын, чукындырып, урысларга 
тәрбиягә бирергә җыеналар.

– И Раббым, үзең күрсәтмә бу көнне! Гөләйза мескен бу хәлгә ничек түзәр, 
балалары нишләр? Әнә безнекеләрнең чыкмаган җаннары гына калган, әле 
ярый үзләре качып кайтты, балакайларым!

– Әйе, килен, балалар ул җәһәннәмнән качып дөрес эшләгәннәр! Аларны 
анда яңадан бирергә ярамый, харап булачаклар!

– Соң, бездән кем сорап торсын, Ишук әзи! Үрәдникләр белән килеп, 
үзебезне атлы казаклар белән камчылап, балаларыбызны көчләп тартып 
алдылар бит! Артларыннан Биләргә барып карадык, этләр өстереп кудылар, 
авылдан чак качып өлгердек, талап үтерәләр иде! 

– Күгәрмәгән җирләре калмаган балакайларның, кыйналмаган көннәре 

Ф Ә Ү З И Я   Б Ә Й Р Ә М О В А



29

булмаган, Ишук әзи! Балалар бит алар, кечеләренә нибары дүрт яшь! Ач 
тотканнар үзләрен! Чукынмаган өчен, кулларын төйгәннәр, бармакларын 
каерып бетергәннәр, мәлгуньнәр! Кая, улым, күрсәт әле әзигә!

 Олы уллары килеп, Ишмөхәммәткә калтырап торган кулын сузды, аның 
шәһадәт бармагы кәкрәеп, шешеп, күгәреп чыккан иде. Ишмөхәммәт баланың 
яралы кош канатыдай каерылган кулын учларына алды, аны бисмилла әйтеп 
өшкерде... Менә бу бала дин-ислам хакына инде күпме авырлыклар күргән, тән 
һәм җан җәрәхәтләре алган, инде, Раббым, моннан соң аны кяферләргә ирекле 
кылма! Мөселман мөселманның кардәше, татар татарның туганы, димәк, бу 
балалар да аныкы булачак!

– Каршы килмәсәгез, хәзер бу балаларны, чанага төяп, Шонталага алып 
китәм, үзебездә яшерербез, аннан эзләргә башларына килмәс! Үзем иртәгә 
Чистайга барам, ил картлары белән киңәшермен, бер-бер җаен табарбыз, Алла 
теләсә! Әмма аларны хәзергә монда калдырырга ярамый! Алырга килүләре бар.

 Ир белән хатын, аптырашып, бер-берләренә карашты, алар моны көтмәгән 
иде. Балаларын килеп тартып алырлар, дип, төне буе дер калтырап чыктылар, 
Әхмәт пычагын кулына тотып ятты. Ә монда бөтенләй башка кеше килеп керде!

– Мин алар керсә, дип, сугым пычагымны әзерләп куйган идем инде, Ишук 
әзи! Үзебезне дә, аларны да юк итә идем...

– Син ул сүзеңне оныт, Әхмәт энем! Алар өчен үзеңне, балаларыңны корбан 
итәргә ярыймы соң?! Зур гөнаһ бу, моннан соң хәтта уеңа да килмәсен! Адәм 
баласы ахырга чаклы гомере һәм иманы өчен көрәшергә тиеш, бу – Аллаһтан 
әманәт! 

– Аптыраганнан, чарасызлыктан шундый фикергә килгән идем, Ишук 
әзи! Әле ярый фаҗига булмыйча калды... Аллаһы Тәгалә сине безгә җибәрде. 
Балалар белән нишләрбез икән соң, әнисе?

– Яңадан чыгарып җибәрүе дә авыр, монда калдырырга да куркыныч, әтисе... 
Теләсә кайсы вакытта килеп кереп, төяп алып чыгып китәргә мөмкиннәр бит! 
Биләр побы бик явыз, бу этлеген эшләмичә калмас!

– Алайса, хәл иттек! Аллага тапшырып, алып кит, Ишук әзи, без сиңа 
ышанабыз! Синең үз хәлең дә хәл инде, әмма Шонтала халкы диндә нык тора, 
балаларыбызны бирмәс, адашырга юл куймас, Алла теләсә!

– Ә алар килеп керсә, нәрсә дип әйтик икән, Ишук әзи?
– Киенеп, Биләргә чыгып киттеләр, диярсез, килен! Ничек кайткан булсалар, 

шулай чыгып киттеләр, диярсез... Алар аның артыннан башка йөрмәячәк, чөнки 
балаларны шулай караучысыз калдырганнары өчен үзләре гаепле булачак.

 Шулай килештеләр. Аннан капкага бастырык салып, өй ишеген келәгә 
бикләп, өйлә намазын укып алдылар. Ата-ананың да, балаларның да күңелләре 
тыныч иде, чөнки төннәр буе йокы бирмәгән, кайчан кереп алып чыгып 
китәрләр, дигән курку юкка чыкты, Аллаһ аларга ярдәмче җибәрде. Өй 
эчләре нурга күмелде, күңелләр күтәрелеп китте, яшиселәр килә башлады... 
Намаздан соң бергәләп чәй эчтеләр, балаларның әйберләрен җыйдылар, юлга 
әзерләделәр. Дүрт яшьлек игезәк кызларның гына, әниләре яныннан китәселәре 
килмичә, кәефләре бозылды, алар шыңшып елый башладылар. Бәлки, тагы теге 
начар йортка алып баралар, дип уйлаганнардыр, бичаралар... Олы балаларга 
ата-ана белән аерылу авыр булса да, алар тыныч иде.

 Балаларны толыпларга төреп, чана түренә кертеп утырттылар, ат килгән 
юлыннан кайтырга кузгалды. Ата-аналары аларны догалар кылып, изге 
теләкләр белән озатып калды, коллыктан котылу юлын күрсәткәне өчен, 
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Аллаһка рәхмәтләрен әйттеләр... «Дөнья гел болай бармас әле, безгә дә үз 
балаларыбыз белән үз динебезне тотып, үз җиребездә тыныч-имин яшәргә 
насыйп булыр», дип юандылар... Ә аңа кадәр барысына да күп сынаулар үтәргә 
кирәк иде әле...

Ишмөхәммәт кечкенә игезәк кызларны Гөлзадаларда калдырды, анда үсеп 
килә торган үз кызларына сеңелкәш булырлар, дип уйлады. Ә олы малайларны 
үзенә алып кайтты, улы Бикмөхәммәтне иптәш итәрләр, дип сөенде. Балаларны 
урнаштырып бетергәч, икенче көнне Чистайга чыгып китте, чөнки Гөләйзаның 
судына хәтле күрәсе-сөйләшәсе кешеләре бар иде...

Чирүле Майнасына икенче көнне Кызылъярдан үрәдник-приставлар, 
атлы казаклар килеп җитте, аларны Биләр побы котыртып җибәргән иде. Ә 
үзе яңадан бу авылга кереп тормаган, Әхмәтнең сугым пычагы аны Чирүле 
Майнасын әйләнеп үтәргә мәҗбүр иткән иде. Үрәдник, капканы каерып 
ачып, ишекне тибеп кенә керде, аңа каршылык күрсәтүче булмады, шул ук 
вакытта өйдә балалар да юк иде. Ул арада пристав белән казаклар да кереп 
җитте, өйнең астын-өскә китереп, балаларны эзли башладылар. Сәке аслары 
да, түбәнөй дә, мич башлары да калмады, чоланга чыгып, абзарга кереп тә 
эзләделәр – балалар юк иде.

– Где дети?! – дип кычкырды пристав, тыны буылып.
Михаил атакай аларны кисәткән иде, каршыгызга пычак күтәреп чыгар, 

сак булыгыз, дигән иде, ә монда пычак та юк, балалар да юк! Казакларның 
берсе татарча бераз чамалый икән, ул, Әхмәт янына килеп, «Балалар кайда?» 
дип сорады.

– Балалар китте, китте! – диде Әхмәт, кулларын Биләр ягына болгап.
– Кая китте?
– Биләр китте, пошёл...
– Кайчан пошёл?
– Кичә киттеләр... 
«Биләргә киттеләр, дип әйтә, кичә киткәннәр», дип, казак аның сүзләрен 

приставка тәрҗемә итте. Моңа ышанырга да, ышанмаска да белмәделәр. Аннан 
күрше-күләнгә кереп тикшереп чыктылар, авыл буйлап сорашып йөрделәр, 
әмма беркем дә артыгын сөйләмәде, «белмибез»дән ары узмады. Ул арада буран 
кузгалды, җил чыкты, каршыдагы өйләр дә күренмәс хәлгә килде. Пристав 
белән үрәдник сөйләшеп-киңәшкәннән соң, Кызылъярга кайтып китәргә 
булдылар, атлы казаклар да аларга иярде. Шулай итеп, балаларның язмышы 
вакытлыча булса да хәл ителде... 

Сугым пычагы да кирәк булмады.
Бу әле 1838 елның март ае гына иде...

 Ишмөхәммәтне Чистай төрмәсенә алып китәләр
 Март ахырында булган мәхкәмәдә дә Гөләйза эшенә нокта куелмый, 

мулла белән поп икесе ике төрле сөйләгәнгә, Кыр Шонталасы һәм Чирүле 
Шонталасы авыллары халкыннан да сорау алырга, дигән карар чыга. Моның 
өчен урыннарга мәртәбәле комиссия җибәрелергә тиеш була, аның составына, 
пристав һәм руханилардан кала, хөкүмәт кешеләреннән дә вәкилләр кертелә. 
Бу эшләрдә депутатлык вазифасына округ башлыгы ярдәмчесе, аксөяк, флот 
лейтенанты Мейснер билгеләнә. Әмма комиссия тикшерүне бик озакка суза, тиз 
генә оешып, урыннарга чыгып китә алмый, вакыйгалар агышының үзгәрүенә 
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башка җитди сәбәпләр дә була. Әлбәттә, Ишмөхәммәтнең мәхкәмәгә кадәр 
алып барган сөйләшүләре, Чистай морзаларының астан гына ярдәме, старовер 
урыс судьясының икеләнүләре дә эшнең сузылуына китерә. Ә эшнең болай 
сузылуы Гөләйза өчен файдага гына була, чөнки карар чыкканчы, ул әле иректә 
кала, гаиләсе, балалары янында яши. Аңа шуннан башка берни дә кирәк түгел, 
ул шушы бәхете һәм иреге өчен көне-төне Аллаһка рәхмәтләрен әйтә...

 Гөләйза эшенең болай сузылуына тагы бер җитди сәбәп, ул – илдәге 
вазгыять. Татарларның ташкын булып исламга кайтуын бер селтәнүдә туктату 
өчен, хөкүмәт кискен адымнарга барырга мәҗбүр була – меңләгән керәшен 
гаиләсен урыс авылларына күчерү турында карар чыгарыла. Бу эш бик тупас 
рәвештә, халыкны кан елатып, бар мал-мөлкәтен тартып алып, мыскыллап 
һәм җәберләп башкарыла. Бер Казан губернасында гына да йөздән артык 
авылдан керәшен татарлары Рәсәй империясе буйлап таратылырга, урыслар 
арасына күчерелергә тиеш була. Татарларның бер өлеше, таланып Себергә 
куылуны көтеп тормыйча, гаиләсен, балаларын алып, туган авылларыннан 
чыгып качалар, дөнья буйлап таралалар. Бер өлеше мәҗбүри күчергәннән соң 
да туган якларына качып кайта. Ә илдә калган төп өлеше баш күтәрә – бер 
Чистай, Спас өязләрендә генә дә 51 татар авылы көчләп чукындыруга һәм 
көчләп күчерүләргә каршы баш күтәрә. Чистай, Лаеш, Мамадыш төрмәләре 
татарлар белән тула, судлар аларның эшләрен карап өлгерә алмый, Питерга 
кочак-кочак хатлар һәм үтенечләр агыла... Ике як та яза: татарлар – урынсыз 
җәберләүдән коткаруны сорап; урыс поплары һәм түрәләре – татарларга җәзаны 
катылатуны таләп итеп... Әлбәттә, патша хакимияте соңгыларының сорауларын 
канәгатьләндерә, моның шаукымы Чулман аръягына да килеп җитә.

 Иң беренче эш итеп коткычыларны, ягъни, правослау динен ташлап, 
ислам диненә кайтырга өнәүчеләрне җыеп алырга булалар, бу кара исемлеккә 
Ишмөхәммәт тә эләгә. Биләр побы күптән аңлаган иде – Ишмөхәммәт кебек 
кешеләр яшәгәндә, татарларны чылбыр белән бәйләп тә христиан динендә 
тотып булмаячак, аның вәгазьләрен тыңлап, чылбырларын тешләре белән 
чәйнәп өзәчәкләр алар! Үзе ислам фанатигы, хәзер башкалардан да шуны ясый. 
Аңа бер яктан да якын килеп булмый – тормышны белә, динне белә, законнарны 
белә, Чистай тулы таныш-белешләре, инде татарларны гына түгел, урысларны 
да үз ягына аудара башлаганга охшаган. Земство судьясының бу юлы да тиешле 
карар чыгармавына Михаил атакай шаклар катты! Нигә кирәк иде аңа мулла 
һәм поплардан кат-кат сорау алу, нигә кирәк ул надан авыл татарлары янына 
комиссия җибәрү?! Нигә суза ул бу эшне?! Әллә кайчан бөтенесен бөтереп 
тыгып куярга була иде бит! Төртелде дә калды шушы земство судына!

 Бу юлы Михаил атакай Чистай судын әйләнеп үтәргә булды – коткычылар 
исемлеген туп-туры Казан белән Питерга җибәрде, исемлекнең башында, иң 
куркыныч кеше булып, Измаил Ефремов – Ишмөхәммәт Уразмәтов тора иде. 
Биләр побы аның турында аерым белешмә тутырды, чукындырылган була 
торып, ике хатын белән яшәвен, үзенең дә, гаиләсенең дә ислам динен тотуын, 
Ишмөхәммәтнең күрше керәшен авылларында указсыз мулла булып, җомга 
намазлары укып йөрүен – берсен дә калдырмады. Аның Пелагея-Гөләйза белән 
авызы пешкән иде, атасына ныклап тотынырга булды. Кәгазьгә генә ышанып 
бетмичә, Ишмөхәммәтне җинаять өстендә тотарга уйлады һәм шымчылары 
аша каравыллый да башлады, бигрәк тә җомга көннәренә зур игътибар бирде. 
Һәм шундый форсат килеп тә чыкты.

 Актауга бер барганда, чиркәүгә тәүбә-истигъфар итәргә иске керәшеннәрдән 
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булган Степан килде. Калтыранган тавыш белән, бик куркыныч нәрсәләр 
хәбәр итте ул! Җомга көннәре керәшен татары Василийларның өендә җыелып 
намаз укыйлар икән! Степанның хатыны Мария да, улын җитәкләп, шунда 
йөри, ди, чөнки Василий белән Мария бертуганнар икән. Алар Чулман 
аръягыннан, чукындырылган булсалар да, гомер буе ислам динен тотканнар, 
аталарын да шуның өчен кыйнап үтергәннәр, аналары һәм башка туганнары 
ачтан үлгән. Инде монда килеп, керәшен булып тыныч кына яши башлагач, 
Шонталадан Ишук әзи дигән бәндә килеп, барысын да исламга котырткан, 
җомга намазларын укыта башлаган. Степан үзе анда катнашмый икән, әмма 
хатыны белән улы алар арасында булгач, бик курка, шуңа күрә бу хәл турында 
Биләр атакаена ачылырга булган.

– Нигә Актау побы Яков атакайга сөйләмәдең боларны? Ул бу хакта беләме?
– Белә, атакай, белә, өсләрендә тоттык! Курка ул алардан, татарлардан да 

курка, синнән дә курка... Мин дә куркам, белсәләр, хатыным белән улымны 
төрмәгә утыртырлар, дип котым чыгып яшим... Шуңа күрә үзем сөйләп бирергә 
булдым, атакай! Ходай хакына, минекеләргә тимәгез инде?

– Сөйләп дөрес иттең, Степан! Тагы шуны әйт: һәр җомгада киләме ул 
Ишук-Измаил?

– Юк, һәрберсендә килми ахры, ара якын түгел бит... Әмма айга бер-ике 
килә, күбрәк кичтән килеп куна.

– Бик яхшы! Алайса, син миңа тагы ярдәм ит, Степан! Ул карт төлкенең 
кичтән килүен сизсәң, атыңа атланып, Чистайга ашык, чиркәүгә кереп, бу хакта 
хәбәр ит. Калганын алар үзләре оештырыр. Аңладыңмы?

– Аңладым, батюшка, аңладым, шулай эшләрмен.
– Бу хакта башка беркемгә дә сөйләмә, Яков атакайга да берни әйтмә. 

Хатыныңа да әйтмә, тегеләрне кисәтеп куюы бар.
 Михаил атакай Чистайда да сөйләшеп куйды – Актаудан Степан дигән 

керәшен татары килеп хәбәр итүгә, җомга көнне авылга полиция һәм 
гаскәриләр җибәрергә, төнлә булса да, аның үзенә дә белдерергә. Чиркәүле 
христиан авылына кереп оялаган елан өнен туздыруда ул үзе катнашырга һәм 
җитәкчелек итәргә тиеш иде. Әмма вакыйгалар ул уйлаганча булып чыкмады...

 Майның караңгы, җилле-давыллы бер төнендә Биләр авылында көчле 
янгын чыкты. Элек тә май ае коры һәм җилле килгәндә, урамы-урамы белән 
янып бетә торган еллар була иде, әмма бу юлы ут төнлә чыгуы белән куркыныч 
иде. Башта кемнәр янганын да белмәделәр, аннан утның Захарилар йортыннан 
чыкканын аңладылар. Беркем ул исерекләрнең өен сүндерергә ашыкмады, 
һәркем үзенекен сакларга тырышты, нәтиҗәдә, урамы белән янып беттеләр. 
Шушы төнге янгын вакытында Захари белән Варвара үзе дә юкка чыкты, 
күмәргә гәүдәләре дә калмаган иде. Аларны кызганучы булмады, чөнки утның 
шул эчү аркасында чыгуы көн кебек ачык иде. Михаил атакай утның чиркәүгә 
хәтле килеп җитмәвенә сөенде, әмма үзенең абзар-куралары янган иде. Хәер, 
хатыны үлгәннән бирле, ул инде мал-туар тотмый, балалары да яшьтән үлде, 
ул хәзер ялгызы көн күрә. Биләр побының өен чак саклап калдылар, ул моны 
Ходайның бер кисәтүе, дип кабул итте, алдагы ут аныкы булырга мөмкин иде...

 Захари белән Варвара эчкән баштан янып үлгәч, Михаил атакай аларга 
тәрбиягә биргән татар балалары турында исенә төшерде. Әйе, теге вакытта 
эзләтеп карады ул аларны, Чирүле Майнасына да берничә тапкыр полиция 
җибәрде, ләкин балалар анда юк иде. Шул ук вакытта алар Биләргә дә 
кайтмаганнар иде, Михаил атакай бу әкияткә ышанмады да. Алай да, карлар 
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эрегәч, мәетләре шунда ятмыймы икән, дип, юл буйларын карап чыктылар, 
әмма беркемне дә тапмадылар. Кемдер аларны Чирмешәнгә батып үлгән, дип 
сөйләде, кемдер, имеш, Чистайда күреп кайткан, әмма боларның берсенә дә 
ышанырлык түгел иде. Хәер, Захарилар янып үлгәч, ул балалар мәсьәләсе дә 
юкка чыкты, табылсалар да, аларны асрамага алган гаилә юк иде инде. «Әгәр 
бу татар балалары шунда булган булса, алар да янып үлгән булырлар иде...» дип 
уйлады Михаил атакай, чөнки Захарилар төнгә өйләрен эчтән бикләп куялар, 
олырак балаларның аяк-кулларын бәйлиләр, дип ишеткәне бар иде. Имеш, 
качмасыннар, дип шулай кыланганнар... Балалар барыбер чыгып качты, ә 
Захарилар янып көлгә әйләнде. Бу да Ходайның бер хикмәте иде, әмма Михаил 
атакай аны нәрсәгә юрарга да белмәде, тәүбә итәсе урында, үзенең җиңелә 
һәм чигенә баруын сизенеп, соңгы көчен җыеп, татарлар өстенә ябырылды...

 Биләрдәге бу хәлләр турында хәбәр Ишмөхәммәткә дә килеп иреште, ул 
моның шулай бетәсен чамалаган иде инде. «Аллаһы Тәгалә явызларга тиешле 
җәзасын бирде, гөнаһсыз балаларны уттан саклап калды», дип уйлады ул. Әйе, 
Аның теләгеннән башка җил дә исми, яфрак та селкенми, адәм балаларының 
тууы һәм үлүе дә Аллаһтан шул, кайтыр урыннары да Аңа... Шуңа күрә бу өч 
көнлек дөньяда мәңгелеккә күчәргә әзерләнергә кирәк, чөнки дин тоткан кеше 
дә китә, тотмаганы да китә, ә кем булып китә ул бакыйлыкка? Шуңа күрә иман 
хакына, дин-ислам хакына бөтен авырлыкларга, бөтен сынауларга түзәргә 
кирәк, Аллаһы Тәгалә барыбер яраткан бәндәләрен коткара...

 Ишмөхәммәт бу җомгасын Чирүле Майнасында укырга булды, Әхмәтнең 
балаларын да төяп барыр, бик сагыналар, күзләре гел Майна юлында... Инде 
салкын кышлар үтте, дөнья, берни булмагандай, яфрак яра, чәчәк ата, мал-
туарлар кысан абзарларда түгел, иркен яланнарда рәхәт чигә... Элек бу вакытта 
авыл халкы да сабантуй-җыеннар белән мәш килә иде, ул бер-берләренә 
кунакка йөрүләр, бөтен гаилә белән сахраларда күңел ачулар... Әби патша 
заманнарында бигрәк тә иркенлек булып алды, татарларның динен дә, милли 
бәйрәмнәрен дә тыймадылар, халык, шуны гына көтеп торгандай, бик тиз үз 
асылына кайта башлады. Сандыклардан чиккән калфак-түбәтәйләр чыкты, 
өрфиядәй ак ефәк шәлләр, бала итәкле күлмәкләр, бәрхет камзуллар, затлы 
җиләннәр, бизәкле читекләр, көмеш беләзекләр, фирүзә кашлы йөзекләр – 
милләт бөтен матурлыгы белән мәйдан тотты. Ул көрәшләр, ат чабышлары, 
дисеңме, капчык сугышлары, чүлмәк ватулар, дисеңме – барысын да исенә 
төшерде милләт, татарлар, бөтен авырлыкларны онытып, бәйрәм итә иде...

 Аннан тагы менә шушы көннәр килде – патшалар алмашынды, сабантуй-
җыеннар тыелды, имеш, аларда мөселман татарлар белән керәшеннәр 
аралаша икән, татарча сөйләшәләр, бергәләп намаз укыйлар, ди! Һәм барысы 
да туктатылды, әмма боларны күңелдән алып ташлый алмадылар. Менә 
хәзер дә Ишмөхәммәт, шул көннәрнең бер язгы дәрте белән, юлга кузгалды, 
Майнадан соң кызлары Гөләйза янына Чирүле Шонталасына керергә уйлады, 
үзе белән Гөлзаданы да алды. Балалар кичтән үк авылларына кайтырга 
әзерләнә башлады, Чистайдан алып кайткан матур киемнәрен баш очларына 
куеп йокладылар. Чистай морзалары – Гомәр, Исмәгыйль әзиләр, Хәлимәбану 
абыстай бу балаларны баштанаяк киендерде, кочак-кочак бүләкләр, китаплар 
биреп җибәрделәр, акчалата да ярдәм итеп тордылар. 

Ишмөхәммәт арба төбенә мул итеп кипкән печән түшәде, өстенә суккан 
палас җәйде, башта малайларны утыртты, аннан Гөлзадаларга кереп, аның 
үзен һәм игезәк кызларны алды. Гөләйзаларга да керәсе булгач, Гөлзада күп 
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итеп күчтәнәч-бүләкләр төягән иде, балаларның да «бирнә»ләре мул булып 
чыкты, майның матур иртәсендә, иртәнге намаздан соң, Майна ягына таба 
кузгалдылар. Келтерәп торган ат юлы әле куе урманнарны кисеп үтте, әле 
кар астыннан исән-имин чыккан камыллы кырлар аша узды, калкулыкларга 
менде, маллар утлап йөргән үзәнлекләргә төште... Дөнья искиткеч матур иде! 
Агач яфраклары инде тупырдап бәреп чыкканнар, салмак җилдә җилфердәшеп 
утыралар, аларда ник бер бөртек тузан булсын! Саф, сусыл, җете яшел гүзәллек! 
Күкрәп күтәрелеп килгән яшел үлән арасында сап-сары ут чәчкәләре яна, 
зәңгәр-шәмәхә гөлчәчәкләр күренеп-күренеп китә... Алар арасында яңа туган 
колыннар ауный, җирән бияләр, колакларын шомрайтып, аларның иминлеген 
саклый... Туган якларның сахра-далалары өстендә, урман-үзәнлекләрендә мең 
төрле кош, мең төрле бөҗәк гөж килә, аларның нәсел калдыра, бала чыгара 
торган вакытлары, һәрберсенең үз җыры, үз урыны, үз язмышы... Әнә елга-
күлләрдә бака егетләре, дәртләнеп, мәхәббәткә мәдхия җырлый, бал кортлары, 
эшлекле безелдәп, беренче чәчәкләрдән ширбәт җыя, чабаклар, күккә сикереп, 
укра чәчә, кошлар балаларына җим ташый... Табигатьтә барысына да урын 
җитә, беркем дә башкасының өлешенә керми, һәркем үз юлы, үз сукмагы белән 
бара... Адәм балаларына гына җир җитми, алар бер-берләренең телләрен дә, 
диннәрен дә, хәтта үзләрен дә юк итәргә әзер. 

 Балалар да тирә-яктан күз алмыйлар, тизрәк үзләренең авыллары күренүне 
көтәләр... Кодрәтләреннән килсә, ат алдыннан җәяү төшеп йөгерерләр иде! 
Әти-әниләре янына кайталар бит, балакайлар, бүген алардан да бәхетле кеше 
дөньяда юктыр! Малайларның башларында матур түбәтәйләр, өсләрендә 
Чистай морзалары бүләк иткән яхшы киемнәр, кечкенә кызларга хәтле баш 
түбәсенә калфак кадап куйганнар, аның өстеннән матур яулыклар япканнар. 
Төенчекләрдә әти-әниләренә дигән күчтәнәчләр, әмма алар үзләренең ата-ана 
өчен иң зур бүләк икәнлекләрен аңлыйлармы икән? 

 Әнә каршыда Чирүле Майнасы да күренде, авыл әллә ни зур түгел, 
әмма мәчете бар. Ишмөхәммәтнең ишетүенчә, Чирүле Майнасы элек башка 
урында булган, хәзер анда урыс авылы. Монда да бөтен җирдәгечә – башта 
татар авылы биләмәләрен урыс алпавытына бирәләр, ул исә анда үзенең кол 
крестьяннарын китереп тутырта. Урысларга ияреп, поплары килә, диннәре 
килә һәм татарларны да көчләп чукындырулар башлана. Югыйсә, Чирүле 
Майнасы да заманында йомышлы татарлардан торган морзалар авылы була 
бит! Биредә әле унҗиденче гасыр азагында Гали морза Еникеев, Кади морза 
Богданов, Бикбай морза Калмаев, Үтәмеш морза Чапкыновлар яшәгәнлеге 
билгеле. Авылга нигезне Шонтала ягыннан килгән Майна бабай салган, дип 
сөйлиләр. Көчләп чукындыруларга түзә алмыйча, Чирүле Майнасы хәзерге 
урынына – Чирмешән буена китә, элеккеге урында Урыс Майнасы авылы 
утырып кала. Көчләп чукындырылган керәшеннәр дә, татарлар да аларга ияреп, 
яңа урынга күчә һәм ислам динен тотуларын дәвам итәләр. Әхмәт белән Вәлия 
дә шундый мәкруһлардан ласа.

 Капка төбенә килеп туктау белән, малайлар арбадан сикереп төштеләр, 
игезәк сеңелләрен күтәреп алдылар, күчтәнәч-бүләкләрен эләктереп, өйгә 
ашыктылар. Ул арада әти-әниләре дә каршыларына йөгереп чыкты, аяк 
атларга да ирек бирмичә, игезәкләр аларга сарылды. Бу мизгелләрдәге бәхетне, 
сөенечне әйтеп-аңлатып бетерерлек түгел иде! Балалар барысы да исән-сау, 
үзләрен танырлык та түгел, өсләрендә әллә нинди матур киемнәр! Әкияттәге 
ханзадәләрмени?! Вәлиянең күзләреннән бәхет яшьләре акты, кодрәтеннән 
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килсә, балаларының бишесен дә берьюлы күтәреп алыр иде, әмма уллары 
инде үзләре аны куып җитеп килә, күрешмичә торган арада бигрәк тә буй 
тартканнар. Хатын-кызлар һәм балалар, шатланып сөйләшә-сөйләшә, өйгә 
уздылар, ирләр, капканы ачып, атны ишегалдына кертте, ашарына салдылар, 
эчәренә бирделәр. Өйдә исә балалар төенчекләреннән әти-әниләренә дигән 
бүләкләрне чыгардылар, аларны Чистай морзалары биреп җибәрде. Әниләренә 
– ука белән чигелгән өрпәк һәм кәшимир шәл, бәрхет камзул, әтиләренә – ука 
белән чигелгән түбәтәй һәм парча җилән. Аларның һәрберсенә, хәтта балаларга 
да Мәккә-Мәдинәләрдән алып кайткан намазлык һәм дисбеләр... Моның өстенә 
дөнья кадәр тәм-том, хөрмәсе-кипкән җимешләре, китаплар, уенчыклар... 
Әйтерсең лә бу балалар Шонталадан түгел, Мәккә-Мәдинәләрдән кайткан, 
ата-аналарын Аллаһ нигъмәтләре белән сөендерәләр. 

 Җомга намазына бераз вакыт бар иде, юлдан соң чәйләп алырга булдылар. 
Хатын-кызлар тиз генә табын әзерләде, ирләрне сыйлады, чөнки аларның 
мәчеткә барасылары бар иде. Сөйләшә-сөйләшә тамак ялгадылар, өй эченә 
тәмле исләр таралды, тирә-як балалар чыр-чуы белән тулды, бу – гади 
кешеләрнең гап-гади бәхете иде. Әмма бу бәхет өчен күпме авырлыклар 
күрүләрен, газап кичерүләрен алар үзләре генә белә... Ул турыда да сөйләшеп 
алдылар.

– Капка төбенә ат килеп туктагач, башта куркып киттек, – диде Әхмәт. – 
Әллә тегеләр килгәнме, дип торабыз... Аннан балаларның шау-шуын ишеттек, 
үзләрен күрдек... Әкият кебек инде бу, Ишук әзи, ышанасы да килми! Әле 
кыш көне генә нинди зур газапта идек бит... Бу хәлләрнең ни белән бетәсен 
дә белмәдек. Тегеләр әллә ничә тапкыр килеп, балаларны эзләп йөрделәр, төн 
урталарында палисайлар, өйгә бәреп кереп, аларны таптыра иде... Берсендә 
Биләрдән теге исерекләрне дә өстерәп алып килгәннәр, Раббым, аларга карарга 
куркыныч! Аякларында да басып тора алмыйлар...

– Хәзер таптыра алмаслар инде, энем, беткән алар, эчкән баштан янып 
үлгәннәр. Шулар аркасында урамнары белән янганнар, Биләр побының да 
абзар-курасы янып беткән, өен чак саклап калганнар.

– И Аллам, әле ярый балалар анда булмаган! Төнгә малайларның аяк-
кулларын бәйләп куя торган булган бит алар! Чыга да алмаслар иде... Сиңа 
да рәхмәт инде, Ишук әзи, син килеп алып китмәсәң, палисайлар аларны 
тапкан булыр иде монда. Тагы алып китәрләр иде... Алла саклады инде безне 
бу хәсрәтләрдән!

– Әйе, энем, мин сәбәпче генә, күргән газаплары һәм иманнары хакына бу 
балаларга Алла ярдәм итте. 

– Балалар монда калыр инде, Ишук әзи, бик сагындык, алардан башка 
тормышыбызның нуры юк! 

– Үзләре дә бик сагынды, күзләре гел юлда булды балакайларның... 
Кечкенәләренә тикле, ат белән килеп туктасам, тилмереп күземә карыйлар 
иде. Балаларыгыз тәртипле, килен, олылары намазда, бик тырышлар. Аларын 
ничек тә укытырга кирәк булыр. Кечкенәләре әле сабый гына, әмма сабырлар... 
Бәхетләре булсын!

 Шулай килештеләр – балалар монда кала, берәр нәрсә булса, шунда ук 
Шонталага хәбәр итәргә. Биләрдә күренеп йөрмәскә, авылда чит кешеләр 
күренсә, балаларны яшерергә. Әмма Захарилар үлгәч, бу балаларны хәзер Биләр 
белән бернәрсә дә бәйләми, шуңа күрә Ишмөхәммәт тыныч иде. Ирләр һәм 
малайлар, тәһарәтләрен яңартып, мәчеткә җомга намазына китте, балаларның 
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күңеле булсын, дип, Әхмәт бүләк җиләнен һәм укалы түбәтәен киде. Хатын-
кызлар өйдә өйлә намазы укырга булдылар, Вәлия дә укалы өрпәген ябынды, 
бәрхет камзулын киеп куйды, бөтенләй ханбикәгә охшап калды. Кечкенә кызлар 
исә, идәндәге паласка утырып, уенчыкларын бүлешәләр, ә ачык тәрәзәләрдән 
сандугач сайраулары ишетелеп тора, бөтен өйгә шомырт-кәнәфер чәчкәләренең 
хуш исе таралган иде... Ул арада авыл өстенә азан тавышы яңгырады, күктән 
иңгән бу илаһи аваз, сандугач сайраулары белән аралашып, адәм баласының 
бәхетенә мәдхия сыман иде...

 Бер елны Олы көн дип аталган пасха бәйрәме татарларның Корбан гаетенә 
туры килде. Урысын-татарын кичтән үк Биләр чиркәвенә куа башладылар, 
имеш, төнне шунда укынып һәм чукынып уздырырга кирәк икән! Татарлар 
өчен изге саналган Гарәфә кичен иманны сатып уздырырга кушалар! Моны 
сизенеп, мәкруһларның бер өлеше кичтән үк кайсы-кая качып бетте, аңышып 
өлгермәгәннәрен атлы казаклар, палисайлар Биләр чиркәвенә куып алып 
киттеләр. Кичке эңгер-меңгердән файдаланып, керәшен татарлары урманнарга 
кереп качты, Биләргә бик азлары гына барып җитте. Чиркәү эче урыслар 
белән тулган иде, араларында күрше авыллардан куып китерелгәннәр дә 
бар. Әмма аларны да анда буйсындыра алмадылар, мәкруһлар урысларның 
гыйбадәтләренә катнашмады, кулларын күтәреп чукынмады, чиркәүнең 
бер почмагына өелеп, үз догаларын кылып утырып тордылар. Берзаман 
тамаклары да ачты, үзләре белән алып килгән тутыртма-казыларны, җылкы 
итен тастымалга җәеп, ашап та алдылар. Бу вакытта урысларның уразасы 
булганга, алар ашап утырган татарларга чирканып карадылар, болардан ерак 
торырга тырыштылар.

– Бу урысларның нинди бәйрәмнәре соң? – дип сорашты татарлар бер-
берсеннән. 

– Алар Гайсә пәйгамбәрне Алла, диләр бит, әстәгъфируллаһ! Алланың 
улы, дип тә кеше башы катыралар! Имеш, шуны кадаклап үтергәннән соң, ул 
терелгән икән! Табутыннан торып чыккан, ди... Менә шуны җыелып бәйрәм 
итә инде алар, имеш, Христос яңадан туган!

– Шуңа ышаналармы? Алла булгач, ник үзен тәрегә кадаклап үтерткән соң 
ул? Аның бармак селкетүе җитә иде бит, барчасы кырылып бетәр иде...

– Күпме гөнаһ җыя бу кешеләр, нинди саташу һәм адашу?! Соң, Аллаһ 
бер бит инде ул, аның улы да, кызы да, хатыны да юк, бу турыда Коръәндә 
акка-кара белән язылган! 

– Гайсә галәйһиссәлам – зур пәйгамбәр, әмма Аллаһ түгел! Һәм ул үлмәде, 
Аллаһ аны үз янына алды. Һәм заман ахырында ул җиргә иңәчәк. Коръәндә дә 
Гайсә галәйһиссәлам кат-кат әйтә бит: мин Аллаһ түгел, Аның улы да түгел, 
мин Аның колы, миңа түгел, Раббыбызга табыныгыз, ди! 

 Татарлар шулай чиркәүдә дә Аллаһны искә төшереп, үзләренчә гыйбадәт 
кылдылар. Урыслар алардан җеннән качкан кебек читкә качты, «нечисть», 
«басурмане проклятые» дигән сүзләре ишетелде. Хәтта алар да аңлый иде – 
бу татарларны чиркәүгә куып кертсәң дә, урыс диненә көчләп куып кертеп 
булмаячак, әнә монда да үз догаларын укып торалар! Ә таң вакыты керү белән, 
алар чиркәүдән дә, Биләрдән дә чыгып качтылар, урманда бишмәт-чикмәннәрен 
җәеп, иртәнге намазны укыдылар, ә гаеткә инде туган авылларына да кайтып 
җиттеләр. Халык белән бергә гает намазын укыдылар, корбан чалдылар, бәйрәм 
иттеләр... Юк, урыс дине керәшен татарларын үзенә буйсындыра алмады, алар 
җаннары һәм тәннәре белән мөселман булып калды.
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***
Гөләйза тиз генә сыерны савып керде, малларны, кош-кортларны 

абзарларга яптылар. Алар ишегалдында кайнашканда, Гөлзада табын әзерләде, 
кергәч, ахшамга кадәр күчтәнәчләр белән чәйләп алдылар. Азан яңгырагач, 
Ишмөхәммәт белән Хәким мәчеткә ашыктылар, Гөлзада белән Гөләйза өйдә 
намаз укып алдылар. Ана белән кыз сагынышканнар иде, сөйләшеп сүзләре 
бетмәде, бер-берсен юатыштылар да, елап та алдылар, аннан онытылып, тагы 
дөнья хәлләренә күчтеләр. Гөлзада үзенең ни өчен озак килә алмавын әйтте, 
Чирүле Майнасындагы хәлләрне сөйләде, Әхмәтләрнең балаларын каравын 
әйтте. Гөләйза аны шаклар катып тыңлады, Биләр урысларына бирелгән татар 
балаларын кызганып, күзләренә яшьләр килде, әти-әнисенең аларга ярдәм 
итүен белеп, бик сөенде. Әйе, Аллаһы Тәгалә яраткан бәндәләрен ташламый, 
менә аларга да әти-әнисен сәбәпче иткән, Гөләйзаларга да көтелмәгән 
җирләрдән ярдәм булыр әле, инша Аллаһ! 

– Без дә монда төрлесен уйлап карадык, әни, – диде Гөләйза. – Әллә 
качаклыкка китикме икән, дибез... Безнең авылдан берничә керәшен гаиләсе 
шулай чыгып качты, аларны әллә кая, урыслар арасына күчерәсе булганнар, 
ди. «Урыс арасында кяфер булып яшәгәнче, кара урманда мөселман булып 
үләбез!» дип, балаларын җитәкләп чыгып киттеләр. Кайларда йөриләрдер 
хәзер, бер Аллаһ белә! Әллә без дә шулай китикме икән, дип уйладык, сезнең 
белән киңәшмичә батырчылык итмәдек...

 Гөлзада башта кызына ни дип җавап бирергә дә белмәде, Ишмөхәммәтнең 
кияүләре белән сөйләшкәнен ишетеп калган иде, шул исенә төште. Бер 
караганда, ул кызын да яхшы аңлый – аны һәр көн килеп, эзләп табарга 
мөмкиннәр. Үзен – бер якка, балаларын – икенче якка. Гөлзада үзе бу хәлләрне 
күрде инде яшь вакытында. Әйе, монастырьларда бикләнеп ятканчы яки 
бер исерек урысның хатыны булганчы, качаклыкта йөрүең хәерле. Әмма 
берсеннән-берсе кечкенә сабыйлары бар бит, алар белән кая барасың? Мондый 
йөк белән кайдан да бик тиз табарлар, авыл башын да уза алмассың. Балалары 
белән бергә үзләренә генә алып китәрләр иде – аларны эзләп, иң беренче Кыр 
Шонталасына килеп җитәчәкләр. Кеше энә түгел бит, изүгә кадап куеп кына 
булмый, тапмаслык итеп бик еракка яшерергә кирәк...

– Син сыер сауганда, кияү атаң белән шушы хакта сөйләште, кызым... 
Атаңның тел төбеннән аңлавымча, ул каршы сезнең балаларны күтәреп 
сукбайлыкка чыгып китүегезгә. Ул һаман нәрсәгәдер өмет итә... Чистайга да 
берничә тапкыр барып кайтты, анда кирәкле кешеләр белән очрашкан, дип 
уйладым. Кызылъяр побы янында да булды, бәлки, аны да безнеңчә булырга 
үгетлидер... Ул сине чиркәү кенәгәсендә юк, дисә, Чистай суды берни эшли 
алмас, кызым, куллары җитмәс! Бер-бер җае килеп чыгар тагы...

 Үзе турында сөйләгәнне аңлагандай, Габделҗәббар бишегендә боргалана, 
көйсезләнә башлады, аның имәр вакыты җиткән иде. Гөләйза аны күтәреп 
алып, имезә башлады, бала, дөньясын онытып, әнисенең күкрәгенә капланды. 
Ана сөте, күбекләнеп, аның ирен кырыйларыннан агып төште, йотлыгып 
имүеннән чәчәләнеп, сабый йөткерергә үк тотынды.

– Ашыкма, балам, ашыкма, синең өлешкә беркем кермәс, – дип, Гөләйза 
улының аркасыннан сөйде. – Аллага шөкер, әни, балаларыбыз сау-сәламәт, 
икесен дә сөннәткә утырттык, олысы, әнә, намаз вакыты җиткәч, безгә 
намазлыкларга хәтле җәеп куя... Шулай бит, улым?

ГӨЛӘЙЗА



38

 Намазлык турында әйтүгә, Габделвахит йөгереп әнисенә дисбесен китереп 
бирде, бу – Актаудан алып кайткан, Әкълимә әбидән калган дисбе иде.

Мәчеттә исә ирләрнең үз сөйләшүләре бара. Ишмөхәммәт кичке намазда 
кешенең азрак булуына игътибар итте, элек мәчеткә йөргән кайбер керәшен 
татарларын да күрмәде. Бу хакта ул Әхмәт муллага да әйтте.

– Алар авылдан чыгып качты бит, – дип җавап бирде Әхмәт мулла.
– Нәрсә булды, әллә аларны да урыс авылларына күчерергә тиешләр идеме?
– Әйе, Ишмөхәммәт әзи, безнең авылдан берничә мәкруһ гаиләсен Рәсәйнең 

бөтенләй башка читенә, чи урыс арасына күчерергә карар биргәннәр. Болар 
моны ишеткәч, йорт-җирләрен, мал-туарларын аз бәягә сатып, балаларын 
ат-арбаларга төяп, авылдан чыгып качтылар. Инде Аллаһы Тәгалә аларны 
ярдәменнән ташламасын иде!

– Ничә гаилә китте?
– Өч гаилә, әле тагы шундый ике гаилә калды, аларга да карар чыгарылган, 

әмма китмәскә булдылар. Менә үзләре дә монда утыра.
 Янәшәдә утырган ирләр, «әйе», дигәндәй, баш кагып куйды. Ишмөхәммәт 

аларны белә иде – Миңнегәрәй белән Сәетгәрәй, абыйлы-энеле туганнар. 
Кайчандыр әби-бабалары, ата-аналары чиркәү кенәгәсенә кертелгән өчен генә 
керәшен булып йөрүче татарлар. Үзләре дә, ишле гаиләләре дә намазда, ихлас 
мөселманнар. Әмма күчерергә, дип карар чыгарылган икән, килеп җитүләре 
дә бар бит! Бу хакта ул аларның үзләренә дә әйтте.

– Без китмәскә, качмаска булдык, Ишук әзи! – диде алар. – Нигә без, урыстан 
куркып, туган җирләребезне ташлап китәргә тиеш? Монда безнең ата-анабыз, 
монда әби-бабаларның каберләре, монда туган-тумача, кардәшләр... Ни күрсәк 
тә, ил белән бергә күрербез, дидек.

– Анысы шулай, ыланнар, ил-җирне ташлап китәргә ярамый! Әмма берара 
күзләренә күренмичә тору да ярар иде... Алданрак белмәдем, чөнки үз хәлебез 
хәл иде, белгән булсам, ул исемлекләрен тикшерткән булыр идем. Моннан 
кайтуга, Чистайга китәм, бәлки әле берәр нәрсә эшләп өлгерермен.

 Шулай килештеләр, әмма икенче көнне үк үзләрен ни көтеп торуын 
берсе дә белми иде... Иртән барысын да азан тавышы, аңа кушылып, 
сандугачларның өздереп сайравы, чиратлап, әтәчләрнең кычкыруы, 
Шонтала буенда бакаларның ярышып бакылдавы уятты. Бу үзенә күрә 
җәй башының дәртле моңы, өметле нуры иде... Мондый сандугачлы җәйге 
иртәләрдә бары тик матурлыкны гына күрәсең, бары тик яхшылык турында 
гына уйлыйсың. Гөләйза сыерын савып керде, малларны көтүгә кудылар, 
аннан чәйләп алдылар. Кояш бераз күтәрелгәч, балалар йокыдан торгач, 
юлга кузгалырга булдылар. Гөлзада Габделвахитны да үзе белән Кыр 
Шонталасына алып китәргә җыенды, Гөләйзага болай да эш күп, сабый 
бала, мал-туар, дип уйлады. Әхмәтләрнең игезәкләрен Майнага илтеп 
куйгач, өйләре дә бушап калды, анда үсмер кызларына да бер шөгыль 
булыр, дип исәпләде. Әмма тагы бер яшерен уе бар иде, Гөлзада аны үз-
үзенә танырга да курка, әгәр андый-мондый, Гөләйзаны алып китсәләр, 
Габделвахитны булса да шулай яшереп калырга өметләнә иде дәү әни... 
Бу хакта ул аларның үзләренә әйтмәде, инде якты көндә дә шул кара 
хатирәләрен өстерәп чыгарасы килмәде. 

 Балалар уянгач, тагы бер тапкыр утырып чәй эчтеләр, аннан китәргә 
җыена башладылар. Моңа иң нык сөенгәне Габделвахит иде, җигүле ат янына 
ул инде әллә ничә тапкыр чыгып керде, бабасы аны йомшак җәймә өстенә 
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күтәреп утыртып та куйды. Ата-ана кызлары һәм кияүләре белән хушлашып, 
бишектә яткан сабыйны тагы бер тапкыр сөеп, күчтәнәчләрне алып, капка 
төбенә чыктылар. Инде кузгалып китәбез, дип торганда, Чистай ягыннан 
авылга кереп килгән атлы җайдаклар күренде, алар шактый иде, араларында 
җигүле атлар да бар. Бу хәл Ишмөхәммәтне шомландырды, ул атын туктатты 
һәм кемнәр килүен күзәтә башлады. Җайдакларны хатын-кызлар да күреп 
алды, болар урыс хәрбиләре иде. 

– Мине алырга киләләр!
 Гөләйза шулай дип кычкырып җибәрде дә, ярдәм эзләп, иренә, әти-әнисенә 

карады. Алар да бу хәлдән шашынып калганнар иде, юлны дәвам итәргә дә, 
кире өйгә керергә дә белмичә, капка төбендә катып калдылар. Инде качарга 
да соң иде, авыл капкаларына солдатлар куелды, җигүле атлар каравыл өе 
янына килеп туктады, аннан пристав һәм үрәдник, дәүләт милке буенча түрә 
төште. Капкалардан берәм-берәм кешеләр чыга башлады, әле беркем дә ни 
булганын, бу урысларның нигә килгәнен белми иде. Ишмөхәммәт оныгын 
арбадан күтәреп төшерде, хатын-кызларга өйгә керергә, ишек-тәрәзәләрне 
бикләп куярга кушты. 

– Кызым, син алай бетеренмә әле, аларның ни өчен килгәнен белмибез, – 
диде ул. – Суд бетмәде бит әле, мәхкәмә карарыннан башка алар сиңа кагыла 
алмый... Әле авыл халкыннан да сорау алынмаган...

 Үзе шулай дисә дә, күңеле төрлесен уйлады. Суд карары болар өчен бер 
кәгазь кисәге генә инде ул, теләсәләр, аннан башка да Себеренә дә сөрәләр, 
төрмәсенә дә ябалар, Аллаһ күрсәтмәсен инде! Ул арада каравыл өе янына 
сотник Әбуталип та ашыгып килеп җитте, берәм-берәм башкалар да җыела 
башлады. Атны капка баганасындагы боҗрага бәйләп, Ишмөхәммәт белән 
Хәким дә шул якка киттеләр, хатын-кызлар капканы эчтән бастырык белән 
бикләп куйдылар. 

 Югары очтан пүнәтәй итеп урысларны чакыртып китерделәр. Каравыл 
өе янына өстәл һәм утыргычлар чыгарып куйдылар. Шушы әзерлек эшләре 
беткәч кенә, пристав Чистайдан алып килгән карарны укыды, сотник 
Әбуталипка боларны халыкка аңлатырга кушты. Карардан күренгәнчә, Чирүле 
Шонталасыннан биш гаилә урыс авылларына күчерелергә тиеш икән, пристав 
һәм солдатлар аларны төяп, Чистайга алып китәргә килгәннәр. Башта халык 
аңышмыйчарак торды – нинди Кирилл, нинди Сидоров, тагы әллә нинди урыс 
исемнәре? Аннан боларның мәкруһ Миңнегәрәй һәм Сәетгәрәй гаиләләре 
икәнлеген белеп, аһ итеп куйдылар – аларны алып китәргә килгәннәр! 
Исемлектәге башка керәшен татарлары инде күптән авылдан чыгып качканнар 
иде...

Округның дәүләт милке буенча баш түрәсе, алгарак атлап, җыелган халыкка 
мөрәҗәгать итте:

– Бу карарга кергән татарлар правослау динендә булсалар да, аны 
тотмаганнар, чиркәүгә йөрмәгәннәр, тәүбә итмәгәннәр. Ул гына да түгел, 
алар исламга кайтканнар, мәчеткә йөри башлаганнар, гаиләләрен дә шуңа 
тартканнар. Ә бу гамәлләр правослау дәүләт алдында җинаять санала. Моның 
өчен Себергә сөрүдән башлап, урыслар арасына күчерүгә кадәр каралган. 
Хөкүмәтебез мәрхәмәтле, бу керәшен татарларына җәзаның иң йомшагын 
сайлады – аларны урыслар арасына күчереп, чын христиан тәрбиясе бирергә 
карар кылды. Бу кешеләрнең бөтен мал-мөлкәтләре, шул исәптән йорт-җирләре 
дә шушы көннән хөкүмәт карамагына күчә, ул дәүләт милке булып исәпләнәчәк 
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һәм сатуга куелачак. Үзләренә исә яңа урында яшәр өчен йортлар биреләчәк. 
Хәзер исемнәре укылган гаилә башлыклары бирегә килсен, шушы карарга 
кулын куйсын.

 Дәүләт түрәсе шулай дип әйтсә дә, беркем бер адым атламады, беркем дә 
аның янына килмәде. Түрә, ярдәм көткәндәй, приставка, пристав исә сотник 
Абуталипка карады. Барысы өчен дә Әбуталипка җавап тотарга туры килде.

– Ул гаиләләрнең берничәсе юк инде, ваше благородие, – диде ул.
– Ничек – юк? Шул арада үлмәгәннәрдер бит?
– Моннан берничә атна элек алар, гаиләләрен төяп, авылдан чыгып 

киткәннәр... Мин үзем дә соңыннан гына белдем. 
 Килгән түрәләр бер-берләренә карашып алдылар, алар Әбуталипка ышанып 

бетмиләр иде. Шул ук вакытта мондый хәлләр һәр авылда диярлек булып 
тора, алар килгәндә, татарлар инде чыгып качкан була. Димәк, бу качакларны 
бөтен ил буенча эзләтергә, тотылган очракта, аяк-кулларын богаулап, Себергә 
сөрергә туры киләчәк. 

– Ә башкалар, ә башкалары кайда, нигә монда чыкмыйлар имзаларын 
куярга?! Карарга кергән ничә гаилә калды монда? Инде болары өчен син башың 
белән җавап бирәсең, сотник Камаев! Бөтен авылыгыз белән җавап бирәсез! 
Бөтенегезне Себер сөрәчәкбез!

– Ике гаилә калды – абыйлы-энеле Миңнегәрәй һәм Сәетгәрәйләр...
– Что там бормочешь?! Нинди Минне, нинди Саид? Сидоровы что ли?
– Әйе, шулар...
– Кирилл һәм Силантий Сидоровлар! Килегез монда, куегыз шушы карарга 

кулларыгызны! Шушы карар нигезендә, йорт-җирләрегезгә йозак салабыз, 
үзегезне, гаиләләрегез белән, Чистайга алып китәбез, аннан сезне башка 
урынга күчерәчәкләр. 

 Миңнегәрәй белән Сәетгәрәй бер-берләренә карашып алдылар, әмма түрә 
янына килмәделәр, чөнки бу карарга кул куйсалар, үзләрен дә, гаиләләрен 
дә мәңгегә коллыкка дучар итәчәкләрен аңлыйлар иде. Ярдәм көткәндәй, 
Ишмөхәммәткә карадылар, ул исә аларга кузгалмаска кушып ым какты, түрәләр 
янына үзе килде. 

– Икенчегез кайда? – дип сорады дәүләт түрәсе, аны куылучыларның берсе, 
дип уйлап.

– Мин алардан түгел, шушы ил-йортның бер аксакалы, – диде Ишмөхәммәт. 
– Һәм халык исеменнән сөйләшергә хакым бар... Бу мөселман-татарларны 
авылдан сөреп, сез дөрес эшләмисез.

– Алар мөселманнар түгел, ә чукындырылган керәшен татарлары! Һәм закон 
буенча, правослау динен тотарга тиешләр иде! Алар шушы законны бозган 
өчен сөрелә авылдан, христианнар арасына күчерелә!

– Аларның урыс динендә булуына сезнең кулда дүкәминт бармы? Боларны 
туган авылларыннан сөрергә, дигән суд карары бармы? Булса, халыкка 
күрсәтегез, алар сарык бәрәне түгел бит, сез әйтте, дип, арбага бәйләп салып 
җибәрергә!

 Дәүләт түрәсе белән пристав бер-берләренә караштылар, чөнки аларда 
андый белешмәләр юк иде. Бары тик дәүләт милке буенча округ оешмасы 
карары гына бар, ә анда бу «отпавший» мәкруһларның бар мал-мөлкәте 
хөкүмәт карамагына күчү турында әйтелгән. Моңа кадәр алардан беркемнең 
дә суд карарларын да, чиркәү кенәгәләрен дә сораганнары булмады, ә бу татар 
картына әнә нәрсәләр кирәк булган!
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– Ә син үзең кем? – дип һөҗүмгә күчте дәүләт түрәсе. – Мин округ 
башлыгының карарын үтим, ә син кемнең җырын җырлыйсың? 

– Мин – Ишмөхәммәт Уразмәтов, татар морзасы, милләтнең хәсрәт җырын 
җырлыйм, господа-әфәнделәр! Заманында ак патшага хезмәт иткән, корал 
тоткан ир-егет, бүген Аллаһ ризалыгы өчен, бәхетсез халкыма хезмәт итәм!

 Чистайдан килгән пристав аны танып алды ахры, әйтеп бетерергә ирек 
бирмичә, үзе сүзгә кушылды.

– Сине дә беләбез, старик, бернинди Ишмухамет түгел син, ә Кыр 
Шонталасыннан дөнья бутаучы керәшен татары Измаил Ефремов! Бу көннәрдә 
бик тырышып Чистай юлын таптыйсың, судтан чыгып тормыйсың, мәчет 
тирәсендә күренәсең, татарлардан кайтып кермисең... Сине күзәтүчеләр дә 
бар, Ефремов, тиздән үзеңә дә чират җитәчәк, авызыңны чамалап ач! 

– Ярар, белсәгез, бигрәк тә яхшы, әмма шул дүкәминтләрне күрсәтмичә, 
авыл халкы сезгә ул кешеләрне бирмәячәк!

– Бу дәүләт кешеләренә каршылык күрсәтү дип атала! Патша хөкүмәтенә 
каршылык! Моның өчен бөтен авылыгызны Себергә сөрәчәкләр!

– Әле беркем дә каршылык күрсәтмәде, ә тиешле дүкәминтләрне генә 
сорадык. Без судта да шулай дип әйтәчәкбез. Күрәсез, халык хәзергә тын тора, 
беркем дә казыкка ябышмады. Ә болар барысы да диярлек солдат хезмәтендә 
булган, корал тоткан ир-атлар бит! 

Ишмөхәммәтнең бу сүзләреннән соң җыелган халык карурмандай бер 
гөжләп алды, аннан эчтәге ачулары тышка бәреп чыкты.

– Бирмибез! Беркемне дә сезнең кулга бирмибез! 
– Телебезне дә, динебезне дә, җиребезне дә бирмибез!
– Әйе, сугышып үлсәк үләбез, әмма бирмибез! Урыс булмыйбыз без! 
Чистайдан килгән түрәләр үзләрен сырып алган татарларга карадылар, 

аларның эчләрендә ачу-нәфрәт ут булып кайный иде. Үзләре алыптай гәүдәле, 
сыңар куллары белән дә теләсә кемне бәреп үтерерлек көчле, үзләре гайрәтле, 
болар Себердән дә, үлемнән дә курка торган татарлар түгел! Дөрес, авыл 
башында аларның да атлы казаклары капкаларны саклый, әйтте исәң, хәзер 
килеп җитәчәкләр. Әмма ул вакытта бәрелеш буласын көт тә тор, сөякләреңне 
дә җыеп ала алмассың! Бу татарларда да аты да, коралы да бар, тураклап кына 
атачаклар... Хәзер андый хәлләр ешайды, кем үтергәнен, ни өчен үтергәннәрен 
дә белмичә калалар. Чукынмас өчен, урыс арасына сөрелмәс өчен, татарлар 
барысына да баралар, бер-берләрен яклыйлар, яшерәләр, җыйнаулап, дәүләт 
кешеләренә һөҗүм итү очраклары да юк түгел.

 Чистайдан килгән урыслар киңәшеп алдылар, алар татарларның сөреләсе 
кешеләрне бирмәячәген аңлады. Көчләп алып китә башласаң, сугыш булачак, 
кан коелачак, дәүләт эше белән килгән урысларныкы да коелачак. Ә моңа юл 
куярга ярамый. Киңәш-табыш иткәннән соң, Чистайга кайтып, болар таләп 
иткән тиешле документларны әзерләргә һәм күбрәк хәрбиләр белән бу авылга 
кире килергә булдылар. Әмма моннан болай хурлыклы рәвештә чыгып китәргә 
дә ярамый, бу татарлар без җиңдек, дип әйтмәсеннәр өчен, икенче килешкә 
тагы этлек әзерләмәсеннәр өчен, коткы таратучыларны урыннарына утыртырга 
кирәк. Ә төп коткы таратучы – менә шушы карт, Измаил Ефремов, аларча, 
Ишмухамет. Аны берничек тә монда калдырырга ярамый, ул хәзер бөтен 
авылны котыртып, аларга каршы фетнә оештырачак. Әмма ничек алып китәргә 
аны моннан, авыл халкы бу картны да бирмәячәк бит!

– Сидоровларны бирмиләр икән, үзең безнең белән китәчәксең, Ефремов! 
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Заложник һәм төп котыртучы булып китәчәксең! Әгәр авыл халкы сине 
дә бирми икән, ул чагында сугыш, кан кою булачак, хөкүмәт кешеләренә 
каршылык күрсәткән өчен, барыгызны да Себер көтә! Инде Сидоровлар да 
качса, син башың белән җавап бирәсең, сотник Камаев! 

 Моны ишетеп, халык шаулый башлады, Ишмөхәммәт янына ыргылдылар, 
ул аларны кул хәрәкәте белән туктатты.

– Туктагыз, җәмәгать, алар шушыны гына көтеп тора! Авылның астын-
өскә китерергә ирек бирмик! Мин болар белән китәм икән – Чистай Җир чите 
түгел, ничек китсәм, шулай кайтырмын, Алла теләсә! Мине ул алып китүләр 
белән генә куркыта алмаслар... Миңнегәрәйләрне үзегез урнаштырыгыз... 
Боларның яңадан әйләнеп килгәнен көтеп ятмагыз... Урман иркен, кыр 
киң... Миңа догада булыгыз, кардәшләр! Кызым Гөләйзаны, аның гаиләсен 
ташламагыз!

Ишмөхәммәт бөтенесен әйтеп бетермәсә дә, аның Миңнегәрәй белән 
Сәетгәрәй гаиләсен авылдан качырырга кушканын аңладылар. Ул арада 
Ишмөхәммәтнең аяк-кулларына богау салдылар, Миңнегәрәйләргә дигән 
арбага утыртып, Чистайга алып киттеләр. Сандугач сайраулары белән 
башланган якты көн богау чыңнары белән дәвам итте... Халык телсез булып 
басып калды... Алтмышны узган ил карты үзен ике татар гаиләсен саклап 
калу өчен корбан иткән иде... Хәким берүзе кайтып кергәч, өйдәгеләр берни 
аңламады, Гөләйзаны алып китәләр, дип көтеп утырганда, Ишмөхәммәтне, 
аяк-кулларын богаулап, Чистайга озатканнар икән! Ни өчен, нәрсә булган?! 
Ул аннан исән-имин әйләнеп кайтырмы? Аның күзенә карап торган, ярдәменә 
мохтаҗ Гөләйзалар нишләр? 

Шулай килештеләр – Актау аша Чистайга барырга, хәзер үк юлга 
кузгалырга булдылар. Алардан да алда тагы арбага менеп кунаклаган 
Габделвахитны кире төшерә алмадылар, аны Актауда, Нәгыймәләрдә 
калдырырга булып, үзләре белән алдылар. Гөләйза, сабый баласын 
кочаклап, озатып калды. Алар китүгә, Миңнегәрәй белән Сәетгәрәйләр 
гаиләсен дә, арбаларга төяп, урманга озаттылар, килеп алып китүләрен 
көтеп тормаска булдылар. Тормышлар рәтләнсә, кире кайтырлар, юк икән, 
кыргыз-казакъ далаларына юл алырлар, дип. Бу елларда кара урманнар 
татар качаклары белән тулган иде, алар, урыс арасына күчмәс өчен, туган 
җирләрен, авылларын, нигезләрен калдырып, дөнья буйлап таралдылар... 
Күпләре туган җирләренә инде беркайчан да әйләнеп кайта алмады, чөнки 
бу чукындыру афәте татар иле өстендә, кара болыт булып, әле тагы күп 
еллар асылынып торды, үткен балта булып, иелмәгән башларны кыйды... 
Ил-җирләрен өзелеп сагынудан үзәкләре өзелгән татарларның моң-җырлары 
гына авыл капкаларына сарылып сулкылдады, кара урманнарга сары сагыш 
булып таралды, авыл күгенә аккош каурыйлары белән мәңгелеккә язылып 
калды...

 Утырамын да уйга батам, күк күгәрчен кулда уйнатам.
 Чакрым саен чуар багана, авыр илдән киткән балага.

 Уйлыймын да җырлап җибәрәмен, җырлар белән күңелем юатам.
 Чакрым саен багана кем куйган, туган-үскән илдән кем туйган?

 Утырдым көймәнең, ай, түренә, карадым суларның төбенә.
 Суларның төбендә һич кара юк, ил генәң ташлап китми чара юк...
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 Татарлар – Чистай төрмәсендә
 Ишмөхәммәтне Чистайдагы мәхкәмә бинасының тоткыннар өчен 

бүлмәсенә китереп яптылар, ул беренче катта булып, ярты өлеше җир астына 
урнашкан. Яңасы салынганчы, Чистайның төрмәсе дә, суды да, полиция бинасы 
да шушында булды, һәм ул чукынырга теләмәгән татарлар, качак мәкруһлар 
белән тулган иде... Озакка сузылган мәхкәмәләрдә хөкем ителүчеләрне монда 
бикләп тоталар, Казан монастырьларына, Себер сөргененә дә шушыннан 
озаталар. Аның салкын диварларына күпме татарларның күз яше, аһ-зарлары 
сеңгән, соңгы өметләре шушында өзелеп калган, соңгы намазлары укылган... 
Ишмөхәммәт үзе дә монда берничә тапкыр утырып чыкты, әмма ул вакытларда 
эш Казанга җибәрү яки Себергә сөрү белән тәмамланмады, ул исән-имин туган 
авылына әйләнеп кайткан иде. Бу юлы нәрсә буласын беркем белми. Аның 
монда икәнлеген дә белүче юк. Хәер, якты көндә барысы да ачыкланыр, бәлки 
әле Чистай татарларына хәбәр итү җаен да табар...

 Күзе караңгылыкка бераз ияләнгәч, Ишмөхәммәт бүлмәдә тоткыннарның 
шактый икәнлеген күрде, башларындагы түбәтәйләрдән күпчелегенең татар 
икәнлеген чамалады. Һәм шулай булып чыкты да, аларның күбесе ир уртасы 
кешеләр иде. Ишектә түбәтәйле татар карты күренү белән, аны танып алучылар 
да булды, Ишмөхәммәт үзе дә аларның кайберләрен таныды. Монда Чистай 
өязеннән генә түгел, күршедәге Спас өязеннән, Болгар якларыннан да тотып 
китерелгән татарлар күп иде. Кайберләре, мәхкәмә беткәнен көтеп, инде 
айлар буе ята, кайберләре әле яңа гына ябылган. Инде һәркем үзенең ни өчен 
бирегә эләгүен башкаларга кат-кат сөйләгән, һәрберсенең язмышын яттан 
диярлек беләләр. Ишмөхәммәтнең дә Чистай төрмәсенә килеп эләгүенә 
күпләр гаҗәпләнде, беренчедән, яше олы, икенчедән, аны төбәктә белмәгән 
кеше юктыр, урыс арасында да, татар арасында да сүзе үтә, үткен, гайрәтле, 
иманлы карт! Шул да тоткын итеп төрмәгә ябылсын инде?! Сәбәбен үзеннән 
сорарга булдылар.

– Син монда ничек килеп эләктең, Ишмөхәммәт әзи?! Без качаклар инде, ә 
син бит монда аяк тибеп яшисең! Поплар үзләре синнән куркып тора...

 Ишмөхәммәт елмаеп куйды. Болар яшьрәкләр шул әле, Ишук әзиләренең 
монда инде беренче тапкыр гына түгеллеген белеп бетермиләр. Бу илдә 
төрмәдән котылу мөмкин түгел, бигрәк тә – татарларга, дин-ислам өчен 
көрәшүчеләргә...

– Мин монда беренче тапкыр гына түгел инде, ыланнар! – диде ул. – Үзем 
өчен дә, башкалар өчен дә ятып-ятып чыккаладым. Бу юлы Чирүле Шонталасы 
өчен эләктем, Аллаһ разый булсын!

– Син Кыр Шонталасыннан түгелме соң, әзи? Чирүлегә ничек барып 
чыктың?

– Кызым Гөләйза анда яши бит, гаиләсе белән, бәлки ишеткәнсездер, кыш 
буе аның да судлары барды...

– Ишеттек, әзи, ишеттек, бик борчылдык! Хатын-кыз бит, татар иреннән 
аерып, урыска бирергә телиләр икән, дип ишеттек, Аллам сакласын! Балаларын 
да, чукындырып, урысларга бирәләр икән, дип сөйләделәр... Ул эш ничек 
бетте соң?

– Бетмәде әле, егетләр, эш дәвам итә... Аллаһы Тәгалә кызымны да, 
оныкларымны да кяферләргә ирекле кылмады, моннан соң да ярдәм итәр, 
инша Аллаһ!
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– Шулай була күрсен! Аларга ирек бирсәң, бүген синең кызың, иртәгә 
башкаларныкына да чират җитәр, Аллам сакласын!

– Шул, Чирүле Шонталасына кызыбызның хәлен белик, дип барсак, анда 
мәкруһларны урыс авылларына сөрү башланганын ишеттек. Моны сизенеп, 
берничә гаилә качып котылган, ишле балалы ике гаилә авылда калган. Мин 
барында менә шуларны алырга килделәр. Чистайдан. Атларга атланып... 
Арбаларга төялеп... Үрәтниге, приставы, палисае, солдатлары, пүнәтәй 
урыслары – бөтен авыл тулды. Халык та, бирмибез, дип нык торды. Шырпы 
сызсаң, ут каба, сугыш китә иде... Аннан бөтен авылны кырып салачаклар, 
Себер сөрәчәкләр... Арага үзем кердем, бөтен җаваплылыкны өстемә алдым, 
аларга дигән богауны миңа салдылар... Шулай кирәк иде... Алар яшьләр, ике 
ир туган, балалары ишле, ничек ул гаиләләрне хәзер пыран-заран китереп 
бетерәсең? Без киткәч, берәр җаен тапканнардыр, инша Аллаһ! Урман иркен, 
кыр киң... Ә мин яшисен яшәгән, ашыйсын ашаган инде...

– Бик саваплы эш башкаргансың икән, Ишмөхәммәт әзи, изге эш эшләгәнсең! 
Инде теге бичаралар котыла күрсеннәр иде! Без үзебез дә шул сәбәпле монда 
ятабыз бит... Качканнар качып өлгерде ичмасам, без килеп каптык...

 Урта яшьләрдәге бу ир-ат башкалардан аерылып тора иде, дин-ислам өчен 
күп кыйналган кешегә охшаган. Үзе бу тирәнеке түгел ахры, Болгар ягына 
тартым. Шулай булып чыкты да, какча йөзле, озын, ябык бу мишәр Спас 
өязеннән икән, әмма ул инде Казанында да булган, Мамадыш якларына да 
сөрелгән, качып йөргәндә, тотып монда китерелгән. Ишмөхәммәт аннан Болгар 
төбәгендәге вазгыятьне сорашты, чөнки шактыйдан анда булганы юк иде.

– Бездә мәхшәр, әзи, ахырзаман! – диде Вәлиәхмәт. – Картлар да әйтә – күпме 
яшәп, әле мондый хәлне күргәннәре булмаган! Шәһре Болгар тирәсендәге 
татар авылларыннан йөзләгән мәкруһны урыс арасына күчерергә, дигән әмер 
килде. Һәм күчерә дә башладылар! Кан елатып, балаларын аерып алып, йорт-
җирсез калдырып, ашарга ризык та алдырмыйча, татарларны богаулап урыс 
арасына илтеп ташладылар... Мин үзем Йорткүл авылыннан, башкалар кебек, 
чиркәү кенәгәләренә керәшен дип язылсам да, әлхәмдүлиллаһ, ислам динендә. 
Мәчеткә йөрдем, намазымны укыдым, ураза тоттым... Гаиләм дә шулай эшләде, 
без башкасын белмибез дә. Чиркәүгә йөрмәгәнгә, күрше авыл поплары моны 
Биләр атакаена барып әләкләгән, алар минем кебекләрнең исемлеген төзегән, 
тирә-күрше авыллардан йөздән артык татар җыелганбыз. Бер өлешебезне 
Мамадыш өязендәге урыс авылларына илтеп ташладылар, кайберәүләрне 
Себер якларына ук җибәргәннәр. Мине, гаиләм белән бергә, этап белән куып, 
Мамадыш якларындагы Омар авылына китереп ыргыттылар. Ул чиркәүле 
урыс авылы булып чыкты. Җимерелеп беткән иске бер өй бирделәр, кара 
мунча хәтле генә, шунда кертеп тутырдылар. Бөтен мал-туар тегендә калды, 
аларны хөкүмәт тартып алды. Безне чиркәүгә йөрергә, урыс уразасы тотарга 
мәҗбүр итә башладылар, без буйсынмадык. Шуннан соң бөтенләй ач тота 
башладылар, хәтта эчәргә су да бирмәделәр, моның өстенә, туктаусыз камчы 
белән яралар, урыс динен кабул итәргә кушалар... Тыңламагач, Мамадышка 
алып киттеләр, анда да канга батырып кыйнадылар, аннан кул-аякларга 
богау салып, этап белән Казанга кудылар... Монастырьларында өч ай яттым, 
кыйнасалар да, янасалар да, үз динемне ташламадым, аларныкын алмадым. 
Шулай дип әйттем дә. Мине тагы шул Омарга кайтарып ташладылар, анда да 
ислам динен тотуны дәвам иттек. Бөтен авыл безне дошман күрә башлады, 
корылык булса да, су басса да, мал-туарлары үлсә дә, бездән – татарлардан 

Ф Ә Ү З И Я   Б Ә Й Р Ә М О В А



45

күрделәр. Бер төндә өебез янып китте, ут төрткәннәр, диделәр, чак чыгып 
өлгердек. Алачыкта яши башладык, җир юк, ашарга юк, шулай итеп, безнең 
ачтан үлгәнне көтәләр. Кыш булса, катып үлә идек инде ул алачыкта, әмма язга 
чыккан идек. Балалар чирли башлады. Җәмәгатемә әйттем, монда урыс күзенә 
карап, ачтан үлгәнче, туган якларга кайтып, авыл капкасы төбендә егылып 
үлик, ичмасам, кешечә күмәрләр, дидем. Шулай эшләдек тә. Язгы төннәрнең 
берсендә, карлар эреп, җирләр кипшергәч, төнлә балаларны җитәкләп, ул каһәр 
төшкән авылдан чыгып качтык. Гел чама белән бардык, юлда бер авылга да 
кермәдек, тотып бирүләреннән курыктык, алдан әзерләгән каткан ипиләребезне 
суга манчып ашадык, инде яшел үлән дә баш калкыткан иде... Инде бөтенләй 
хәлсезләнгәч, балаларны кызганып, мәчетле татар авылларына кунарга керә 
башладык, аларга Аллаһының рәхмәтләре булсын, ашатып, җылы киемнәр 
биреп озатып җибәрделәр... Ике атна дигәндә, кайтып егылдык без Йорткүл 
капкасы янына, инде барырлык, аяк атлар хәлебез калмаган иде... Авылдашлар 
табып алып, балаларны күтәреп, үзләренә алып кайттылар. Үз өебезнең 
капкалары бикләнгән, тәрәзәләре такта белән кадакланган иде, каерып кереп, 
шунда яши башладык. Әмма Мамадыштан безне эзләтә чыкканнар, Болгар-
Биләрләр аша килеп таптылар, мине тагы богаулап алып киттеләр. Хатыным 
белән балаларны авыл халкы бирмәде, яшереп өлгерде, алар өчен күңелем 
тыныч. Әйтүләре буенча, үземне мәңгелек Себер көтә икән... Инде Раббым 
ташламасын, мөселман булганым хәлдә бу дөньялардан үтәргә язсын...

 Вәлиәхмәтнең бу тарихын тоткыннарның берничә тапкыр ишеткәннәре 
булса да, тагы зур игътибар белән тыңладылар, һәр сүзен үз йөрәкләре 
аша уздырдылар. Күпләренең хәле аныкы кебек иде. Кайсы качак, кайсы 
хакимияткә каршы чыккан, кайсы мөселманлыкка кайтырга котыртып йөргән... 
Дөрес, болар арасында лашманлыктан качып йөрүчеләр, солдат хезмәтенә 
бармаучылар, салым түләмәгән өчен бирегә эләгүчеләр дә бар. Урыслар исә 
күбрәк сугышып, кеше кыйнап, урлашып эләккән, дин-милләт өчен төрмәдә 
утыру аларга ят нәрсә.

 Ишмөхәммәт тә бу Йорткүл татарын бирелеп тыңлады, үз хәсрәте белән 
мавыгып, татар илен игътибарсыз калдыруына үз-үзен битәрләде. Болгар 
яклары бигрәк бер читтә калды, анда, әнә, татарларны йөзәрләп урыс арасына 
сөрә башлаганнар. Дөрес, моңа каршылык күрсәтүчеләр, баш күтәрүчеләр 
дә шактый, басып алучылар белән татар халкы арасында чын мәгънәсендә 
игълан ителмәгән сугыш бара. Кем кемне җиңәр – шуннан милләтнең яшәве 
хәл ителәчәк. Шуңа күрә һәр татар, һәр нәсел, һәр авыл кадерле булырга тиеш.

– Син борчылма, Вәлиәхмәт энем, синең балаларың – ул безнең дә балалар 
булыр! Менә монда күпме кеше утыра – барыбызны да Себер сөрмәсләр, 
кемнәрдер туган авылларына әйләнеп кайтыр – менә шулар Йорткүл авылында 
Вәлиәхмәтнең гаиләсе, балалары барлыгын онытмасын! Кулыннан килгәнчә 
ярдәм итсен! Дин-ислам хакына алар инде болай да күп газаплар күргән, инде 
калган гомерләре имин үтсен! Дога кылыйк һәм ярдәм итик!

– Рәхмәт, Ишук әзи! Мин моны ук көтмәгән идем... Эчемне бушату, 
җанымны тынычландыру өчен генә сөйләгән идем... Хәзер миңа Себер дә 
куркыныч түгел, чөнки балаларым ялгыз булмаячак! Балаларым милләт 
ярдәмендә, өммәт догасында булачак, Аллам теләсә! Мин үзем чиркәү өчен 
эләктем. Татарларны күрше урыс авылы чиркәвенә йөртә алмагач, Биктимернең 
атау дип аталган борынгы татар зираты өстенә чиркәү салырга булдылар. Без ул 
урынны изгеләр өсте, яхшылар өсте, газизләр өсте, дип тә йөртәбез, яныннан 
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узганда, дога кылмыйча калмыйбыз, аннан яфрак та өзмибез. Урыслар шунда 
чиркәү салалар икән, дигәнне ишеткәч, бөтен авыл елады... Без моны үлем 
кебек кабул иттек. Башта урысларга әйтеп карадык, анда начар ният белән 
йөрергә дә ярамый, чиргә сабышасың яки үләсең, йә акылдан язасың, дидек. 
Кычкырып көлделәр генә. Аннан эшләренә комачау итәргә тырышып карадык, 
кирпечләрен күлгә ташладык, чиркәү төзелешенә каршы казыклар күтәреп 
чыктык, өелеп сугышкан чаклар да булды. Тыңламадылар. Борынгы кабер 
ташларын урыннарыннан кубарып, чиркәү нигезенә салдылар, аяк астына 
түшәделәр. Һәм Аллаһ шул көнне үк тотты аларны. Шул чиркәү төзелешендә 
катнашкан, кабер ташларын кузгаткан урыслар барысы да шешенеп, чирләп 
аяктан егылды, тәннәрен, аяк-кулларын сасы шеш басты, яннарына якын 
килерлек түгел иде, акырып яттылар. Моны тагы татарлардан күрделәр, 
Болгар-Бүләрләрдән попларын чакырттылар, ниндидер сихерче карчыкларны 
китерттеләр – ярдәме тимәде. Берничәсе шулай сасып, кортлап үлде. Кемдер 
боларга әйткән, сез бит татарларның изге урыннарын мәсхәрә иткәнсез, 
шуларның рухлары сезне тоткан, тәүбә итеп, татарлардан кичерү сорамыйча, 
берегез дә терелмәячәк, барыгыз да үлеп бетәчәк, дигән. Мөселманнар өшкерсә 
генә тереләчәксез, дигән. Безнең авылда бик гыйлем бер карчык бар, шул әбине 
чакырганнар. Әби килгән, хәлләрне күргән, ул да шул ук сүзләрне әйткән: 
«Сез бит, урыслар булсагыз да, Алла бәндәләре, – дигән. – Ә Алланың үз 
бәндәләренә көче җитә. Бу сезгә Аллаһның җәзасы. Сез безнең борынгы зират 
өстен мыскыл иттегез, кабер ташларын аударып, аяк астына салдыгыз, ә без 
бит анда тәһарәтсез бармыйбыз да! Анда бит безнең изгеләребез, зур хуҗалар 
күмелгән, аларны кадерсез итәргә ярамый! Шулар тоткан сезне. Тәүбә итегез. 
Кабер ташларын үз урынына куегыз. Анда чиркәү салудан туктагыз, барыбер 
тынгы булмаячак, барыгыз да шушы хәлдә калачаксыз». Авыру урыслар тәүбә 
иткән, әби аларны Коръән белән өшкергән, бит-кулларын юарга сихәтле су 
биргән, үзе әзерләгән үлән төнәтмәләрен эчергән. Һәм терелде ул урыслар, 
аякка бастылар, кая анда чиркәү салу – ул урынны әйләнеп үтә башладылар...

– Алайса, нигә син чиркәү өчен эләктең соң?
– Ул бит инде салына башлаган иде, без бер төндә килеп, аны сүтеп 

ташладык, такта-кирпечләрен читкә чыгарып аттык, кабер ташларын үз 
урыннарына утырттык, ул тирәне коймалап алдык. Икенче көнне Бүләрдән баш 
атакайлары килеп җитте, чиркәүнең юклыгын күреп, кара тавыш куптарды, 
урысларны ярдәмгә чакырды, әмма анда берәү дә аяк басмады, курыктылар. 
Поп артыннан палисае, солдатлары килеп җитте, гаеплене эзли башладылар, 
авылның бөтен ирләрен каравыл өенә җыйдылар, суктырырга әзерләнделәр. 
Шуннан мин барысын да үз өстемә алдым, боларның бер гаебе дә юк, үзем 
сүттем чиркәүне, дидем. Ни өчен сүткәнемне дә аңлаттым. Безнең авыл 
урысларының да кайберләре мине яклады, анда аяк та басарга ярамый, диделәр. 
Башкаларны җибәрделәр, мине яткырып, канга батырып суктырдылар, аннан 
аяк-кулларымны богаулап, бирегә озаттылар. Шактыйдан ятам инде мин монда, 
кайчан суд буласын, кая җибәрәселәрен белмим...

– Миңнәхмәт энем, гаиләң, балаларың бармы, алар кайда хәзер?
– Гаиләне башта ук күршедәге Ташбилге авылына илтеп куйган идем 

мин, Ишук әзи! Анда безнең туганнар бар. Инде аларга куллары җитмәс, дип 
ышанам. 

– Ярар, энем, синең гаиләңне дә ярдәмсез калдырмабыз, инша Аллаһ! Синең 
бу гамәлең төрмәгә утыртырлык түгел, Исмәгыйль морзалар аша, ничек тә 
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чыгарырга тырышырбыз. Анда чиркәү салырга ярамаганын урыслар үзләре 
дә аңлаган бит инде, кирәк икән, шаһит итеп аларны да чакыртырбыз.

– Һай, яхшы булыр иде, Ишук әзи! Мин бит анда кирәк! Гаиләмә генә түгел, 
авылдагы мәкруһларга да! Әле ни булса да, киңәшкә миңа киләләр иде, дин-
милләт эшләрен бергәләп киңәшеп алып бара идек!

– Моннан соң да шулай булыр, энем! Моннан соң бу эшләрне бергәләп 
алып барырбыз. Күреп торасыз, безнең ханнарыбыз да, үз дәүләтебез дә, 
гаскәребез дә юк, үзебезне-үзебез якларга өйрәнмәсәк, юкка чыгачакбыз. 
Ә безгә юкка чыгарга ярамый, чөнки без бу җирләрдә ислам нурын саклап 
торучылар! Милләтебез алга таба исән калырмы, динен-телен, үзен саклап 
кала алырмы – һәрберебездән тора. Безгә хәзер шушы сынауларны үтәргә, 
шушы авыр заманнарда аякта калырга кирәк, ыланнар!

 Моңа кадәр зарланып яткан төрмә бүлмәсе, Ишмөхәммәт килеп кергәч, 
бөтенләй үзгәреп китте, сөйләгәннәрдә мәгънә күренә башлады. Әйе, урыс 
кул астында яшәгән татарларның хәлләре бик авыр, хәтта ки, коточкыч, чөнки 
инде соңгысына – кешенең иманына ябырылдылар. Татарлар, бу хәлләргә түзә 
алмыйча, җиңел генә чукынырлар да урыска әйләнерләр, дип уйлаганнардыр. 
Әмма милләт моңа каршы чыкты, күп корбаннар бирә-бирә, күп газаплар 
күрә-күрә, иманын һәм динен яклап көрәшергә күтәрелде. Әйе, ханнарсыз, 
дәүләтсез, гаскәрсез килеш чыкты ул бу тиңсез көрәшкә, әмма ул ачык белә 
иде: аяк астында туган җире, баш өстендә Раббысы бар. Ул килгән-килмешәк 
түгел, үз туган җире өчен көрәшә, ул денсез кяфер түгел – Аллаһ юлында 
иманы өчен көрәшә. Бу тиңсез көрәштә һәр татар – үзе хан, һәр татар – үзе 
дәүләт, һәр татар Аллаһ гаскәре иде...

 Көн кичкә авышты, бөтенләй караңгыланганчы, кемдә нәрсә бар – уртак 
табын җәеп, капкалап алдылар. Ишмөхәммәт Чистай төрмәсенә бернәрсәсез 
килеп кергән иде, юлга әзерләнергә ирек бирмәделәр, чөнки аны Чирүле 
Шонталасында каравыл өе яныннан богаулап алып киттеләр. Әмма төрмәдә 
электәнрәк ятучыларда азык-төлек бар булып чыкты, бу тирәдәге туганнары 
китерә икән. Алар Ишмөхәммәткә дә өлеш чыгардылар, башкалар белән дә 
бүлештеләр. Аннан бергәләп кичке һәм төнге намазларны укыдылар, урыс 
тоткыннары ул вакытта бер читкәрәк китеп торды, иректәге кебек, татарларга 
ябырылучы булмады. Хәер, төрмәнең үз тәртипләре, үз кануннары бар, һәм 
алар кайвакытта иректәгегә караганда гаделрәк иде...

 Икенче көнне урыс якшәмбесе иде, керүче-чыгучы, сорау алуга чакыручы 
булмады. Шуннан файдаланып, төрмәдәгеләр кичәге җитди сөйләшүне дәвам 
иттеләр. Биредә бер авылдан җиде-сигез кеше утырган төбәкләр дә бар иде, 
алар тагы шул Болгар якларыннан булып чыкты. Көек авылы мәкруһлары 
бу төрмәгә хакимияткә каршылык күрсәткәннәре һәм исламга кайтырга 
өндәгәннәре өчен ябылган икән. Рамазан исемле гаярь бер мишәр бу хакта 
үзе сөйләргә алынды.

– Мин кичә сезнең барыгызны да зур игътибар белән тыңлап утырдым, – 
диде ул. – Ай бу сөйләшүләр төрмәдә түгел, иректә булган булса, файдасы 
күбрәк тияр иде, дип уйладым... Әйе, безнең Ыспас якларында да нәкъ 
шушы хәл – барлык татарлар да диярлек чиркәү кенәгәләренә керәшен, 
дип язылган, әмма барысы да диярлек ислам динен тота, әлхәмдүлиллаһ! 
Әмма соңгы вакытларда хәл бик кискенләште, бугазыбызга басып, чиркәүгә 
йөрергә мәҗбүр итә башладылар. Халык моңа кадәр, аларны, алдап-йолдап, 
ике арада йөргән иде, хәзер шартлатып шарт куйдылар – син рәсми рәвештә 
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исламнан баш тартырга, урыс диненә кергәнеңә ант бирергә тиеш, аннан 
беркайчан чыкмаска да ант итәсең... Бөтенесе урысча-татарча кәгазьгә 
язылган, аны укыгач, чәчләрең үрә тора! Ислам диненнән баш тартканда, 
Коръәнне ялган китап, дип әйтергә, пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаһу 
галәйһиссәламне дивана, дип әйтергә кирәк, әстәгъфируллаһ! Ислам 
динен пычрак дин, дип әйттерәләр. Коточкыч инде, моны әйтергә ничек 
тел әйләнсен, телең корыр, Аллам сакласын! Халык, әлбәттә, боларны 
әйтмәде, исламнан баш тармады, урыс диненә ант китермәде. Менә шуннан 
соң башланды инде, чөнки без ачыктан-ачык үз динебезне тота башладык, 
ике арада урысны алдап йөрү бетте. Казаннан түбәтәйләр кайтарттык, 
сандыклардан намазлыкларыбызны чыгардык, икона-такталарын утка 
яктык... Бу хәбәрләр Болгардагы Ыспас побына да барып ирешкән, ул 
Биләрдәге өлкән атакаена әләкләгән. Биләр побы, ярдәм сорап, Казанга 
язган. Һәм быел яз безне бастырырга килделәр, Көек, Яңа Чаллы, Әлморза, 
Әлки, Мулла Иле, Чуваш Кичүе, Рәҗәп, Каракүл, Көрнәле – бик күп татар 
авылларын туздырып, урыс арасына сөрергә әзерләнеп килгәннәр. Шулай 
рәттән кырып баралар икән болар – бер авыл халкын бернисез калдырып 
төяп озаталар да икенчесенә күчәләр. Безнең авылга быел яз, бәрәңгеләр 
утыртып йөргәндә бәреп керделәр. Анда мәхшәр инде, Җәнәл җавы купкан 
күк! Йөзләгән солдат, сотниклар, дисәтникләр, пристав-үрәтникләр, палисае 
мыжлап тора, тәре күтәргән поплары чабыша, урыс авылларыннан үз 
пүнәтәйләрен куып китерделәр... Бәрәңгеләр онытылды инде, барыбызны 
да каравыл өе янына җыйдылар. Дәүләт милке буенча округ палатасы 
карарын кычкырып укыдылар, толмачлар тәрҗемә иткән булды... Аның 
нигезендә, без хәзер үк, үз атларыбызга төялеп, йорт-җиребездән бернәрсә 
алмыйча, Чистайга озатылырга тиеш идек. Солдатлар, өй саен кереп, мал-
туарыбызны җыеп йөри башлады, хәтта авыл көтүен куып кайтардылар 
– йөзләгән сарык, ат һәм сыер, меңләгән тавык, кош-корт, потлап-потлап 
сары май, тәпән-тәпән бал, Казаннан алып кайткан яңа түбәтәйләребезгә 
кадәр алып чыгып киттеләр, алар йөз данә иде... Кыскасы, көпә-көндез 
кычкыртып талау башланды...

– Ә сез... ә сез, ирләр, моны карап тордыгызмы?!
– Юк, бу талау башлануга, һәрберебез үз йортыбызны сакларга ташландык... 

Безнең кулда казык белән сәнәк кенә, аларда – утлы корал... Һәр йорт өчен 
сугыш башланды, кан коелды, үлүчеләр дә булды, яраланучылар күп иде. 
Балалар аналары белән урманга качты, карт-коры анда барып җитә алмады, 
су буйларында, кыр юлында егылып калды... Безне дә, аяк-кулларыбызга 
богау салып, каравыл өе янына китереп ташладылар, җиргә тезләндерделәр, 
башларыбыздан түбәтәйләребезне алып бәрделәр. Ыспастан килгән зур түрә 
картларны сакалларыннан өстерәп йөртте, яшьрәкләрне типкәләп кыйнады, 
«Собаки, я ваш Мухамет!» дип акырды. Аннан безне, берәм-берәм яткырып, 
камчы белән яра башладылар, олы түрә әйтүе буенча, бишмәтләребезне дә 
салдырып аттылар, аңыбызны җуйганчы кыйнадылар. Аннан утызлап кешене 
монда китереп ташладылар...

Төрмәдәгеләр тынып калды, чыннан да, Көек авылы татарларының хәле бик 
авыр иде. Ә бу авылны яхшы хәтерли бит Ишмөхәммәт! Яшь чагында булачак 
хатыны Гөлзаданы урыс авылыннан урлап кайтканда, шушы Көеккә кереп 
никах укытканнар иде бит! Авыл халкы, аның имамы аларны үз туганнары 
кебек каршы алып, дөнья хәтле күчтәнәч-бүләкләр төяп озатып җибәргәннәр 
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иде... Ул авылда теге заманнарда ук Шонталадан күчерелгән татарлар да бар иде 
әле, барысын да пыран-заран китереп бетергәннәр икән! Әмма бу татарларның 
бер гаепләре дә юк бит, алар беркемгә дә һөҗүм итмәгән, киресенчә, кораллы 
солдатлар авылга бәреп кереп, халыкны талаган, мәсхәрәләгән, яралаган! Һәм 
моны болай гына калдырырга ярамый!

– Алар ягыннан үлүчеләр булмадымы? – дип сорады Ишмөхәммәт.
– Юк, үлүчеләр үк булмады, әмма берничә солдаты сәнәк очы тиеп 

яраланган, диделәр. 
– Анысы яхшы булган, үлсәләр, сезне яклавы кыенрак булыр иде...
– Безне яклап булырмы икән, Ишук әзи?
– Ә сезнең нинди гаебегез бар? Сез аларның авылларына бәреп кердегезме? 

Сез аларның йорт-җирләрен таладыгызмы? Сез аларны мәсхәрәләп җиргә 
тезләндердегезме, урысларны сакалларыннан өстерәп, «Я ваш Христос!» дип 
типкәләп кыйнадыгызмы?! Моны бит алар эшләде! Закунсыз эшләде! Һәм 
моны болай гына калдырырга ярамый, энем! Файдасы тисә-тимәсә, бүген үк 
ак патшага хат язарга кирәк! Алар язганчы, безгә өлгерергә кирәк! 

– Шулаен шулай да, әмма закун алар кулында бит, Ишук әзи! Авыл халкы 
әллә төрек солтанына язып карыйкмы икән, дигән иде, өлгермәдек, менә шушы 
хәлләр килеп чыкты.

– Анысына да язарбыз, энем, хәзер бөтен дөньясына хәбәр салырга кирәк, 
чөнки болар безне бөтенләй юк итәргә әзер!

– Бу хәлләрне Казан байлары, Уфа имамнары беләме икән, Ишук әзи? Нигә 
карап торып милләтне харап иттерәләр икән?

 Ишмөхәммәтнең үзе өчен дә бу авыр сорау иде, моңа аның җавабы юк иде. 
Алай да, ул Казан байларының, Уфа имамнарының милләткә кулларыннан 
килгәнчә ярдәм итүләрен белә, әмма аларның үзләрен дә чүпләп кенә торалар. 
Исламга кайту буенча падишаһка үтенеч-прошениеләр язуны, адвокатлар яллап, 
Петербургка юллауны да шул татар байлары оештыра инде, авыл халкының 
аңа көче дә, гыйлеме дә җитми. Басым бөтен милләткә бара – баена-ярлысына, 
галименә-наданына, саладагысына һәм каладагысына... Аллаһы Тәгалә 
барыбызны да сыный... Ул шушыларны төрмәдәшләренә дә сөйләде. Тагы 
төрек солтаны турында сүз кузгаттылар, монысын Казан монастырьларында 
яткан, Мамадыш якларын әйләнеп кайткан Вәлиәхмәт башлады. 

– Казан монастырена Идел буендагы татар авылыннан бер картны богаулап 
китергәннәр иде. Өч ай бергә яттык шул бабай белән. Бер-беребезне иманда 
куәтләдек, ярдәм итештек... Менә шул карт әйтә иде, татарлар төрек солтанына 
кеше җибәргәннәр, безне үз кул астыңа ал, дип сораганнар, дип... Монда 
урыстан күргән бөтен җәбер-газапларны да сөйләп биргәннәр. Шуннан соң 
төрек солтаны урыс патшасына сугыш игълан иткән, тиздән аның гаскәре 
Казанда булачак икән... 

– Моннан ун еллар элек булган сугышлар бу, Вәлиәхмәт энем! Ул вакытта 
Төркия җиңелде шул, монда хәтле килеп җитә алмады...

– Хәлифәт безне, мөселманнарны, якларга тиеш инде, Ишук әзи! 
– Шулай, канәтем, шулай, безнең башка сыеныр илебез юк, Төркия, хәлифәт 

безне якласа гына инде! Патшага прошение язганда, анысын да әйтербез, 
татарларга монда көн юк икән, теләгән кешене Төркиягә җибәрсеннәр! 

– Әйе, мин бүген китәр идем балаларымны алып, ичмасам, чын мөселман 
тормышын күрерләр иде!

– Һай, дин тотарга аз гына ирек булса, мин беркая да китмәс идем туган 
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җирләремне ташлап! Динемә генә тимәсеннәр, авылымнан гына сөрмәсеннәр, 
гаиләмнән, балаларымнан гына аермасыннар иде!

 Шулчак шалтыр-шолтыр итеп тимер ишекне ача башладылар, барысы да 
шунда төбәлде. Ишектә төрмә каравылчысы күренде, аның бозлы күзләре 
кемнедер эзли иде.

– Измаил Ефремов, сиңа килгәннәр! – дип кычкырды ул карлыккан тавыш 
белән.

 Гадәттә, ял көнендә төрмәдә бернинди эш бармый, очрашулар да, 
чыгып-кереп йөрүләр дә юк, шуңа күрә каравылчының бу сүзләренә бик 
гаҗәпләнделәр. Аның артында Исмәгыйль морза белән Хәким кияүне күргәч, 
Ишмөхәммәт барысын да аңлады – Чистай байлары бу төрмә каравылчысын 
«сатып» алганнар, шуңа күрә ул мондагы тәртипләргә «күз йомган» иде. 
Ишмөхәммәт ашыгып ишеккә юнәлде, әмма моның төрмәдән бөтенләй котылу 
түгел икәнен аңлый иде. Аның өчен бер кәгазь кисәге кирәк, ә бүген бөтен 
түрәләр ял итә. «Бөтенләй китүеңме, Ишук әзи?» дигән төрмәдәшләренә дә ул 
шуны әйтте һәм ишек ачылганда, тизрәк чыгып калырга ашыкты. Исмәгыйль 
морза да нәкъ шуны әйтте, «Бүген сине моннан бөтенләй чыгарырга кулыбызда 
бер дүкәминтебез дә юк, анысын иртәгә алырбыз, шуны әйтергә, хәлеңне 
белергә килдек», диде. Хәким белән Гөлзада туп-туры аларга килеп кергәннәр, 
аннан ашарга һәм башка кирәк-яракларны алып, ирләр бирегә юнәлгән. 

– Без барысын да беләбез, Ишук әзи! Авылдагы хәлләрне дә беләбез, 
сөйләделәр... Моңа бер чара күрергә кирәк инде, алары турында син моннан 
чыккач киңәшербез. 

– Әйе, безнең хәлләр әле түзәрлек булган, монда бөтен төрмә татарлар белән 
шыплап тулган, авылларда коточкыч хәлләр бара икән! 

– Вазгыять бик тиз үзгәрә, дөньяның асты-өскә килә ахры, Ишук әзи! Бу 
фаҗигаләр тагы татар бәгыре аша үтә...

– Моннан чыкканчы, төрмәгә ябылган татарлар исеменнән берничә үтенеч-
прошение язарга кирәк иде, Исмәгыйль морза! Аларның имзаларын алып 
калырга кирәк булыр.

– Бездән нинди ярдәм кирәк?
– Тиз генә кәгазь белән каләм китерсәләр иде, калганын без үзебез карарбыз.
Шулай эшләделәр дә – Хәким тиз генә Исмәгыйль морзаларга кайтып 

китте, алар монда сөйләшеп торган арада, кирәкле нәрсәләрне алып килеп тә 
җитте. Вакытны сузмыйча, Ишмөхәммәт төрмә бүлмәсенә әйләнеп кайтты, 
чөнки бүген тиешле хатларны язып өлгертергә кирәк иде. Беренче башлап ул 
үзенә алып килгән азык-төлекне бүлмәдәшләренә таратты, урысы-татары өй 
ризыгын рәхәтләнеп ашады. Аннан соң инде патшаларга хат язарга утырдылар, 
башта – урысныкына, аннан төрекнекенә язарга булдылар. Беренче хат 
Көек авылы мәкруһлары исеменнән язылды, алар монда сигез кеше булып, 
төп җаваплылыкны Рамазан Биккинин үз өстенә алды, аның әйтүе буенча, 
Ишмөхәммәт язарга тотынды.

«Олуг Галиҗәнап! Рәхимле Падишаһ!
Без, Казан губернасы Спас өязе Көек авылы йомышлы татарлары, сиңа 

үтенеч хаты язабыз. Без хәзер, сигез кеше, Чистай төрмәсендә ятабыз, 
башта утызлап идек. Безне хакимияткә каршы гамәлләр кылуда, татарларны 
исламга кайтырга котыртуда гаеплиләр, моның өчен гомерлеккә Себергә 
сөрергә мөмкиннәр. Әмма безнең бер гаебебез дә юк, олуг Падишаһ, шуңа 
күрә синнән безне азат итүеңне һәм ислам динен тотарга рөхсәт бирүеңне 
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сорыйбыз. Безнең ата-бабаларыбыз барысы да мөселманнар иде, мөселман 
булып яшәделәр, мөселман булып үлделәр. Безгә дә шушы динне әманәт 
итеп биреп калдырдылар. Без дә мөселман булып яшәргә һәм үләргә телибез. 
Әмма поплар һәм палисайлар моңа ирек бирмиләр. Үз теләгебездән башка, 
безне чиркәү кенәгәләренә керәшен дип язалар, шуны сәбәп итеп, чиркәүгә 
йөрергә мәҗбүр итәләр, урыс динен тотмаган өчен, безне төрмәләргә ябалар. 
Авылларыбыз туздырылды, татарларны көчләп урыс авылларына күчерәләр, 
йорт-җиребезне, мал-мөлкәтебезне тартып алдылар, гаиләләребезне аералар, 
балаларыбызны көчләп чукындыралар. Быел яз Болгардан һәм Биләрдән 
солдатлар, поплар килеп, безне мәсхәрә иттеләр, йортларыбызга басып кереп, 
малыбызны таладылар, үзебезне яткырып, канга батырып суктырдылар, 
сакалларыбыздан өстерәп йөрттеләр, «Собаки, я ваш Мухамет!» дип мыскыл 
иттеләр. Аннан Чистай төрмәсенә китереп яптылар. Бездән талап алган мал-
мөлкәтебезне, хәтта түбәтәйләребезне дә кире бирмәделәр.

 Олуг Галиҗәнап! Рәхимле Падишаһ!
 Татарларны көчләп урыс арасына күчерүне туктатсыннар иде. Без 

урысның телен дә, динен дә белмибез, анда безнең яшәргә йортыбыз, тормыш 
алып барырга мал-мөлкәтебез юк. Безне анда ачтан үләргә җибәрәләр. Анда 
китеп харап булганчы, безгә, татарларга, Төркиягә – хәлифәт җиренә китәргә 
рөхсәт итегез! Без дә Алла бәндәсе бит, безнең дә гомеребез бер генә! Без 
үз илебездә, үз җиребездә кадерсезлектә яшәргә мәҗбүрбез. Балаларыбыз, 
нәселебез өчен дә бик борчылабыз, алар бу илдә мөселман-татар булып 
яши алмаячак. Попларның җәберләве генә җитмәгән, безне хакимият тә 
эзәрлекли, безгә түли алмаслык салымнар салалар, мал-мөлкәтебезне тартып 
алалар. Без ике арада калдык – урыс динен белмибез һәм теләмибез, ә 
татар динен тотарга рөхсәт юк. Дүкәмитләрдә бернинди тәртип юк, беркем 
үзенең урыс исемен белми, судлар безнең эшләр белән тулган. Халык бу 
хәлгә озак түзә алмаячак, урыннарда инде баш күтәрүләр башланды, Пугач 
яуларын искә төшерүчеләр дә бар... Патша Галиҗәнапләре! Без синнән бер 
генә нәрсә сорыйбыз – татарларга үз диннәрен тотарга рөхсәт бир! Безне 
чиркәү кенәгәләреннән төшерсеннәр иде. Ислам динен тоткан өчен, безне 
туган авылларыбыздан кумасыннар, төрмәләргә утыртмасыннар иде! Инде 
монда дин тотарга рөхсәт юк икән, телүчеләргә Төркиягә, ислам хәлифәтенә 
күчәргә ирек бир.

Үтенеч хатыбыз җавапсыз калмас, дигән зур өмет белән – Көек авылы халкы 
исеменнән Рамазан Биккинин. 1838 ел, 30 май».

Язып бетергәч, Ишмөхәммәт хатны кычкырып укып чыкты, Рамазаннан 
кул куйдырды. 

– Моны Исмәгыйль морзалар урыс теленә тәрҗемә итеп, икесен бергә 
Петербургка җибәрәчәк, – диде ул. – Башкалар өчен үзгә төрлерәкне язарбыз. 
Биктимер авылында чиркәү җимерү буенча эшне монда да хәл итеп булыр, дип 
уйлыйм, чөнки урыслар үзләре дә бу хәлләрдән соң анда чиркәү салырга каршы 
булачаклар. Аның өчен патшага хат язып торырга кирәкми. Йорткүл авылында 
синең эшне Казанда хәл итәрләр, Вәлиәхмәт, сине барыбер консисториягә 
үгетләргә җибәреп кайтарырлар, дип уйлыйм. Әмма бу Себер үк булмас, яңадан 
Мамадыштагы урыс авылы да булмас, инша Аллаһ! Сине яңадан үз авылыңа, 
һич югы, күршедәге Ташбилгегә кайтару өчен тырышачакбыз. 

– Рәхмәт, Ишук әзи, өстемнән тау төшкән кебек булды! Әгәр Биктимергә 
яки Ташбилгегә кайтармасалар, мин гаиләмне, балаларымны алып, изге 
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хәлифәт җирләренә китәргә дә риза! Урыс авылында яки Себердә чергән 
ише булмас әле барыбер, туган яктан читтә булса да, мөселманнар арасында 
булыр!

– Ай, мин дә китәр идем, Вәлиәхмәт, сезнең белән! Рәтен генә белмим! Кая 
язасын, эшне нәрсәдән башлыйсын белмим... Ичмасам, балаларымны булса 
да коткарыр идем кяфер булудан!

– Без дә китәр идек! Без дә!
Чистай һәм Спас өязеннән ябылган татарлар, үзләренең төрмәдә 

икәнлекләрен дә онытып, хәлифәт җирләренә китү турында хыяллана башлады. 
Хәер, адәм баласы иң караңгы урында да яктылык эзли, барыбер яхшыга 
өметләнә, хыял белән яши шул... Монда да шулай булды, Хозыр-Ильяс кебек 
төрмәгә Ишмөхәммәтнең килеп керүе, аңа зур байларның ярдәмгә килүе, 
патшага язган шушы хатлары татарларны дәртләндереп җибәрде. Әйе, бөтен 
җирдән дә чыгу юлы бар – төрмәдән дә бер чыгасың, авыр хәлдән дә, чир-
зәхмәттән дә бер котыласың, бары тик кабердән генә чыгу юлы юк... Шуңа 
күрә, әле алар исән икән, димәк, өмет бар! Төрмәләре дә вакытлы гына булыр, 
татарларны баскан бу туфан да бер бетәр, шул вакытта да аякта калырга кирәк, 
милләтне, иманны саклап калырга кирәк...

 Икенче эш итеп төрек солтанына хат яздылар. Әлеге хат тегесеннән шактый 
нык аерыла иде, ул бисмилла белән башланды, ислам хәлифәтенең газиенә 
– төрек солтанына иминлек, барча эшләрендә Аллаһның ярдәмен теләделәр. 

 «Ислам дөньясының Ханы-Солтаны, барча мөселманнарның Хәлифәсе, 
кыерсытылганнарның ярдәмчесе! Ошбу хатны кяфер урыс кулында газап 
вә җәза күреп яшәүче мөселман-татарлар яза. Без – моннан мең еллар 
элек үз ирекләре белән ислам динен кабул иткән төрки-мөселманнарның 
нәсел дәвамчылары. Туфрак-җирләребез Алтай-Себерләрдән башланып, 
Идел-Уралда дәвам итә, Каф тауларына кадәр барып җитә иде. Без, болгар-
татарлар, бу җирләрдә Болгар-Биләр патшалыкларын, данлыклы Алтын 
Урда дәүләтен, Казан, Хаҗитархан, Себер, Кырым, Касыйм ханлыкларын 
тоттык, калалар салдык, китаплар яздык, диндә булдык, гүзәл мәдәният 
тудырдык. Әмма моннан өч гасырлар элек безнең җирләребезне урыслар 
басып алды, дәүләтләребезне юк итте, кала-салаларыбызны яндырды, имам-
галимнәребезне астырды, меңьеллык әдәбиятыбызны һәм мәдәниятебезне 
аяк астына салып таптады, халкыбызны кол итте. Илсез-җирсез-хансыз-
дәүләтсез калган мөселман-татар халкының соңгы байлыгына – иманына 
һөҗүм башланды. Халкыбызны гасырлар буе көчләп чукындырдылар, 
мәҗбүриләп муеннарына тәре тактылар, чиркәү-монастырьларга куып 
керттеләр, урыс динен алырга теләмәгәннәрне тереләй утларда яндырдылар, 
бозлы суларга батырып үтерделәр... Мәчетләребезне җимерделәр, изге 
китапларыбызны утка яктылар, дин әһелләрен юк иттеләр. Татар халкы 
бу гасырларда тереләй сират күперен кичте, күпме газаплар күрсә дә, 
иманын саклап кала алды. Кара урманнарда, сазлык араларында, тау 
куышларында Коръән аятьләре каен тузларына күчереп язылды, күңелгә 
бикләнде, милләткә изге әманәт итеп тапшырылды. Узган гасыр азагында, 
Әби патша заманында, аз гына дин иреге килү белән, без тагы мәчетләр 
төзедек, яшергән китапларыбызны чыгардык, ачыктан-ачык мөселманча 
яши башладык. Әмма заманнар тагы үзгәрде, безне ислам диненә чыгармас 
өчен, әби-бабаларыбызның чукындырылган булуын искә төшерделәр. Әмма 
алар, чиркәү кенәгәләренә керәшен дип язылган булсалар да, беркайчан 
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да үз динебездән чыкмадылар, кача-поса булса да намаз укыдылар, ураза 
тоттылар, мәҗбүриләп чиркәүгә алып барсалар да, урыс динен тотмадылар, 
мөселман булып калдылар. Шушы изге динне безгә дә әманәт иттеләр. Без 
дә шулай яшәдек – кача-поса намаз укыдык, ураза тоттык, мөселманча 
никах укыттык, балаларга исем куйдык, үлгәч, шәригатьчә күмдек. Әмма 
без хөкүмәт һәм чиркәү каршында христиан булып саналабыз, шуңа күрә 
алар безнең мөселманча никахларны танымый, гаиләләребезне зина кылуда 
гаепләп аера, хатыннарыбызны, бездән тартып алып урысларга кияүгә 
бирә яки монастырьларга ябып куя. Балаларыбызны да бездән аерып 
алып, чукындыралар һәм урысларга бирәләр, аларда мөселманлыкны 
бетереп, христиан итеп тәрбиялиләр. Мөселман ата-ана өчен моннан да 
зур фаҗига була аламы?! Керәшен булып язылып та, ислам динен тотып 
яткан мәкруһларны татар авылларыннан урыс арасына күчерәләр, бу эш 
мәҗбүриләп эшләнә, гомер буе туплаган мал-мөлкәтне, йорт-җирне хөкүмәт 
үзенә тартып ала. Моңа каршы чыккан ир-атларны төрмәләргә утырталар, 
гомерлеккә Себергә сөрәләр. Без, менә шундый мәкруһ татарлар, хәзер 
хөкем көтеп, Чистай төрмәсендә ятабыз, шулай ук Казан, Зөя, Минзәлә, 
Мамадыш, Лаеш төрмәләре дә мөселманнар белән тулган.

Хөрмәтле вә гыйззәтле олуг Хәлифә! 
Дөньядагы барлык мөселманнарның яклаучысы һәм ярдәмчесе! Без дә 

синнән ярдәм сорыйбыз – безне урыс золымыннан коткар! Аллаһ ризалыгы 
өчен, дин-ислам хакына шундый зур җәберләр күргән мөселман кардәшләреңә 
хәлифәтнең капкаларын ач! Безгә бу илдән ислам җиренә күчеп китәргә 
ярдәм ит, ишек төбеңә килеп басканнарны кире борма! Урыс патшасына да 
безне яклап үз сүзеңне әйт, чөнки барлык халык та күчеп китә алмас, монда 
калганнарга да синең ярдәмең кирәк! Мәккә-Мәдинәләрнең сакчысы, бөтен 
ислам дөньясының яклаучысы булган олуг Хәлифәгә, Төркиянең Ханы-
Солтанына иминлек һәм җиңүләр теләп, догада калабыз! Һәм газап чиккән 
мөселманнарга да ярдәм итүен өмет итәбез. Мәзлүмнәр догасы кабул булыр, 
инша Аллаһ!»

 Ишмөхәммәт хатны кычкырып укып чыкты, барысы да тын алмыйча 
тыңладылар. Аннан берәм-берәм имзаларын куя башладылар, укый-яза 
белмәгәне үз тамгасын салды. Хатка башлап Ишмөхәммәт кул куйды, Төркиягә 
китәргә җыенмаса да, башкалар өчен кайгыртып, җаваплылыкны үз өстенә 
алды. Йорткүлдән Вәлиәхмәт тә, Көекнекеләр дә имза куйды, Биктимердән 
Миңнәхмәт беркая да китәргә җыенмавын әйтте. Хатлар тагы берничә нөсхә 
күчерелде, бу эш көне буена җитте. Хәзер аларны урыс һәм төрек телләренә 
тәрҗемә итеп, тиешле җирләренә җиткерергә кирәк иде, әлеге эш Исмәгыйль 
морзаларга калды. 

 Икенче көнне өйләдән соң Ишмөхәммәтне төрмәдән чыгардылар, әмма 
аңа карата барыбер җинаять эше ачылган иде, ул хакимияткә каршылык 
күрсәтүдә гаепләнде. Тик мәхкәмә әле кайчан була, әллә була, әллә юк, шуңа 
күрә мондый кешеләрне казна ипиен ашатып төрмәдә яткырудан мәгънә аз 
иде. Ә менә суд карарыннан соң инде – икенче эш, мәхкәмә ничек хәл итсә 
– шулай булачак. Ә Ишмөхәммәт өчен хәзергесе кадерле, мәкруһлар белән 
эшләр муеннан, кайсын төрмәдән, кайсын Себердән коткарырга кирәк... 
Гөләйза эше буенча да авылларда халыктан сорау алулар башланырга мөмкин, 
ә Ишмөхәммәт аларда катнашырга тиеш. Шуңа күрә ул башы-аягы белән 
тагы эшкә чумды. Патшаларга язган хатларны Исмәгыйль морзага тапшырды, 
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аның аша ияләренә тизрәк барып ирешәчәк иде. Йорткүлдән Вәлиәхмәт һәм 
Биктимердән Миңнәхмәтнең эше буенча старовер судья белән сөйләшеп 
чыктылар, монда да Исмәгыйль морза ярдәм итте. Икесенең дә кылган гамәле 
төрмәдә яткырырлык түгел иде, аларны алдагы көннәрдә мәхкәмә карары белән 
авылларына кайтарып җибәрергә булдылар. Ә менә Көек авылыннан Рамазан 
һәм иптәшләренең эше алай тиз генә хәл итәрлек түгел иде, чөнки хакимияткә 
каршылык күрсәткәннәр, казыклар тотып сугышканнар, кан коелган. Һәм бу 
эшне мәхкәмә җентекләп карарга тиеш.

Ишмөхәммәтнең Чистайдан кайтышлый яңадан Актауга кереп чыгуы 
Мәрьямбануны да бик сөендерде. Гадәттә, ул атнакич көнне, җомга алдыннан 
гына килеп куна иде, бу юлы атна башында ук күренде. Мәрьямбануның Ишук 
әзие белән сөйләшеп-киңәшеп аласы нәрсәләре бар, аның да иң мөһиме – ире 
Ычтапан. Юк, ул хатынының энесе өенә җомга намазларына йөрүенә сүз әйтми, 
әмма соңгы вакытларда әллә нишли башлады, борчылганы сизелә. Мәрьям үзе 
дә аның өчен борчыла, чөнки өйләнешкәндә, алар икесе дә керәшен динендә 
иделәр, поп аларны чиркәүдә венчать итте, ә мөселман никахлары юк. Хәзер 
Мәрьям исламга кайтты, Ычтапан керәшенлегендә калды, шәригать буенча, 
аларның ир-хатын булып яшәүләре хәрам. Бары тик Ычтапан исламга кайтса 
һәм аларга мөселманча никах укытсалар гына, бергә яшәүләре дөрес булачак. 
Әмма моны аңа ничек әйтәсең? Ул шунда ук попка барып әйтергә, аның белән 
киңәшергә мөмкин, чөнки беркатлырак кеше. Шуңа күрә Мәрьямбану башта 
Ишмөхәммәт әзие белән киңәшләшеп карарга булды. Аның атна башында ук 
Актауга килүен ишетүгә, энеләренә китте, эшне ничек бар – шулай сөйләп 
бирде.

– Киңәшеп дөрес иттең, килен, әле үзем дә бу турыда сүз кузгатырга 
тора идем, – диде Ишмөхәммәт. – Син хәзер исламда, намаз укыйсың, ә 
ирең һаман урыс динендә, никахыгыз юк, болай яшәү шәригать күзлегеннән 
хәрам санала. Ычтапанның да исламга килүе кирәк. Юк икән, аерылырга 
туры киләчәк...

– Бала бар бит, Ишук әзи, улыбыз... Сергей... Салихҗан...
– Ул да никахсыз туган, килен, мөселманча исем кушылмаган, сөннәткә дә 

утыртылмагандыр әле?
– Юк инде, кая ул монда!..
– Ә ул бала намазга басты бит инде, димәк, аңа мөселманча исем кушарга, 

башкаларын да эшләргә кирәк булыр... Син Ычтапан белән башта үзең 
сөйләшеп кара, килен, аннан мин сөйләшермен. Атнакич көнне кичтән килеп 
кунарга исәплим, менә шунда алып килерсең монда.

– Ярар, Ишук әзи, мин сөйләшеп карармын, Алла теләсә! Болай икең ике 
диндә яшәп булмый инде, нидер эшләргә кирәк...

Мәрьямбану икенче көнне үк ире белән бу хакта сөйләшеп карарга булды. 
Ычтапан хатынының сүзләрен сагаеп тыңлады, әллә Биләр атакаена 

сөйләгәннәрне беләме икән, дип шикләнде. Әйе, Ычтапан аңа Актауның 
керәшен татары Бәчилләр өендә мәкруһларның җыелып җомга намазы 
укуларын, аларны Шонталадан Ишук дигән татарның котыртып йөрүен 
әйтте. Хатынының да улларын җитәкләп шунда йөрүен әйтте. Ычтапанның 
Чистайга хәбәр итүе буенча, аларны бер җомгада тотарга, дип килештеләр. 
Әмма ул бу хакта башка беркемгә дә әйтмәгән иде бит, нәрсә турында сөйли 
аның хатыны?!

– Без чиркәүдә чукынып, урыс дине буенча винчәт ителдек, Мария! – диде 
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ул. – Мин ике арада йөрмим, әмма син узынып киттең, Биләр побы да шулай 
диде... Керәшен башың белән намаз укып йөрисең!

– Нинди Биләр побы? Каян белә ул минем... узынып киткәнемне?
Ычтапан артыгын ычкындыруын аңлады, әмма соң иде инде. Ул хатынына 

барысын да сөйләп бирергә булды.
– Барма син бу җомгада энеләреңә, Мария! Аларны тотачаклар... Чистайдан 

палисайлар киләчәк, Биләр атакае үзе дә булачак. Барысын да богаулап 
Чистайга алып китәчәкләр...

– Син нәрсә сөйлисең, Ычтапан?! Син нәрсә сөйлисең?! Каян белсеннәр 
алар безнең җомга көн Василларда намаз укыганны? Әллә син сөйләдеңме 
Биләр побына?!

– Әйе, мин сөйләдем, Мария, тәүбә-истигъфар вакытында әйттем... Әмма 
мин сиңа һәм улыбызга кагылмаска куштым, сезгә тимәсләр...

– Нишләдең син, Ычтапан, нишләдең син... Әле мин икеләнеп тора идем, 
мөселманча никахыбыз юк, бергә яшәвебез дөресме икән, дип. Дөрес түгел 
икән! Чиркәүдә чукынып бергә кушылуыбыз хәрам икән! Мин хәзер моны 
аңладым. Динебез дә төрле, үзебез дә төрле... Улымны алып, энеләремә китәм, 
без хәзер бергә яши алмыйбыз!

– Тукта, син нәрсә, Мария?! Алар сиңа тимәячәк бит, без бергә калабыз, 
алар Ишукларны гына алып китәчәк!

– Мин сиңа Мария түгел, ә Мәрьямбану, һәм мин дә Ишук әзиләр, Васил 
энем, Нәгыймә сеңлем кебек мөселман, әлхәмдүлиллаһ! Ә син безне саттың, 
шуның белән, тормышыбызга нокта куйдың.

 Моңа кадәр бер читтә утырган Салихҗан та сүзгә кушылды, әнисенә килеп 
сарылды.

– Мин дә әни белән китәм...
Ычтапан куркып, аптырап калды, ул мондый хәлне көтмәгән иде. Олыгайган 

көнендә, матур гына яшәп ятканда, бала бәхетенә ирешкәндә, нәрсә булды соң 
бу?! Мария беркайчан да аңа каршы булмады бит, Ычтапан үзе дә аңа ирек 
бирде, Бәчилләргә барып йөрүен дә тыймады. Менә икең ике якта йөрүнең 
очы килеп чыкты. Кем гаепле моңа – чиркәүме, мәчеткә әйләнгән Бәчилләр 
йортымы, шуннан кайтып кермәгән Марияме? Әллә телен тыя алмаган 
Ычтапан үземе? Аның һич кенә дә чиркәү дип, дин дип хатыныннан һәм 
улыннан аерыласы килми иде, әмма инде сүз сөйләнгән, эш эшләнгән, артка 
чигенер урын юк. Беренче хатыны бала таба алмыйча үлеп китте, икенчесе 
тапкан баласын алып чыгып китеп бара... Юк, Ычтапан моңа түзә алмас, 
гаиләсен саклап калу өчен, ул инде барысына да риза!

– Нишлик соң, Мария... Мәрьям? Мин Биләр побына сөйләдем бит 
инде... Әмма мин атнакич көнне Чистайга барып әйтмәсәм, алар бастырырга 
килмәячәк, чөнки минем хәбәрне көтәләр...

– Ә син барма, барма, бәгърем! – Мәрьямбану ире алдына килеп тезләнде. 
– Алла хакына сорыйм – барып әйтмә Ишук әзинең килгәнен, Василларда 
җомга намазын укыганны! Син әйтмәсәң, алар белмәячәк бит!

Ычтапан үзе дә хатыны каршына тезләнде, кулларыннан тотып, аннан 
кичерү сорады, алар икесе дә елый иде...

– Кичер мине, Мәрьям, шайтан котыртты... телемнән тартты... хәзер генә 
аңладым нинди яман эш эшләгәнемне! Китмәгез, зинһар, мине ташлап, китә 
күрмәгез! Улым, син бит минем бердәнберем, нәсел дәвамчым! Син дә китсәң, 
миннән баш тартсаң, бу дөньяда яшәвемнән ни мәгънә?!
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Салихҗан әтисе белән әнисенә карап торды, ул аларның аерылуын күз 
алдына да китерә алмый иде. Атасы да бик әйбәт кеше, эчкерсез, ярдәмчел, 
кулыннан килмәгән эше юк. Әнисе Салих өчен фәрештә кебек, изгелекнең 
үзе... Ничек шуларны яңадан татулаштырырга, ничек бергә калдырырга? Әмма 
алар икесе ике диндә, димәк, бергә булу өчен, динең дә бер булу кирәк? Бала 
үз акылы белән шуңа барып җитте һәм моны атасына да әйтте.

– Без әни белән хәзер ислам динендә, әти, – диде ул. – Бергә яшәү өчен, 
синең дә безнең дингә кайтуың кирәк. Шулай бит, әнием?

 Салих атасына Мәрьямбану әйтәсе сүзләрне әйткән иде, һәм хатынның 
өстеннән тау төшкән кебек булды.

– Әйе, улым, атаңның исламга кайтуы кирәк, югыйсә, безнең гаилә 
тормышы хәрам... Ишук әзинең безгә мөселманча никах укуы кирәк... Икегезгә 
дә мөселманча исемнәр кушарга кирәк... Боларның барысын да Ишук әзи 
килгәч эшли ала...

Ычтапан уйга калды...
– Заманалар бик куркыныч бит, Мәрьям! – диде ул. – Бөтен җирдә 

мәкруһларны эзәрлеклиләр, төрмәләргә ябалар, Себергә сөрәләр... Безгә дә 
шул хәл килергә мөмкин! Әле монда шыпырт кына яшәп ята идек, чиркәвенә 
дә барсак бара идек, бармасак – юк. Безнең исламга кайтканны беләчәкләр 
бит авылда! Ул чагында нишләрбез?

– Ишук әзи әйтте – бу авыр вакытлар үтеп китәр, ислам заманы җитәчәк, 
дин иреге киләчәк, диде! Чистай-Ыспас өязләрендә йөзләгән татар авылы баш 
күтәргән, керәшен татарлары исламга кайту өчен үзләрен аямый көрәшәләр, 
иман өчен хәтта үлемгә баралар, диде! Бөтенебезне дә утыртып бетерә 
алмаслар, безгә бүген аякта калырга, иманны, милләтне саклап калырга кирәк, 
диде! Бу изге эш барыбыздан да тора, диде! 

– Анысы шулаен шулай инде ул... Татарның гомер бакый үз дине булган, 
безнең әби-бабаларыбыз мөселман булган бит! Иманны бирмәс өчен, утларда 
янып, суларда батып үлгәннәр... Үзем дә төшләремдә шуларны күрәм, дога 
көтеп яталар булыр, мескеннәрем... Ә мин һаман чиркәү юлын таптыйм... 
Ичмасам, бер дога да белмим...

– Мин беләм, әти! Мин кылам аларга дога! Намаз саен укыйм... Сине дә 
исламга кайтсын, дип дога кылам. 

– Ишук әзи әйтә – соңгы сулышыңа кадәр тәүбә ишекләре ябылмый, ди. 
Тәүбәгә беркайчан да соң түгел. 

Шулай килештеләр – җомга намазы алдыннан Василларда аталы-уллы 
икесенә дә мөселманча исем куштырырга, ир белән хатынга шәригатьчә никах 
укытырга. Мәрьямбану бу шатлыклы хәбәрне җиткерергә энеләренә ашыкты, 
анда бераз әзерләнергә, Нәгыймәгә ярдәм итәргә дә кирәк иде. Атнакич көнне 
кичтән Ишмөхәммәт тә Актауга килеп җитте, ул үзе белән хатыны Гөлзаданы, 
улы Бикмөхәммәтне һәм оныгы Габделвахитны да алган иде. Өй эче тагы 
балалар тавышы белән тулды, олылар үз сүзләрен сөйләшеп туя алмадылар. 
Мәрьямбану Ишмөхәммәткә тизрәк үзенең шатлыгын җиткерде – ире исламга 
кайтырга да, никахка да риза иде, хәтта татарча яңа исем дә сайлап куйды 
– Сәгыйдулла! Иртәгә җомга намазы алдыннан шушы эшләрне башкарып 
чыгарга уйлыйлар, Алла теләсә!

– Сәгыйдулла үз теләге белән шушы адымга барамы соң, килен, әллә 
гаиләсен югалтасы килмәгәнгә генәме?

– Иман йомшаграк әле, Ишук әзи, гомер буе башка диндә булган кеше бит 
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ул! Әмма әби-бабайлары мөселман булган, җаны тартмаса да, каны тарта аның 
исламга... Бергәләп ярдәм итәрбез, инша Аллаһ!

 Икенче көнне җомга намазына хәтле Василларда табын корылды, 
барысы да бәйрәмчә киенде, өйләр бизәлде, бүләк-күчтәнәчләр әзерләнде. 
Мәрьямбану белән Сәгыйдулла да бәйрәмчә киенеп килеп керделәр, уллары 
Салих инде күптән биредә иде. Башта Ишмөхәммәт аларның икесенә дә, 
колакларына азан әйтеп, мөселман исемнәре кушты. Аннан аталы-уллы икесе 
дә шәһәдәт кәлимәсен әйттеләр, Аллаһның берлегенә, Мөхәммәд салаллаһу 
галәйһиссәламнең расүллегенә гуаһлык бирделәр – ант иттеләр. Аннан соң 
никах йоласы башланды, Ишмөхәммәт аны да җиренә җиткереп үтәде, Коръән 
укып, Сәгыйдулла белән Мәрьямбануны Аллаһы Тәгалә каршында ир белән 
хатын дип игълан итте, бу никах күкләрдә дә язылып куелды... Барысы да кул 
күтәреп дога кылдылар, бүләк-күчтәнәчләрен тапшырдылар. Табын янында 
чәйләп алганнан соң, бергәләп җомга намазын укыдылар, азанны Салихҗан 
әйтте, намазда ата белән ул янәшә бастылар... Намазлы бу йорт, Аллаһ 
каршында тезләнгән бу кешеләр бүген дөньяда иң бәхетле, иң изге кешеләр 
иде... Шушы көннән башлап Сәгыйдулла түбәтәен салмады, ник болай йөрисең, 
сал татар кәпәчен, дигән кешеләргә, татарның түбәтәе башы белән генә салына, 
дип җавап бирә башлады... 

 ...Ә Биләр побы бик озак көтте Чистайдан хәбәр килүен, әмма ул хәбәр 
килмәде. Сәгыйдулла Актауда җомга намазы укулары турында Чистайга барып 
әйтмәде, шул сәбәпле, мөселманнарны бастырырга әзерләнгән полиция дә, 
поплар да юлга чыкмады. Бу да Аллаһның бер рәхмәте һәм хикмәте иде... 
Аллаһ теләсә, бөтен дөньяның иң көчле гаскәрләре дә бер мөселманны җиңә 
алмый иде... Аллаһка чын күңеленнән ышанган ихлас мөселманны бернинди 
дөньяви кануннар һәм патшалар да буйсындыра алмый, ахыр чиктә барыбер 
ул җиңүче булып калачак иде!

 Чистай һәм Спас өязләрендәге халык күтәрелүен дә бернинди көчләр 
бастыра алмады – халык дулкын булып, дәрья булып исламга кайтты... 
Шатлыгыннан елый-елый, бәхетеннән көлә-көлә, утларда яна-яна, суларда 
бата-бата, сөргеннәргә сөрелә-сөрелә, шушы юлда корбаннар бирә-бирә, 
иман сакланып калды. Күпсанлы корбаннар арасында Ишмөхәммәтнең 
үз нәселе – кызы Гөләйза һәм оныклары да бар иде... 1827-1864 елларда 
гына да Чистай һәм Спас өязләрендә өч меңнән артык татар, сугышып һәм 
көрәшеп, ачыктан-ачык ислам динен тота башлады. Ә иман өчен, рәсми 
рәвештә исламга кайту өчен көрәш әле 1905 елларга кадәр дәвам итәчәк 
иде...

 (Икенче китап тәмам.)

 
 

ГӨЛӘЙЗА
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ОЧАР КОШЛАР ХОЛКЫ МИНДӘ…

Татар вакыты
Кулыңда тик кура калган, ташла читкә:
Чәчәк чәчәк буламыни, калса таҗсыз?
Сиңа атап җыйдым, дисең, түтәлләрдән!
Чәчәк беткән, түтәл беткән, миһербансыз!

Ботакларын сузасың син, тик чыбыгын,
Әйдә, сук, дип тоттыргандай кулларыма.
Таҗың төшкән чәчкәдер син, дип чыккандай
Булдың бүген көтмәгәндә юлларыма.

Чәчәктәй син, дисең үзең, әле һаман,
Бу бәядер бары минем тыш ягыма.
Җанга кырау төшкән кебек көннәрем бу,
Өтелгән ул, айрылганчы яфрагыннан.

Эчтә җаным – таҗсыз калган чәчәк кебек,
Сусызлыктан, ашсызлыктан ул бөрешкән.
Тамырлары үсүеннән калган туктап,
Яфраклары ил туңганда өшеп төшкән.

Йә ни өчен атадың син, чәчәк, диеп?
Илгә дә бит үлән сыман яшәрәсе...
Бер шыткан ул, үскән, гөлгә бөреләнгән...
Чәчәк, димме, торып калган хәрабәсен?

Чиге юктыр җанымдагы хәсрәтемнең,
Бу халәтем – туган илнең халәтедер.
Татар вакыты хак: төштән соң – үлем җиле
Кагылганда, яшим, дию гадәтедер.

Рифә РАХМАН (1962) – шагыйрә, прозаик, галимә; «Онытырмын димә», «Йолдызлар төстән 
язганда», «Таулар һаман ерак» һ.б. исемдәге күпсанлы китаплар авторы. Ф.Хөсни, Г.Исхакый 
исемендәге әдәби премияләр лауреаты. Казанда яши.
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Уйлы таң
Шагыйрь Газинур Моратка багышлана

Таңнар аткач, урамнарга чыгам,
Йокы качты, диеп, күземнән. 
Капка кыегына тук чыпчыклар
Мине күзләр өчен тезелгән.

Авыл йоклый әле. Намаздадыр
Иртән азан әйткән мулласы.
Кешеләргә түгел, чыпчыкка да
Кирәк аның хәер-догасы.

Авыл йоклый әле. Әтәчләре,
Мин – беренче, диеп мактана.
Ә безнеке инде җир тырмыйдыр,
Иң соңыннан гына ятса да.

Тавыкларны куып йөртәдер ул,
Җим чүпләгез, диеп, җиләстә.
Манарага очып кунар иде,
Уятырга азан кирәксә.

Мал хуҗага тарта, кеше – йортка,
Бар гадәте килә каныннан.
Әти-бабам инде бу вакытка
Печән чабып кайткан табынга.

Әни-әби иртән эчәр чәйгә
Икмәк, бәлеш салып өлгергән,
Коймак койган, чүлмәк утырткан ул
Мич куйнына җыйган күмергә.

Башларыма килми ниләр генә,
Төшкә чумган авыл –  йокыда.
Бер мәчетнең азан әйткәненә
Икенчесе килеп кушыла.

Иртән сәламләшкән әтәч кебек
Мулласы да аның, мәзине.
Мәмәширдән Күкшелләргә күчә,
Азан сезгә чаба, Газинур.

Син кайттыңмы, бүсәсеңме йокы?
Юктыр… Син дә миндәй тынгысыз!
Авыл буйлап киттем, башлар кайный:
Уйлар йөреп тора тыз да быз.

Әни яннарында бик тә тыныч,
Ник йокламыйм икән атуса?
Гел авылны уйлыйм, ничек кенә
Яшәтергә, диеп, таң туса.

Үткәнемне уйлыйм, үтәремне,
Үлгәннәрне уйлыйм, исәнне.
Мин авылны уйлыйм Казанда да!
Исенә соң үзем төшәмме?

Урам буйлап барам. Ара-тирә
Авыр сулап кына тукталам.
Бу нигездә әти үскән, димен,
Ә монысын корган бер бабам.

Ә бу йортта туган-тумачалар
Яшәгәннәр иде… һәм киткән…
Буын сулкылдавы буыннарны
Тезеп кенә сала бер җепкә!

Ә бу йортта минем чәйләгән бар,
Килен була язган монсына.
Кешесез өй… Ул тоела миңа
Сүзе онытылган җыр сыман.

Яз килдеме, урамнарны ташу,
Силләр бүлә кайчак урталай.
Ташу акты мәллә арабыздан?
Яшьлек аерып узган уртадан!

Тагын атлыйм. Тагын туктап торам.
Мең хатирә һәр йорт турында!
Нигә күңел ачылырга әзер
Янымда һич кеше югында?!

Их авылым, читән коймаларың
Ялгызларны гына үз иткән.
Гомере җирдә узган әбекәйләр
Көнгә карый кайсы күзлектән?

Борын очындагы үз күзлегем
Әле кемгә, бәлки, ярыйдыр,
Тик күбегез илгә, дөньялыкка
Җирдән(е)рәк торып карыйдыр.

Минем кебек, кояш, уянганда
Борчымыйдыр, диеп, кешене,
Бер ызбага якынаям гына,
Ачыла да китә ишеге.

Төнгә япмас, таңга капка ачмас –
Юк карчыкның урлар  әйбере.
Бар хезмәтен калхуз өчен куйган,
Ил аңлар дип уйлап кайберен.
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Ил дигәнең, әби, ул мин дә бит,
Һәрбер кеше – мине тыңлаган.
Бу шигырем мәртле йокылардан
Уятырдай булсын – там азан!

Баскыч төпләрендә әбекәйнең
Җил уйныйдыр, өйгә үтәдер.
Гомере җирдә узган һәр карт-карчык
Шул ил-җирдән кадер көтәдер.

Әбкәй минем кебек йокысыздыр –
Сызланадыр тәне, йөрәге.
Тәрәз аша хәлсез кулын изи,
Үтеп китмә, ди ул, кер әле.

Авыз итче таң суыннан куйган,
Һинд үстергән кара чәемне.
Самаварым белән кочаклашып
Уздырам бит күпме җәемне.

Кыенсынам. Керми генә узам,
Болыннарга чыгар бу юлым.
Аяк алларыма җәй үләне
Таң җилендә кояр орлыгын!

Кыр йокламый инде. Авылымнан
Җир өстенә иңә гали нур.
Син кайткансың кебек... Безнең сүзләр
Илгә дога булсын, Газинур!

Кош холкы
Очар кошлар холкы миндә! Очар болыт,
Үпкәләмә, алларыңда утырмауга.
Кошларны син мәңгелеккә төшер җиргә!
Болытны син бер урында тотып кара!

Очар кошка үпкәләми гади кеше, – 
Ул сокланып аңа җырлар, көйләр яза.
Бәлки, кунган булыр идем мин учыңа,
Син соң бары бер генә көй сузып кара!..

Син бары бер куплет кына җырлап кара,
Икенчесен, бәлки, үзем дәвам итәм.
Ә болай мин... нибары тик сәлам генә
Юллый алам үзем очып менгән күктән.

Сайрый алам үзем алган биеклектән,
Тора алам баш очыңда көлемсерәп.
Очар бер кош булсам да мин, һич онытмыйм:
Канат кагам, сиңа чиксез бәхет сорап.

Туган җир исе
Искә төшә Казан сагындыртып,
Искә төшә аның тын киче.
Килә Кабан күле буйларында
Уйлар уйлагандай йөрисе.

Ил гаменә баткан бер сурәттә
Театрга карап торасы.
Монда тарих! Урам саен мәчет!
Рупорларда – җомга догасы.

Намаз вакытларын белдертеп, ул
Торып-торып азан җиткерә.
Син йөрисең һаман онытылып,
Сәдәфеңне чишеп, җил керә.

Р И Ф Ә   Р А Х М А Н
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Изүеңә уза, куеныңа, 
Азан тавышы үтә  җаныңа...
Торып-торып шулар искә төшә, – 
Бу рәхәттә илне сагынам!

Гаҗәпләнәм шуңа, аптыраган:
Шәһәр корымында ни калган?
Ул корым бит ак өметләр белән,
Якты хыял белән буталган.

Килә Кабан күле буйларында
Уйлар куерганда йөрисе.
Корымлы җил иссә иссен җанга,
Ул җилдә бит – Туган җир исе!

Касрелбәсар*
Нократ аръягында – урманнардыр,
Урманнарда – төлке-селәүсен.
Күрер күзләр күрмәс булган чагым:
Офыкта ни көтә – сөйләрсең!

Миңа калса, Нократ ерак түгел,
Куе зәңгәр офык өсләре:
Тау өстендә нарат урманыдыр.
Энҗе чәчәк алып төш әле!

Агач арасыннан, елгалардан,
Үләннәрнең сирәк төшеннән
Эзлә әле аны. Бу минутта
Мин исергән сөю хисеннән...

Мин табарлык түгел чәчкәләрне, 
Мин тотарлык түгел офыкны.
Энҗе чәчәк эзләп чыккан идем,
Энҗесенә хиснең юлыктым.

Ә син салкын. Синдә акыл көчле,
Карт булса да, күзең җетерәк.
Касрелбәсар бит мин бу дөньядан,
Син – шундыйга күзлек төслерәк.

Күрсәтәсең аңа хаталарын,
Өйрәтәсең аны яшәргә.
Офык өсләрендә зәңгәр томан
Дигәннәрем урман-тау мәллә?

Энҗе хисләр диеп уйлаганым
Алдануым микән, төш микән?
Синдә акыл көчле. Күзең җете.
Касрелбәсар сиңа төс микән?..

* Касрелбәсар – күрә карау (ерактан күрмәү).

ОЧАР КОШЛАР ХОЛКЫ МИНДӘ…
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Әлегә бәхетем…
Басканбыз балконга чыгып без.
Урамнар күренми – гел томан.
Мин куркам бик җылы көннәрдә 
Туңдырып килгән бу салкыннан.

Мин куркам, ул мине нигәдер
Кисәтә шикелле шул хакта:
Яныңда ут шары хәзергә,
Бер вакыт Кояшсыз таң атар...

Кайчандыр сөюләр үтәчәк,
Һәр нәрсә вакытлы һәм кыска!
Бәхетле булыйм дип телисең –
Ул гүя бирелә бурычка...

Ә бурыч... Вакыты чикләнгән,
Аны бер кайтарып бирәсе...
Ник, китәр булгач бер янымнан,
Бу Кояш өемә кергән соң?

Мин куркам. Урамда гел томан.
Бар аның балконга үтүе.
Мин торам җылынып Кояшка, –
Әлегә аның үз итүе.

Әлегә бәхетем ул минем!
Ә бәхет бирелә бурычка...
Ничек соң ул булсын гомерле,
Кайчан шул гомерең бик кыска!

Нигә миңа шушы кадәр сөю?..
Нигә миңа шушы кадәр сөю?!
Кызны, илне, җирне, табигатьне…
Йөрәгемә сыеп бетмәслек хис!
Бир, Ходаем, кирәк кенә хәтле.

Яз, Ходаем, кирәк эшләр генә,
Кыла алыр кадәр изге гамәл.
Ятсам-торсам, көтеп тора бурыч:
Башкармаган хезмәт Каф тау кадәр.

Әгәр язсаң алда миңа гомер,
Насыйп ит син бәхет көне генә.
Савытларда һәрчак гөлләр минем,
Өстәлсен, дим, сөю гөле генә!

Әгәр миңа насыйп икән яшәү,
Яшәт, димен, сөйгән ярымны да!
Алып китте үзен, киемнәрен…
Алыр иде шигъри җанымны да!

Әгәр аңа насыйп икән яшәү,
Насыйп ит син бәхет китергәнен.
Кичер аның миннән башкаларга
Ирененнән сөйми үптергәнен.

Кичер аның миннән башкаларга
Күңелендә урын биргәнен дә.
Димәк, анда әле буп-буш булган!
Бир хисләрнең аңа миндәген дә!

Янсын-көйсен чиксез яратудан,
Ә йөрәге хистән тыгызлансын.
Нигә миңа шушы кадәр сөю?!
Шул сөюнең утын бераз алсын!

ý

Р И Ф Ә   Р А Х М А Н
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Ф и р ү з ә  
Җ а м а л е т д и н о в а

АДАШТЫРМА, БУРАН...

ПОВЕСТЬ

Марат әбисе белән тоташтырасы тимер юлга шактый озак текәлеп торды. 
«Әллә кайтмаска инде?» – дип, иреннәрен кыймылдатыр-кыймылдатмас, 
үз-үзенә сорау биреп карады. «Юк-юк!» дип кырт кисте эчке бер тавыш. Бу 
көтелмәгән хәлне ул күз алдына да китерә алмады. Йөгерә-йөгерә килде бит 
югыйсә: ашыкты һәм соңга калды. Автобус бөкегә эләкмәсә, болай буласы 
түгел иде дә соң...

Җитмәсә телефоны да өйдә онытылган, анысына аеруча пошынды. Менә 
бит ашыгу нишләтә кешене! Хәтерне чуалта, бутый, тәмам эздән чыгара, иң 
кирәкле әйбереңнән дә яздыра.

Марат кабат кесәләрен капшап-капшап куйды. Әбисе хәзер әйтеп бирер 
иде нишләргә кирәген. «Йә кайт, йә кайтма, мондыйда юлга чыга күрмә, 
балам», – дияр иде. Ә бит иң дөрес сүз һәрчак аныкы була, чөнки күп яшәгән, 
үзе әйтмешли, чал тарих белән бер яшьтә инде ул.

Урамда күбәләк-күбәләк кар ява. Юк-юк, баш очында гына әбисе он 
илиме әллә? Иренеп кенә буран себерә. Чамасыз аклык малайны һаман алга 
әйди, якты буран аша ул Маһинур карчыкның күз карашларын шәйләгәндәй 
булды хәтта. Нишлисең, картаеп бара шул инде, яшькелт күзләренең дә төсе 
уңган кебек. Хәер, күз яшьләре юып бетергәндер инде аларны. Чәчләре генә 
түгел, кашлары да сирәгәеп, агарып килә. Шулай да аның гомер көзенә табан 
ашкынуы Маратны әлләни борчымый. Исән бит әле, шунысы да бик җиткән.

Әнә бар табигать гүя әбисе күзләре белән карый: ул карашта сагыну бар, 
зарыгу бар, көтү сагышы, очрашу куанычлары бар. Йөзенә иңеп иркәләнгән кар 
бөртекләренә кадәр шуны искәртә түгелме? Хәер, әбисен сагыну гына микән? 
Әнисе дә Маһинур әбекәенә охшаган иде аның. Хәзер ул юк инде. Кинәт кенә 
җаны ап-ак күбәләк булып очып киткән, ди, имеш. Марат моңа бигүк ышанып 
бетмәсә дә, кешеләр сөйләшкәнне йөрәгенә үк салып куйды. Бигрәк тә әнисе 
турындагыларны күңел күзеннән бер дә ычкындырмаска тырыша. Бу гадәте 

Фирүзә ҖАМАЛЕТДИНОВА (1960) – шагыйрә, прозаик; «Толымлы ай», «Җирбизәк», «Хикәяләр» 
һ.б. китаплар авторы. Һ.Такташ, Ф.Хөсни исемендәге әдәби премияләр лауреаты. Казанда яши.



64

артык кызыксынучанлыктан да, артыгын белергә теләгәннән дә түгел, бары 
тик әнисен чиксез яратудан гына, әлбәттә.

Марат үзенең грипп тиеп, бик каты авырып ятканын исенә төшерде. 
Маһинур карчык аңа мәтрүшкәле чәй эчерде, табиб язган даруларны бирде. 
Әче булсалар да, малай бер дә карышмады. Баштарак авызын кыйшайтып карап 
торса да, тел өстенә куйгач, су белән тиз йотып җибәрде. Терелә барган саен, 
әбисенә рәхмәт йөзеннән ешрак елмайды, таянычы барлыкка ышанычы артты.

Әнисен, аннары әтисен еш уйлады. Алар мине яратмыйлардыр, бәлки, 
чынлап та, кәбестә арасыннан гына тапканнардыр, бәлки әле, ләкләкләр 
шунда ташлап калдыргандыр да, теләмичә генә үзләренә алып кергәннәрдер, 
дип фикер йөртте. Хәзер алай уйлый алмас кебек. Ул чакта бәләкәй иде. Әти-
әнисенең үзен яратмый башлавыннан бик курка иде. Хәзер курыкмый инде. 
Әбисен югалтудан гына курка. Шул мәлдә томанлы буран эчендә Маһинур 
карчыкның шәүләсе чагылгандай булды. Аннан – әнисенеке...

Хәер, берәү дә бу хәлне көтмәгән иде. Инде бер ел үткән дә менә. Әнисен 
озаткан көнне дә күбәләк-күбәләк кар яуды. Юлларны йомшак кына буран 
себерде. Шул көннән башлап малай буранны күңеле белән яратмаса да, икенче 
тоемы аны якын итәргә куша иде. Чөнки буран әнисе хатирәсен саклый. 
Авырмы, җиңелме – ул хатирә җуела торганнардан түгел шул.

Кешеләр ашыга, машиналар ашыга. «Поезд да ашыккан менә», – дип уйлап 
куйды малай. Килеп җиткәнне көтсә ни булыр иде инде, җә? Ә ул көтмәгән, 
үткән дә киткән.

Малай, күкрәген тутырып салкын һава сулады. Башын күтәреп, юл буендагы 
биек топольләрнең җил тибрәткән иң өстәге ботакларына төбәлеп торды. Алар 
да иркен сулыйлардыр күк тоелды. Шәһәрдә һава җитми аңа нигәдер. Кысан 
да кебек. Ул кысанлык сулышка гына түгел, бөтен гәүдәгә кыршау киертеп 
куйган төсле. Аеруча сизгергә әверелде шикелле соңгы вакытта... Үз-үзенә 
хуҗа булып, дөресрәге, үзбаш яши торган җан иясенә, җил әкертен генә иссә 
дә, йолт итеп килеп бәрелә икән шул. Хәтта бәләкәйрәк чагында кычыту чире 
– аллергия ябышты аңа. Бөтен тәне чабырды. Әнисе табибка алып барды.

– Сез үзегез кайдан? – дип сорады ак халатлы апа.
– Авылдан, – диде Мәликә.
– Авылдан, – дип елмайды табиб. – Менә бөтен мәсьәлә шунда да инде. 

Чишелеше дә шунда ук. – Ул учында ручка башын әйләндергәләде. – Авылда 
үскән җимеш агачын шәһәргә күчереп утыртып карагыз әле сез. Нишли ул? 
Хәзер үк авылга озатыгыз баланы. Әбисе бардыр бит?

– Бар, әлбәттә...
Ул чакта әле Маратның бәхет тоеп үскән чагы, әтисеннән дә, әнисеннән 

дә аерыласы килми иде. Тик крокодил-тимсах тиресе кебек кубырчыкланган 
тәненә караган саен коты очты. Ә шәһәрнең хлорлы суы ул җәрәхәтләрне 
һаман саен тирәнәйтә торды. Маһинур карчык аны бигрәк тә кызганды һәм: 
«Баланы интектермәгез, кайтарыгыз!» – дип, аларга көн дә бер хат юллады.

Маһинур карчык әле дә Маратның кайтканын көтеп кенә тора, оныгы гүяки 
мәрхүмә кызы – Мәликәсенә булган мәхәббәтен яңарта... Маратны кайткан 
саен тәмле-тәмле кәнфит-прәннекләр алып сөендерә. Соңгы кайтуында аңа 
кызыл рамалы велосипед та эләкте хәтта. Сүз арасында: «Пенсиямнең соңгы 
тиеннәренә чаклы җыеп алдым, балакаем», – дисә дә, күңеле түзми, күрәсең... 

Әбисенең пенсиясе әзлеген Марат белә. Бер тапкыр күрше карчыклары 
белән бергәләп шул хакта гәп корганнар иде. Шуның шаһиты булды ул. 
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Сугыштан соңгы ач-ялангач үскән, балачактан ук колхозга эшләп бил бөккән 
өлкәннәрнең пенсиягә чыгар вакытлары җитүгә, алар авылында һич көтелмәгән 
фаҗигале хәл килеп чыккан икән. Гомерләре буена эшләгәнлекләрен раслаган 
бөтен рәсми кәгазь-документлар сакланган колхоз идарәсе бер җилле, салкын 
төн уртасында янып көл булган, ди. Хәер, Марат малайлар белән аның көлен 
үзе дә актарып карады. Дөресрәге, күрше Галинең әбекәе: «Берәр кирәкле 
кәгазь кисәге табылмас микән, балакайларым?» – дип, махсус җибәрде аларны. 
Көлдән ни дә булса табу мөмкин түгеллеккә малай шунда ышанды. Көлнең 
кайчандыр кирәкле кәгазь булуын исбат итү дә мөмкин түгелдер, күрәсең. 
Менә шуңа хәзер авыл кешеләренә пенсияне бик әз генә түлиләр, имеш. Ни 
кызганыч: әбекәе дә шушы исемлеккә эләккән...

Хәер, Маһинур карчык бер дә аптырап тормый, бала чагыннан ук 
өйрәнелгән гадәт буенчамы, таңнан уяна, һаман хәрәкәттә булып, эшләп көн 
күрергә ярата. Тавык-каз асрый, сарыгы-кәҗәсе бар дигәндәй... Шуңа сөт-
каймактан өзелми, җылы бияләй-оекбашлары бәйләм энәсеннән коелып кына 
тора. Алдагы кайтуында ул, иң йомшагын сайлап, Маратның аягына ук киертеп 
куйды. Салкыннан чемер-чемер килеп оешкан тәпиләре бик тиз җылынды. 
Малай хәтта аларның озын кунычына кулларын да тыгып утырды. Юка 
кибет оекбашлары гына киеп кайткангамы, әбекәенекеләрнең кадере бермә-
бер артты. Хәер, оныгын бер дә җылы оекбаштан өзгәне булмады Маһинур 
карчыкның. Әле кышка кергәндә үк, яңа киез итекләр әзерләде. Аларга резин 
галушлар да киертте. 

– Мәктәбеңә ботинкадан йөрсәң дә, бер сүзем юк, авылга менә боларын 
киеп кайтырсың, улым, – диде.

Колакчынлы бүрек тә алып бирде. Акыллы карчык шул ул. Ботинкалардан 
юлга чыкса, моңарчы аяклары туңып өзелеп төшәр иде инде.

Менә шулай һәммәсен алдан күрә аның әбисе, кайтуына Маратны 
сөендерерлек берәр эш эшләп куя һаман. Гомумән, җылылык дигән төшенчә бу 
авылда Маһинур карчык янында яшидер кебек тоела. Өендә яшидер. Җанында 
яшидер. Ә җылылыкка кем тартылмасын соң?! Җылылык белән сөенеч тартып 
кайтара да инде аны монда. Марат үзе дә сизә: туктаусыз җылы эзли торган 
җан иясенә әверелеп бара ул гүя. Ә шәһәрдә салкын шул...

Малай, хәтере буйлап, үткәндә калган салкын көннәрнең берсенә әйләнеп 
кайтты. Әнисе гаилә җылысын ачы суга алыштырды чөнки. Югыйсә Маратның 
да әнисен бөтен кешенеке кебек, юк, бөтен кешенекеннән дә яхшырак итеп 
күрәсе килә иде. Ә бит шундый чаклары булды! Ул вакытларны малай 
кинокадрлар кебек мизгелләп хәтерли. Хәтер дәфтәрен актарып, һәммәсен 
исенә төшерә-төшерә барганда, мәктәпкә ул чакта яңа уку елында гына килгән 
Сафия апасы үтеп китте. Малай, үзе дә сизмәстән, укытучыга иярде. Чөнки 
әнисенеке кебек түфли кигән иде укытучы. Нәкъ менә әнисенеке кебекне! 
Шулай тыгыз, шома асфальтка басып барганда, тек-тек иткән ягымлы тавышы 
колакка җылы җилдәй бәрелә, тротуарның як-якларындагы үләннәрне иркәләп, 
моң булып тарала иде. Әйтерсең, түфлиләр җыр көйли: тек-тек... тып-тып... 
Матур иде әнисенең тәпиләре, тулы балтырларына биек үкчәле түфлиләр бик 
килешә иде. Алар икәүләп шәһәрнең зур кибетләрендә йөргәнне түфлиләр 
аеруча яратадыр төсле тоелды: көй тулы тавышлары тигезрәк, ягымлырак 
булып ишетелде. Әнисенең аяк тавышларын ул хәзер дә ерактан ук таныр 
иде дә...

Малай күзләрен укытучысының затлы күлмәгенә күчерде. Аяз күк йөзе 

АДАШТЫРМА, БУРАН...
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төсле якты зәңгәрсу күлмәгендә ник бер җыерчык булсын! Иртән иртүк торып 
үтүкләгәндер, мөгаен. Әнисе дә шулай итә иде бит. Зәңгәрсу төстәге кофтасы 
да бар иде әле аның. Пөхтә йөрергә ярата иде кайчандыр.

Марат, укытучысы артыннан бара торгач, өлкәннәр сыйныфына килеп 
кергәнен сизми дә калды. Укытучысы да игътибар итте:

– Сезнең сыйныфта – биология. Бер ишек аша, 101 нче кабинетта, – дип 
юл күрсәтте.

Уйларына ияреп, башка тарафларга китеп бармаганына, юл уңае булганга, 
малай эчтән генә куанып та куйды. Рәйсә артындагы партадан урын алырга 
өлгермәде инде ул бу юлысы, хәерлегә булсын. 

Аннан янә уйлары әнисенә күчте.
Туган-тумача, таныш-белешләреннән, хәтта менә шушы укытучы ападан 

да бер ягы белән дә аерылмаган икән бит ул.
Ә соңрак аерыла башлады... Малай, аны башка кыяфәттә күзаллап, сискәнеп 

куйды. Ертылган-таушалган киемнәр ничекләр килешмәде аңа! Йөзләренә 
сары суккан, ябыгып-бөтәшеп беткән тәмам... Әйләнә-тирәсендә дә нәкъ 
үзе кебек, мондый яшәешләрен төзәтүдән мәхрүм булган затлар кайнашты. 
Кырлы стаканнарга агу салып: «Җилпеп куйыйк, әйдә!» – дип, сәер җөмләләр 
белән сөйләшкән котсыз ир затлары аны бигрәк тә чыгырыннан чыгарды. 
Әтисен кызганды. Ул исән ләбаса. Әнисе аны, ип-исән көенчә, шушы төссез 
шүрәлеләргә сатамы әллә? Чынлап та, бу чырайсызларга алыштырамы икән? 
Нигә көтүләре белән йөриләр алар аның әнисе артыннан? Әтисе кайтып, 
бөтенесен бергә бер тукмап китсен иде, ичмасам. Көче җитә бит аның бу адәм 
тәганәләрен үз урыннарына утыртырга. Әнисенә дә оят булыр иде, бәлки. Ул 
бит әле... Ул бит әле, һич уйламаганда, шушы шүрәлеләргә кушылып сүгенергә 
өйрәнде. Сүгенә белә торган әни идеме ул? Кеше үз дәрәҗәсеннән, кеше дигән 
югарылыктан бер төшсә, аңа бу җир өстендә берни дә кирәкми башлый икән 
шул... Бу сүзләрне Марат Маһинур әбисеннән ишетте. Их, кайтсын иде әтисе! 
Аны күргәч тә, әни кеше бәхетле чакларын исенә төшерер дә үткәнен бүгенге 
халәте белән чагыштырып карар иде, бәлки... Аннан үзгәрер дә иде, бәлки... 
Бәлки... Ул шулай уйлады. Күңелендәге каршылыклы хисләрдән Маратның 
йөрәге телгәләнде. Чөнки әтисенең кайтмаячагын ул белә иде.

Буран кинәт көчәеп-көчәеп алды. Маратны тәмам үзенә буйсындырды. 
Көчәйгән саен аклыгы җетерәк, шәһәр тирәсендәге бөтен төсләр дә яктырак 
күренде. Ап-ак җиһан нигәдер бүген аның күңел халәтенә тәңгәл, ул малайны 
юлга әйди иде.

– Тукта, буран! – дип эндәште Марат, бераз шик аша карап. – Мине авылда 
көтәләр! 

Сүзе Маһинур карчыкны күздә тотып әйтелсә дә, күз алдына әнисе килеп 
басты. 

Ул көнне... әйе, ул көнне әнисе Маратны да үзе белән алды. Дөресрәге, 
малай теләмичә генә иярде, «әни әйткәч, тыңламый булмый бит инде», дип 
уйлады. Шәһәр янындагы бакчачылыкка барып чыктылар алар. Яп-якты төн 
иде. Ай яктысы шулкадәр якты: энәне дә табып алырлык. Тар аллеялар буйлап 
тезелгән кечкенә йортларның нәни тәрәзәләрендә сирәк-мирәк утлар уйнаклый. 
Утка җыелган чебен-черкинең бердәм безелдәшкәне ишетелә. Ә алар килеп 
туктаган йортта, гомумән, үле тынлык хөкем сөрә иде. Бакчадагы түтәлләр, 
түтәлләрдәге рәт аралары да аермачык беленеп тора: һәммәсе тәртиптә икәнен 
сиземләп була. Тыгыз түтәлләрдә борыч, помидор үсеп утыра. Тулышып 
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кызарганнарын да чалымларга мөмкин сыман. «Димәк, монда эшчән кешеләр 
яши», дип фикерләргә өлгерде малай.

– Марат, күрәсеңме, мондагы хәзинәне! – дип эндәште әнисе. – Булышырга 
кирәк боларга. Чистартырга бераз! Сирәкләргә, диюем...

Малай аптырап китте. Ул инде әнисенең «улым», «балам» кебек сүзләрне 
югалтып бетергәненә ияләшкән, үзенә исеме белән эндәшкәненә тәмам 
күнеккән иде. Шулай да аның бик тә, бик тә, бер генә тапкыр булса да, нәкъ 
элекке кебек, «улым» дип әйткәнен ишетәсе килә башлаган иде. Малай, 
күзләрен тутырып, әнисенә карап алды. Монысы гына җитмәгән, әллә соң 
әнисе аңа урлашырга кушамы? Хуҗаларыннан башка ничек чистартып булсын 
ди инде бакчаны?

– Үзләре сорадылар мәллә, әнием? – дип эндәште малай, башын аска иеп 
кенә.

– Кемнәр?
– Хуҗалар инде...
– Кем алдан килсә, шул хуҗа монда, – дип җаваплады әнисе. – Бар, 

кушканны эшлә. Менә бу сумкага помидорларын тутыр, монысына – алмасын... 
Яхшы карап җый, черекләре эләкмәсен...

Малай берара үзенә сузылган сумкаларны алмыйчарак торды да, йөрәген 
учына кысып, әнисе каерып алган рәшәткә тишегеннән эчкә кереп китте. 
Сөякчел куллары оегандай тоелды. Тыңламаска да уйлаган иде дә, әнисе 
берүзен шушында калдырып китәр дип курыкты. Төне дә караңгы тоелды аңа. 
Бу төнгә ай яктысы гына җитәрлек түгел иде. Аның да нурлары тоныкланадыр 
шул яши-яши...

– Әбиемә әйтәм мин сине, бөтенесен сөйләп бирәм, – дип шыңшыды малай 
үзалдына.

– Әйтеп кара! Марш! Кушканны эшлә.
Мәктәптә дә гел әнисе турында уйлап йөри ул. Берничек тә ярдәм итә 

алмаганына, көче җитмәгәненә үкенә. Үкенечле булды шул әнисенең гомере. 
Ә ул үкенечне Маратка күтәрәсе. Ничекләр авыр аны күтәрүе!

Кинәт салкынча җил исеп куйды. Өшеткеч буран, шуышып килеп, малайның 
битенә капланды. Марат артка борылып тын алды. «Әбием көтәдер мине», – 
дип, үзен тынычландырды, һәм мизгел эчендә башында бер уй яктырды. Әгәр 
дә җәяүләп тәпиләсә...

Малай нигәдер әбисенә баруны «кайту» дип сөйләшә. Әбисе үзе дә аны: 
«Кайттыңмы, балакаем?» – дип каршылый. Кайткан саен йә җыр өйрәтә, йә 
әкият сөйли, табышмакларны ирен очыннан коштай очыртып кына тора. 
Малай тотып кына ала һәммәсен. Җырларын да яратып тыңлый. Аларын да 
бик тиз ота.

Әллә кай төштән калка да чыга ул җырлар. Менә әле дә, тезелешеп, 
малайның тел очында ук торалар. Марат кар тавышына кушылып җырлап 
җибәргәнен сизми дә калды:

Ат яхшысы арканда,
Егет йөри Тарханда.
Уңган булсаң, дус итәрләр,
Кай илләргә барсаң да.

Кайдандыр ерактан-ерактан җырның кайтавазы ишетелгәндәй булды. 

АДАШТЫРМА, БУРАН...
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Әйтерсең, ак буран, җырлый-җырлый, малай артыннан йөгерде. Җил аяк 
астыннан һаман ак кар бөртекләрен кымшатты. Ул гүя усал кыш һәммәсен 
буйсындырган мәлдә дә җир өстендә әле җыр барын искәртте. Ә җырны 
Марат башлап җырлады ласа! Әллә буранмы соң? Хәер, барыбер түгелме 
инде мондый халәттә?

Малайның башыннан: «Димәк, ир затларның уңганлыгы бәяләнәдер, аннары 
тәвәккәл булу да кирәктер»,  дигән уй сызылып үтте. Тәвәккәлләргәдер... 
«Тәвәккәл тәвә еккан, тәвәккәлсез катып калган», – дияргә ярата ласа әбисе.

– Тәвә ни була соң ул? – дип кызыксынды малай, бик белергә теләп.
– Дөя, – диде дә куйды әбисе, кызык итеп кенә. – Безнең авылда тәвә дип 

сөйләшәләр, улым, телгә шулай кергән инде. Әнә юрганың да тәвә йоныннан 
бит. Шулай дип саттылар кибеттә.

– Әйтәм җылы, – дип сүзгә кушылды Марат. – Җылы якларда җылы йонлы 
тәвәләр яши икән!

Маһинур карчыкның бу сүзләргә күңеле булды: күз төбендәге җыерчыкларга 
кадәр хәрәкәтләнеп алды кебек. Чөеп бәйләгән яулыгын маңгаенарак төшереп 
рәтләп куйды да оныгының тырпайган каты чәчләреннән сыйпады.

Их, кайтып җитә алса, шушы тәвә юрганына башыннан ук төренеп ятар 
иде ул... Аннары ак буранның тәрәзә артында ниләр кыланганын төшендә 
генә күрер иде, бәлки.

Малай һаман юлга, тимер рельсларга карап торганын аңлады. Гүя, юллар 
аның катгый карар чыгарганын көтә иде. 

Әгәр дә җәяүләп тәпиләсә?
Әйе, әйе, тимер юл буйлап, җәяүләп булса да, барыбер әбекәе яшәгән авылга 

барып чыгачак Марат. Ара нибары бер тукталыш ласа. Тимер юлның поездны 
да адаштырганы юк әле, ул үзе дә бу араны атна саен үтә ләбаса.

Марат, аклык эчендә елкылдап изрәп яткан тимер рельсларга төбәлгән 
көенчә, ышанычлы уен тагын да ныгыта төште. Йөзе шатлык нурыннан 
балкып китте. Артына борылып карады, анда шәһәрнең биек-биек йортлары 
күренә, алда исә – еракта-еракта, ап-ак калкулыклар гына шәйләнә иде. Карда, 
вакыт-вакыт сүрән кояш нурлары җемелдәшә. «Бәлки, көне дә ачылып куяр 
әле», – дип фикер йөртте малай.

– Кайтырга икән кайтырга! Әбием көтәдер мине...
Марат, йөзен ерганаклар шикелле җыерчыклар ермачлаган Маһинур 

карчык белән очрашу мәлен күз алдыннан үткәрде. Капка төбенә үк чыгып 
каршылый ул аны. Яратуын сиздереп, каты итеп кочаклый башта. Үзе шат 
кебек, ә үзенең күзләреннән яшь коела. Мөгаен, Мәликәсен дә, Маратны 
да жәллидер шулай. Сагынадыр да. «Бүген әллә ничә чыгып карадым инде, 
балакаем, пуезың соңлады мәллә соң? – дип сорый һаман. Аннан алар 
ашыкмый гына өйгә юнәләләр. Марат белә: бу җир өстендә, аны юллап, 
беркайчан да, беркем дә чыкмаячак, оныгын каршыларга атлыгып торган 
бер генә кеше бар: ул – әбекәе.

Менә Марат, ашыкмый гына, күкрәге тулы куанычларны югалтмаска, 
озаккарак сузарга тырышып, капкадан керә. Ишекне ача. Әбекәенең сүзләренең 
яктысын, җылысын тоя-тоя атлый. Аннан, ишек төбендәге диванга утырып, 
бүлмәне күзәтә: берәр нәрсә үзгәрмәгәнме? Нигәдер күңеле аның үзгәрешләр 
көтә... Шәһәрдә берни дә көтми төсле. Хәер, шәһәрдә яшәсә дә, үзен беркайчан 
да кала малае дип хис итмәде. Әйтерсең, ул анда кунакка гына барып кайта. 
Мәктәпкә барасы булган өчен генә.
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– Кулыңны юып җибәр, улкаем, – ди карчык, Маратның башыннан сыйпап. 
– Кил табын янына. Бүген өчпочмаклар пешердем, әйдә, бисмиллаңны әйт тә 
ашый башла, хәзер чәй китерәм... 

Телеңне йотарлык шул өчпочмаклары да. Ашап туеп булмый. Кояш кебек 
табынга нур чәчеп торалар. Өсләренең тигез килгәненә карчык үзе дә шатлана 
кебек. Сабыр холыклы аның әбисе. Табигате белән нәкъ бала инде менә. Юкка 
да куана белә, юктан да бер мәгънә табып ала.

– Сиңа атап пешердем, балам, шуңа уңдылар алар, – дип куя, елмая-елмая.
Шул чакта Маратның бөтен күзәнәгенә рәхәтлек тула. «Ярый кайтканмын 

әле», – дип сөенә эчтән генә. Гәрчә кайтмаска дигән уйның башына килгәне 
булмаса да.

Элегрәк, мич ялкынында коймак пешергәндә, Маһинур әбекәенең ике бите 
дә алсу-алсу була торган иде. Хәзер битләре алай алсуланмаса да, йөзе агарып, 
бәләкәйләнебрәк китсә дә, коймаклары шулай ук тәмле, барыбер. 

Ашап туйгач, Маһинур карчык һәрчак: «Битеңне сыпырдыңмы, улкаем?» – 
дип сорый. Бит сыпыру өчен дога укырга кирәклекне белсә дә, малайның әле 
ул доганы ятлап бетерә алганы юк, шулай да: «Амин, амин, Аллаһу әкбәр!» 
– дип, йомшак учларын йөзенә якын китерә. Хәер, аның белгән догалары да 
әз түгел түгелен. Аннан:

– Рәхмәт, әбием, бик тәмле булды! – ди, тавышына канәгатьлек билгеләре 
чыгарып. Монысын да бик бәләкәй чагында Маһинур карчык үзе өйрәткән 
иде аңа.

– Аллаһы Тәгаләгә рәхмәт, балам, безне ризыкландыручы Ул, – дип сүзне 
йомгаклый еш кына. Менә шулай башлана көне авылда.

Марат кыстыбыйны да бик ярата. Аны еш кына икәүләп пешерәләр. Әбисе 
камырын баса, бәрәңгесен изә. Марат коры табада җәймәләрне әйләндереп 
тора. Әле әбисе бәрәңге кыстырып тәлинкәгә куйган бер кыстыбыйны майларга 
да өлгерә. Аннан әлеге сый белән икәүләп тәмле итеп чәй эчәләр. Карчык табын 
артында хатирәләр яңартырга ярата. Хатирәләре аз түгел аның, әнә алъяпкычы 
да, һаман-һаман юа торгач, тәмам төсен җуйган. Кулъяулыгын җиңенә 
кыстырып яки кесәсенә салып куйса да, нигәдер онытылып китә, әледән-
әле алъяпкычы итәгенә күзләрен сөртеп-сөртеп алыштыра. Һәм кытыршы 
кулларын тез өстенә салып, сүзен янә дәвам итә. Малай аларның барысын да 
аңлап та бетерми кебек. Барыбер тын да алмый тыңлый. Чәй табыны янында 
җылы, якты, коры... Менә рәхәт тә була ичмасам!

«Мине көтәләр», – дип куйды малай, үзалдына сөйләнгәндәй һәм рельслар 
буйлап кызу-кызу атлап китте. Адаштырмаслар алар барыбер. Нибары бер 
тукталыш. Поезд егерме минутта кайтып җитә иде кебек. Тик көтмәгән бу 
юлысы, киткән дә барган шул.

Авылда малайлар да, кызлар да сагынып тора аны. Узган атнада тагын 
бергәләп өр-яңа уен уйнадылар. Кызлар өйрәтте. Айгөлне күзен бәйләп уртага 
утыртып куйдылар да:

Утыр, утыр, Мәликә, алмагачның төбенә,
Кем утырган каршыңа, әйтеп бирче, тиз генә, 

– дип җырладылар. Айгөл – Мәликә каршысына баскан берсен капшап-капшап 
карады да... тик кем икәнен белмәде барыбер. Аңа җәза бирделәр аннары. 

Маратның һәр яңалыкны үз итә торган гадәте бар, дөресрәге, ни рәвешле 
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булса, шулай сыйдырырлык киң күңеле бар – әбисе моны белә. Дөресрәге, аңа 
бу сүзләрне ул әйтә. Тик менә Маһинур карчыкка «Мәликә» бер дә ошамады, 
авыр сүздән кеше күңелен калдырырга яратмаса да, «кызлар уены уйнап йөрү 
ир затына килешә торган гамәл түгел», дип тиргәп тә алды. Әбисенең ачу 
бөркелеп торган йөзен күрү, салкын карашын тою бер дә күңелле булмады. 
Марат озак баш ватты, бердән, җанына якын исемне – әнисенең исемен кат-кат 
ишетү аңа рәхәтлек бирсә, икенчедән, анда бит малайлар тагын да бар иде. 
Гали, Расих, Ринат, Алмаз, мәсәлән... Аннан, малайлар уены нинди булганын 
ул белми иде. Рогаткадан кошлар атып йөрүчеләрне күргәне булды булуын. 
Монысы аның өчен түгел шул. Бәлки, әтисе белән ауга чыгучы малайлар бу 
эшне яратадыр да. Ә аның янында әтисе юк иде инде... Ничә еллар буена бер 
мәртәбә дә күргәне булмады ласа. Аннан, кошларны үлеп кызгана бит ул. 
Яраса, оялары белән өйгә үк алып кереп куяр иде әле.

Бер тапкыр Марат:
– Әбием, син мине «Мәликә»не уйнаган өчен орышасың, ә кыстыбый 

пешерешкәнем өчен мактыйсың, пешерү кызлар эше түгелмени соң? – дип 
сорады.

– Эшне бүләргә кирәкмәс, балам. Тормышта нинди хәлләргә юлыкмассың. 
Һөнәрле үлмәс, ди безнең халык... – дип җаваплады Маһинур карчык.

Әбисе аны эшкә өйрәтер өчен дә сагынып көтәдер әле. Әнисе дә көтәдер. 
Малайның кабат әнисе исенә төште. Йөрәген нидер чәнчеп алгандай тоелды. 

Ул бит авылдагы бакча башыннан бераз гына арырак зиратта ята. «Мәликәм 
– мәңгелек дөньяның күбәләгедер», – ди Маһинур карчык, еш кына уфтанып. 
Аһ, искә аласы килми аның боларны. Гомумән, үзен борчып торган кайбер 
уйларны куасы, бураннарга адаштырасы иде дә соң. Уйлар адашмыйдыр, 
күрәсең. Аларның да үз юлы шул.

«Утыр, утыр, Мәликә, алмагачның төбенә», дип мыгырданып куйды малай, 
үзе дә сизмәстән. 

Карачы, югыйсә, камка очыртканда да бер дә тиргәгәне юк әбисенең. Әле 
җырын да өйрәтте бит. Кызыл тунлы камиләне уч төбеңә куясы да болай дип 
әйтәсе икән:

Камка, кач, камка кач!
Киявең килә, капкаң ач!
Капкаңны ач та үзең кач!

Шушы такмак нәни генә җан иясенә көч өсти, имеш. Талпынып та тормый, 
канатларын җәеп очып кына китә, ди, шуннан. Малай аның ак буран эченә 
кереп югалганын күргәндәй булды. Канат җиленнән җиңелчә рәхәтлек чәчелеп 
калды, гүя...

Маһинур карчыкның бер гаҗәп ягы бар: камкага карап һава торышын да 
әйтеп бирә ала. Әгәр дә ул кулдан җиңел генә җилпенеп очып китсә, көн кичкә 
кадәрле аяз торачак. Әгәр дә җиңгә кереп качарга теләсә, әкрен кыймылдаса, 
очарга теләмичә бармак араларында йөрсә, димәк, яңгыр көтелә.

И кызык та соң авылда: барча кош-корт, барча җан иясе нидер хәбәр итә, 
имеш. Һәммәсе үзенчә нидер аңлата. Хәтта кышын кызыл кикрикле әтәч 
гадәттәгедән иртәрәк кычкырса да, әбисе: «Көн җылытачак икән, улым», – дип 
хуплап куярга ярата. Тавыклар сыңар аякта басып тора башласалар, киресенчә, 
суытуны көтәргә кирәк икән.
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Этләр язын, җәен үлән ашасалар яки суга керсәләр дә, яңгырга юрый 
Маһинур карчык. Мәче төчкерсә дә, яңгыр явачагын белә.

«Их, кар көртләре түгел, яңгыр булсын иде ул хәзер», дип күңелсезләнеп 
алды малай. Юк-юк, күңелсезләнергә ярамый! Нигә юкка кәефне төшереп 
торырга әле?! Дөнья бетмәгән: юл алга бара. Башы күренмәгән кебек азагы 
да чалымланмый. Бик тиздән авылга да җитәр, бәлки.

Авылда бөтенесен алдан хәбәр итеп торырга кечкенә җан ияләре бар, 
ичмасам. 

– Кам-кам-камилә... – дип кабатлады малай, бияләе белән кар бөртеген 
куып. Ә монда бураннан ни сорарга мөмкин соң? Шпаллары да җансыз булып 
чыкты, ичмасам.

Марат, үз-үзенә юаныч эзләп, тагын хәтер кузларын актарып алды.
Күңелсезләнгәнен сизенсә, әбекәе тиз-тиз генә такмазаның мондыен да 

сөйли иде бит аңа:

Яшәгән, ди, бер Давыт,
Җиккән, ди, сукыр тавык.
Төягән, ди, табак-савыт, 
Салган, ди, ярма,
Җиккән, ди, кабык арба.
Барадыр иде, ди, чабып.
Китте, ди, Давыт
Арба белән авып...

Малай көлеп җибәрде. Авызына буран тулды хәтта. Әтисе белән әнисенә 
дә ошый иде бу такмаза. Әле тагын да дәвам итә бит ул... 

Ап-ак буран, шаяргандай, малайның пар бөркелеп торган бүрегеннән 
сыпырып куйды. Дәвамы онытылды. Әнисен исенә төшерде. Әтисен хәтерләде. 
Әнисеннән бер генә минутка да аерыласы килми иде шул аның. Тик әтисе 
белән әнисе шулай хәл итте: аллергияне дәвалап, авылда шактый торып 
килгәч тә, яңадан, алты яше тулганда, кабат малайны җәен авылга кайтарып 
куйдылар. Менә шунда көтү, сагыну дигән хисләр бимазалады аны. Һай каты 
бимазаладылар да соң... Берзаман ул әтисе белән әнисенең кайтуын төшләрендә 
күрә башлады. Ә кайтсалар, өйдә аларны кысып кочаклау тиңсез бәхеткә 
әйләнде. Юк, юк, Марат кысып кочаклау бәхетенә ирешкәнче, әле шактый 
каршылыклы хисләр кичерә. Ул хисләрдә бераз гына үпкә дә, ачу да, юксыну 
да, сагыш та бар сыман тоела иде.

Авыл башыннан нокта кебек кенә чалымланган ике газиз шәүләне аның 
күңел күзе бик тиз таный. Авыллары аска – уйсулыкка утырган, шуңа олы юл 
да өстән аска таба шуыша төсле. Марат әти-әнисе кайтып керәчәк вакытны 
секундына кадәр белә. Һич ялгышмыйча, һәр атнаның җомгасында, кичке якта 
аларны каршыларга авыл очына кадәрле йөгереп бара. Маһинур карчыкның 
йон йомгагы ничек тәгәрәсә, шулай тәгәри, гүя. Җил өертеп чаба ул. Юк-юк, 
җил үзе дә аңа иярәдер. Күлмәк җиңенә ябыша. Кайчакта арттан этеп шаяра. 
Әйтерсең, алар җилнең дә әти-әнисе.

Шәүләләр якыная, якынайган саен, шул яктан ниндидер җылы яктылык 
агыла. Моны малай үзе генә тоя. Маратны тегеләр дә ерактан ук күреп ала. 
Куллары өскә үк күтәрелә. Димәк, кул болгыйлар, дип фаразлый нәни җаны. 
Тизлекне тагын да арттыра төшә. Сулуы каба, йөрәк тибеше ешайганнан-ешая. 
Инде аларның киң-киң алдырып, тиз-тиз атлаганнары күренә, йөзләрендә 
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серле яктылык уйнаклавын чамалый. Мөгаен, сумкаларында берәр машина 
яки пистолет та бардыр әле... Ара якынайганнан-якыная. Йөрәк тә, урын 
тарсынгандай, тагын да ныграк тыпырчына. Менә ул тып итеп әтисе белән 
әнисенең каршысына ук килеп баса да башын аска ия.

– Балам минем! – ди әнисе, кочакларга кулларын сузып. 
– Улым! – Монысын әтисе эндәшә. – Йә, кочакла, сагынмадыңмыни бер 

дә? Әллә үпкәләдеңме? Егет кешегә үпкәләү килешми. Йәле, күтәр башыңны!
«Үпкәләдем шул», – диясе килә аның. Тик бу сүзне әйтергә теле әйләнми, 

башын аска иеп басып торуын белә. Ә күңеле барыбер куана. Әтисе күтәреп 
ала да муенына ук атландырып куя. Һәм әйтерсең лә ачу-үпкәне аңардан сабыр 
гына иңеп барган кояш нурлары үзенә тартып ала. Әйләнә-тирәдә бөтен галәмгә 
сыймаслык шатлык кына торып кала.

Әти-әнисе белән очрашкан мәлдә бөтен табигать җанлана: каеннар да 
куанычлы шаулаша, юкәләр дә серле лепердәшә.

Ул сөенечнең иге-чиге юк, исәбе-хисабы юк. Моны әти-әнисеннән аерылу 
газабы һәм очрашу куанычы кичергән затлар гына чамалыйдыр, мөгаен.

Тик ике көн вакыт сизелми дә үтеп китә. Күз ачып йомган ара, гүяки. 
Маратның әле күзләре күреп туймаган, күңеле тынычланмаган, рәхәтлектән дә 
арымаган була. «Китәләр дәме инде?» – дип пышылдый кәефсезләнеп. Үзләре 
белән алмыйлар шул һаман да. Аерылышулар булмаса, бу газапларны һич тә 
кичермәс иде кебек. Бер дә шәһәргә җибәрәсе килми аның әтисе белән әнисен. 
«Ул шәһәрдә ни калган аларга?» – дип фикер йөртә еш кына. Әбекәе белән 
яшәсәләр ярамас идеме? Әнә күршедә генә Алмазның әтисе тракторчы булып 
эшләп ята авылда. Мактап кына торалар үзен.Тракторны гына йөгәнләми, ат 
та асрый. Район Сабан туена бер арба бала төяп алып бара. Металл тәңкәләр 
белән камыт-йөгәннәрне бизи. Дугасына кыңгыраулар тага. Әмма дә күңелле 
була балаларга. Авылда атлар әзәйсә дә, күпләр өчен ул бер мәшәкать тудыручы 
кебегрәк тоелса да, Алмазның әтисе атка булган ихтирамына хилафлык 
китерми. «Ата-бабам атсыз яшәмәде, шуның өчен башлары себер китте, мин 
ничек үз нәселемә хыянәт итим соң?» – ди. Маһинур карчык аны: «Булган 
кеше, баһадирлар затыннан Гарифулла абыең», – дип мактый.

– Син дә, югыйсә, Елкычура нәселеннән, улкаем, – ди, – Елкычура – 
бабаңның атасы, токымлы атлар үрчеткән. Тирә-як сабантуйларында ул атлар 
беренчелекне бирмәгән. Елкычура атларын күрер өчен бәйрәмгә килгән халык, 
Сабантуйның көрәш мәйданы тирәсеннән чабышкылар ягына күчкән.  Аларны 
әле дә авыл якты бер хатирә итеп саклый, дәрәҗәсен күтәрәсе килгәндә, 
Елкычура чабышкыларын искә төшерә. Нишлисең, Елкычура да үз нәселенең 
шулай тиз генә таркалып, чит-ят җирләргә таралып юкка чыгасын башына да 
китермәгәндер. Юкса шулкадәрле хәләл көчен исраф итәр идеме соң атларга? 
«Нәселнең ир-егетләре кеше арасында төшеп калмасын, үзләренең эшчән, 
тырыш ата-бабалары юлыннан тайпылмаганнарын һәрдаим белеп торсыннар», 
дип фикерләгәндер. Тик заманалар, даулы, яулы чорлар, кеше хисләре, аның 
яшәеше белән исәпләшмәгән шул. Һәммәсен болгатып бетергән, тараткан, 
яндырган... Маһинур карчыкның нәсел турында сөйләве дә тикмәгә түгел: 
ихтыяр көчен, сабырлык үрнәген оныгында да тәрбиялисе килә аның. Ихтыяр 
көче ирләрдә була. Алар тота нәселне.

Югыйсә, ул афәтләр Алмазныкыларга да тигәннәрдер. Әнә бит әтисе йортны 
атсыз тотмый барыбер. Әнисе дә мәктәптә эшләп йөри. Күрше-күлән аны да 
хөрмәт итә. Тик Алмазныкылар шул алар.
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Авылда яшәү турында Маратның әтисе белән әнисе уйламый да, мондый 
мөмкинлек барын башларына да кертеп карамыйлар хәтта. Менә шуңа 
күңелсезләнә ул. Качып кына елап та ала.

Бер тапкыр әнисеннән:
– Елыйсым да килми бит, ә күздән яшь нигә чыга икән соң? – дип сорап 

куйды. Дөресрәге, озаталмый газаплана Марат аларны. Күрче, әнисе шуны 
тиз тоеп алды ласа.

– И улкаем минем, бәгырькәем, киләсе атнага без тагын кайтабыз бит. 
Кая, бармакларыңны күрсәт әле, бер, ике, өч, дүрт... Йә, йә, бөклә монысын 
да... Менә бишәү булды. Биш тапкыр йокларга ятасың да... син уянганчы, без 
кайтып та җитәрбез. Тиз була ул. Бик тиз, – дип тынычландырырга тырышты.

Еш кына Марат, әтисе белән әнисе китәргә дип капкага таба атлаганда, 
бакча якка ук чыгып йөгерә. Чия куагы астына кереп утыра. Куак, яшел 
ябалдашлары һәм дә ян-якларындагы куедан-куе яфраклары белән малайны 
ефәк шәлгә урагандай, дулкынлана-дулкынлана томалап тора. Әтисе белән 
әнисен үзеннән аерган минутны һич тә кичерә алмый ул. Мәликә дә моны 
чамалый: улын елатып калдырудан курка, болай гына да түгел, аны егет итеп 
күрәсе килә. Маратны чакырып ала да:

– Улым, без бүген сәгать берләр тирәсендә китәрбез дә инде, син унбиш 
минутлап алданрак, сәгатьнең угы менә монда җиткәч, сәпитеңә утыр да 
Алмаз белән аргы якка табан сыптырт. Дустың янәшәңдә чакта алай ук кыен 
да булмас үзеңә, – ди.

Тыңлый Марат әнисен. Сумкаларын тутырып, ишек төбенә тезә башлагач та, 
яңа уенчыкларын – йомшак аю белән машинасын күкрәгенә кысып сөя, аннан 
кире урыннарына куя да ишегалдына юнәлә. Сәпитенә атланып, Алмазларга 
юнәлә. Тик ничек кенә читкә каерырга теләсә дә, әтисе белән әнисе китеп 
барган юлга төшелә шул...

Күзләрен тутырып тагын бер карап ала да Марат кирегә борыла. Сәпитенең 
педальләрен тиз-тиз әйләндерә. Үзе һаман саный:

– Бер, ике, өч, дүрт көн йоклыйсың да, бер генә төн йоклыйсы кала...
Ни генә әйтсәң дә, әтисе белән әнисе киткән көн аларны каршылаган көн 

түгел инде. Аның төсе башка, болытлары да еламсырап түбәннән агыла. Җиле 
дә салмак, исәр-исмәс кенә кымшана, кояш исә бөтенләй болытлар артына 
ук кереп качкан. Әниләрен каршылаган көндәге нурларын көлтәләп коеп, 
юмартлыгын күрсәтеп, бөтен җиһанны шаккатырган кояшны бүген алыштырып 
куйганнар диярсең...

Бар иде бит шундый бәхетле чаклары!
Маратның әнисе белән яшисе килү теләге зур иде шул. Аның өчен җаны 

да жәл түгел иде.
Малайның башы аска иелде, шулай да рельслар буйлап тиз-тиз атлавын 

белде. Ап-ак буран кар бөртекләрен өертеп уйный; ул нигәдер тузганаклар 
очкан якты җәйне күз алдына китерде. Җиләк ишелеп уңган иде җылы яңгырлы 
җәйдә. Әнисенә ул каен җиләгенең иң эреләрен сайлап җыйды. Миңе исенә 
төшеп, чигә турысын кашып торды. Әнисенең дә башында нәкъ шундый ук 
бер учма җиләк сурәте бар иде. Имеш, әбекәе, авырлы чакта бер күршесенең, 
савытка салып, кар базыннан җиләкләре бер дә изрәмәгән кайнатма алып 
кергәнен күргән. Бер генә җиләген булса да сорап кабып карарга батырчылык 
итмәгән. Алсу җиләк, тәлгәшләнеп, Мәликәсенең башына килеп чыккан, ди, 
шуннан...

АДАШТЫРМА, БУРАН...
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Көннәрдән бер көнне Мәликә аны, хастаханәгә барып, лазер белән яндыртты. 
Һәм миңеннән арынган көннән башын түзеп булмаслык авырту басып алды. 
Шуннан башланды барысы да. Тып-тыныч тормышның асты өскә килде. 
Кемнәрдәндер ул әрнүне ачы су гына баса икән дип ишетеп кайтты. Әтисе нигәдер 
бу хәбәрне шатланып кабул итте. Аннан авыртуны икәүләп бастылар кебек...

Ә теге чакта бер учма җиләк тәлгәшен ул әнисен сөендерер өчен җыйды. 
«Бәлки, шуннан баш авыртуы да төзәлеп китәр» дигән сагышлы гөман җанын 
җылытып торды.

– Каян таптың моны? – дип гаҗәпләнде күрше кызы. – Үзләреннән бал 
тамгандай тоела, үзләре эре дә. Миңа бу кадәрле эре бер генә җиләк тә 
очрамады никтер.

Марат, җитдиләнеп, Маһинур карчык өйрәткәнчә:
– Аллаһ бирде, – дип җаваплады. – Балы эчендә аның, чык тама шулай 

аңардан. Әниемә җыйдым мин... 
Атап җыймаса, һичшиксез, күрше кызына бирер иде дә... Әнисе авырый 

шул...
Әбекәе, хуплагандай, күз кысып куйды. Барыбер дә яратып бетерми кебек 

Мәликәсен. Үз кызы булса да, һаман яманлап сөйләргә генә тора. Эчә, имеш... 
Эчсә соң! Малайның да бу гамәлен һич тә хуплыйсы килми, тик ул аның 
җан ярасы. Кагылдыңмы, әрни дә сызлый. Марат әбисенең үз кызы турында 
ахирәтләренә сөйләвен бөтенләй кичерә алмый:

– Әни бит ул, һаман шуны сөйләмә инде, – ди дә кырт кына борылып чыгып 
китә. Ничекләр аңламый, ничекләр күрми Маһинур карчык Маратның йөрәк 
җәрәхәтен, һаман тоз сибәргә генә тора. Кеше җәрәхәтенә тоз сибү җиңелдер, 
күрәсең...

Әнисенең мондый хәлгә төшүенә әтисе дә гаепледер. Иңен куярга 
курыктымы ул, әллә башка берәр сәбәп булдымы икән – Маратның хәзер 
артыгын кызыксынасы да килми инде.

Ә җиләкне әнисе ничекләр яратты бит! «Мәрхәмәтлем син минем», – дия-
дия, кочагына алып сөйде. Әнкә назыннан малайның түбәләре күккә тиде. 
Тагын да болынга барсалар, бер учма түгел, җиләкне чиләкләп тә җыярга 
ризалашыр иде шикелле. Әнисе генә бәхетле булсын! Яман чиреннән генә 
терелсен иде.

Их, белсә иде Маһинур әбисе Маратның әнисе өчен ничекләр өзгәләнгәнен!
Көн саен Марат мәктәп ашханәсеннән иң соңгы кеше булып чыга. Төшке 

ашка кергән балалардан, гадәттә, өстәлдә ипи кисәкләре кала. Малай шуларны 
җыеп тиз-тиз сумкасына сала. Чөнки дежур торучы балалар өстәлне бик тиз 
җыештырып алалар. Гаиләнең туендыручысы шул ул. Әнисе беркайда да 
эшләми һаман да.

...Баштарак, алдагы елларда, әтисе фатир алгач, барысы да җайланыр дип 
көткәннәр иде. Тик киресенчә килеп чыкты. Ызгыш-сугыш тынмады. Пыяласы 
кителеп төшкән тәрәзәгә әнисе ертык одеал элеп куйды. Төсе киткән тукыма 
гына булса да, әллә ничә еллар шулай тәрәзәне чит күзләрдән каплады ул. Яңа 
фатирның бөтен бәхете шул булды. Малай үзе дә, шәһәргә килгән чагында, 
урамга ертык одеал тишегеннән карап торырга гадәтләнде.

Бер кайтуында:
– Иреңне кая күмдең? – дип сорады әбисе кызыннан.
– Күммәдем, күмсәм, бу кадәр еламас та идем. Югалды ул, – дип җавап 

бирде тегесе.
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– Нинди көнгә төштең бит, хәерсез, – дип тиргәде карчык аннары. –
Киләчәгең яман буласын чамалыйсыңмы икән син?

– Һәрнәрсәне алдан күрерлек күзлек ясалмаган әле бу дөньяда, – дип җавап 
бирде Мәликә.

Ул авылга яхшы хәбәр әйтергә дип кайткан иде.
Беркөнне дәресләрдән соң Маратны мәктәп директоры үзенә дәшеп алды. 

Әнисен сораштырды. Беркайда да эшләмәвен белде.
– Мин аны үзебезгә, ашханәдә савыт-саба юарга чакырыр идем, – диде 

сак кына.
Малай өйгә кош тоткандай кайтты. Мәликә дә кинәт айнып киткәндәй 

булды. Авылдагы карт әнисен исенә төшерде. Кечкенә булса да куанычы бар 
иде: аны әле кеше арасына кертәләр икән бит. Бөтенләй үк югалмаган әле ул. 
Аннан алар икәүләп юлга чыктылар. Поездга чак өлгерделәр.

Менә шул хакта әйтеп, Маһинур карчыкны юатырга кайткан иде бит 
Мәликәсе. Ә монда аның ире югалганны хәбәр итәргә җитешкәннәр...

Шуннан Мәликә, ишектән кергән салкын җил кебек, ишекле-түрле йөрде. 
Кызмача халәттә күршеләргә кереп китте. Малай да артыннан калмады. Әллә 
нинди шомлы кич иде. Урамда, угрыны тоткан сыман, этләр өрә, болытлар 
арасыннан тонык кына ай йөзә, йолдызлар да качып беткән иде кебек. Тик 
әнисен тыярлык түгел иде шул:

– Кем кушкан сезгә минем тормышны үземнән алда ирештереп, кортканы 
борчырга! Ут төртәм, авылыгызны яндырам, белегез аны, – дип янады.

Күршеләре Гөлнара апаның коты алынды. Малай да курыкты. Авылда су 
юк бит... «Пужардан Алла үзе сакласын», – дип кенә торалар. Ярый Гөлнара 
апаның хәбәр ташучы кызы шәһәргә китеп өлгергән иде.

Әбисе һаман үз кызын орышты:
– Беркемгә дә бишек асып куймаганнар, селкетеп тормыйлар, – диде, теш 

арасыннан гына сүзләрен сыгып. Әнисе аны тыңламады да сыман.
Шулай да, оныгын юатырга теләпме:
– Бер дә аптырама, улым, кеше аралары гына түгел, заманалар болганган 

чак, – дип башыннан сыйпады.
– Күңелсез шулай да... – диде малай, карашын аска төбәп.
Аннан Мәликә, шәһәргә килгәч, бер-ике атна эшкә йөреп карады. Тик... 

төннәр буена ыңгырашып чыкты, башына чыдый алмады. Аллаһ аңа чиксез 
зур сынау биргән иде...

 Малай, бураннарның салмак сызгыруына кушылып, учларын авызына 
якын китереп:

– Әнием! – дип кычкырды. Әнисенең тавышы ишетелүдән үзе үк шүрләп 
куйды. Аннары:

– Әбием! – дип сөрән салды. Битләренә җылы карлар гына бәрелде. 
Ул озаклап, нидер күрергә теләгәндәй, буран эченнән карашын алмады. 

Хәтерендә әбисе сөйләгән бер гыйбрәтле хәл яңарды. Имеш, бер кызның 
әнисе үлеп киткән. Әтисе үги әни алып кайткан. Үги әни кызны яратмаган. 
Баланы поезд юлына илтеп куйган. Менә берчакны юлдан ыжгырып поезд 
килә икән. Машинист карап җибәрсә, ни күрсен, бер хатын кызыл яулык 
болгый, ди. Поезд туктаган. Машинист баланы алырга дип төшкән, теге 
хатынны эзләп ары каранган, бире каранган – баладан башка һичбер җан 
иясе күрмәгән. Ахырдан гына белгәннәр: теге хатын баланың үлгән әнисе 
булган икән...

АДАШТЫРМА, БУРАН...
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Улының бу газапларын Маратның әнисе дә, мөгаен, күреп торадыр. Юк-юк, 
газаплануын теләмәс иде ул аның.

Малай, икәүләп, соңгы кат шәһәргә килгән көнне исенә төшерде. Әнисе 
әллә авыртудан, әллә эчендәге ялкыннан күп сөйләшмәскә тырыша иде. Улы 
табып биргән эшкә йөрмәс булды. «Сукыр кычыткан төнәтмәсе эчкән идем, 
чистый похмельгә әверелде», – дип акланды. Үзе малайга аркасы белән 
баскан көенчә елады да елады. Нигә елаганын малай аңламады. Кулын әллә 
эт тешләгән, ул юанаеп шешкән иде. Ниндидер өрәкләрдәй билгесез затларга 
иярде, алар һаман ишәя барды. «Чирлегә чебен ияләнә, балам», – дип авыр 
сулады беркөнне әбисе. – Иблис үзенә иярткән инде аларны. Бер басып алса, 
ычкындырмый инде, явыз. Шайтанга иярүдән дә олырак бәхетсезлек юк җир 
өстендә. Адаштыра ул, юлдан яздыра адәм баласын. Харап итә.

Иблис чебен генә түгелдер, мөгаен, дип фикер йөртте Марат шул чакта. 
Ул нишләргә белмәде: берчакны, төнлә торып, аракы кибетенең тәрәзәсен 
ватарга уйлады. Сатмасыннар аның әнисенә ачы агуны. Күрмиләрме алар 
нишләгәннәрен? Анда бит олы-олы апалар эшли. Тик ул уянганда, кояш инде 
сөңге буе күтәрелгән иде. Малай, тукыма ертыгы аша төшкән кояшка карап, 
янә бер кат сәер уйлар кичерде. Алар урамында кибетләр берәү генә түгел ич! 
Берәү... икәү... өчәү... дүртәү... Күп икән лә. Ул аларны күз алдыннан үткәргән 
саен пошаманга төште һәм: «Ватарга ташың җитмәс!» – дип, эчтән борчылып, 
тартылып-киерелеп куйды. Аннан вату-җимерүнең дә иблис шөгыле икәнен ул 
әбисеннән ишетеп белә иде. Бу юлга басарга ярамый. Төзү-торгызу – монысы 
егетләр һөнәре.

Һәм беркөнне малай, мәктәптән кайтышлый, әнисенең фатирлары ишеге 
төбендә ятуын күрде. Ул аны, гадәттәгечә, исерек дип уйлады. Тик әнисе 
суламый иде инде...

Малай авыр уйлардан куырылып куйды. Уйларын ниндидер бер куанычлы 
хәлгә күчерергә тырышты. Бүгенге көндә шәһәрдә аның бердәнбер куанычы 
Хан иде. Урамдагы тугры дустына – кара чутыр эткә ул шулай дип исем кушты. 
Баштарак эт бу исемне бар дип тә белмәде. Соңрак, авырлык белән булса да, 
бераз ияләшә башлады шикелле. Дөресрәге, подъезд тирәсендә һаман нидер 
эзләнеп, кемнедер көтеп йөргән сукбай эт, һич көтмәгәндә, аның якын дустына 
әверелде. Шулай итеп, Марат ашханәдән ипидер, калган котлет-ит кисәкләрен 
дәфтәр битенә төреп җыеп чыгу язмышыннан котыла алмады.

Алар сыйныфындагы иркә кызларның күпчелеге ашханәдә тавык итенең 
майлы җирен яки тиресен йолкып, аерым савытка – өстәл почмагына өеп 
куялар. Маратның эткә алып кайтуын белгәнгә, шулай итәргә сөйләштеләр 
алар. Рәйсә бигрәк тә сайлана. Аңа еш кына мае гына түгел, ите дә ошап бетми. 
Чемченеп бер-ике телем каба да калганын өстәл почмагындагы тәлинкәгә 
китереп сала.

Эт үзенә тәм-том тутырып кайткан малайны мәктәп ишеге төбеннән үк 
каршы килеп ала. Койрыгын болгый-болгый ашап туйгач, майлы авызларын 
ялый-ялый, рәхмәт әйткәндәй, моңсу күзләрен тутырып, Маратка төбәлеп тора. 
Шуннан ике тәпиен малайның иңнәренә куеп, битен ялый. Маратка рәхәт була. 
Аны шәһәрдә бер генә җан иясе дә бу тиклем яратмый ласа.

Колакларын салындырып, телен чыгарып, подъезд төбендә утырган чем-
кара этнең гади генә җан иясе түгеллеген өлкәнрәкләр һаман әйтеп торалар. 

– Җүнле эт тә шундый язмышка дучар булсын инде! Адашкандыр ла, 
бичара, – дип кызганып та куештыралар. Кайберәүләр:
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– Мөгаен, вокзалларда яман, ташландык әйберләрне табып бирүче 
булгандыр бу, – диләр.

Артыгын хәрәкәтчән шул ул, уйнак та. Шуңа әйтәләр микән кешеләр, 
белмәссең? Мондый этләрне җиде-сигез ел эшләтәләр дә аннары хуҗалары 
өйләренә алып китәләр, имеш. Ә этләр белән эшләүче ул хуҗалар кинологлар 
дип атала, ди.

Күптән түгел әбисенә кайтканда, тимер юл вокзалында Марат үзе дә 
шундый хәлгә тап булды. Аулак почмакта яткан бер пакет кешеләрне тәмам 
пошаманга төшергән иде. Барып ачып карарга берәү дә батырчылык итмәде. 
Тыгыз әйләнә ясап, ерактан гына карап тордылар. Берзаман эт җитәкләгән 
кинологлар килеп керде. Берсе эткә: «Эзлә!» – дип әмер бирде. Эт пакетны 
әле бер яктан, әле икенче яктан якынаеп иснәп карады да янына ук сузылып 
ятты. Шуннан аны теге кешеләр ачып карадылар. Аннан бер малайның иске 
бүреге генә килеп чыкты. «Минем кебек, авылга әбисенә кайтканда, мөгаен, 
берәүсе онытып калдыргандыр инде», – дип уйлады Марат. Кешеләр дә 
көлешә-көлешә таралышты. 

Әйе шул, Ханга охшаган иде ул эт тә. Ә Хан ул эт ише генә дә түгел. Әбисе 
әйтмешли, дөнья бәһасе торырлык! 

Берзаманны менә нинди хәл булды бит әле. Ничектер ул көнне дәресләре дә 
соң бетте, аннан соң футбол секциясенә дә керделәр. Мәктәптән малай яктыда 
да, караңгыда да берүзе кайта. Бу юлысы да аның юлдашлары юк иде. Сизми 
дә калды: көтмәгәндә үзен ниндидер ят малайлар әйләндереп алды.

– Акчаңны минем учка куй! – дип боерды олы гәүдәле, туң йөзлесе.
– Акчам юк минем, – дияргә генә өлгереп калды Марат, Ханның улый-

улый өргәнен ишетте. Тавыш килгән якка күз ташласа, ни күрсен, Хан, уктай 
атылып, аңа якынлашып килә иде. Яман кәсепкә керешкән малайларны чалбар 
балакларыннан эләктерердәй булып куды Хан. Кая басканнарын да белмәделәр 
тегеләр! «Итәге яманны эт кабар», – дияргә ярата Маһинур әбисе. Кайчакта: 
«Кешенең түгел, этнең дә кирәк чаклары була», – дип тә җибәрә. Дөрес әйтә 
икән шул. Башкача, Марат яшәгән тирәгә килеп тә йөрмәсләр алар.

Шуннан Хан аны мәктәптән үзе каршы ала башлады.
Шулай итеп, яп-якты зәңгәр күзле Рәйсәдән кала, Маратны шәһәргә бәйләп 

тоткан тагын бер җеп пәйда булды.
Әнисе юк, әтисе бу хакта уйлап та карамый хәтта. Үги әнисе дә зур кешегә 

саныйдыр. Үсеп җиткән егетне ничек озатып йөрсен инде ул? Хәер, үзе дә моңа 
ризалашмас иде. Япа-ялгызы йөрергә өйрәнгән бит инде ничә еллар буена... 

Буранның йөзе дә, күзләре дә ак икән, дип уйлады малай эчтән генә. Гүя, 
ул аларны күрә иде. Ул күзләрдән, гүя, хатирәләр коела, юк, юк, буран аларны 
әйтерсең лә биектән торып аның җанына сибә. Сибә дә, еландай боргалана-
сыргалана ап-ак сыртын кабартып, шуышып аяк астыннан үтә. Тагын шул 
күренеш кабатлана... Тагын хатирәләр куера... 

Йортка аракы дигән афәт кергәнче матур яшәделәр кебек әтисе белән әнисе. 
Дөресрәге, малай күңеле ул чакларның рәхәт мизгелләрен ташламый. Әтисе 
дә әнисенә «йомрыкаем, йомшаккаем», дип кенә торды. Кайбер вакыйгаларны 
ул әле дә аермачык хәтерли. Яңа ел кичендә шәһәрнең үзәк чыршысы янына 
алып баралар иде Маратны. Ап-ак күбәләкләр уйнагандай, яп-якты кар ява 
иде. Шунда әтисе, шаярып, әнисен җиргә екмакчы булды.

– Җир шарын селкетәсең бит, җүләр, монда яшәгән халыкка нинди үчең 
бар синең, ә? – дип тартышты әнисе, егылмаска тырышып. Рәхәтләнеп көлде 
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малай әнисенең тапкырлыгыннан. Аннан үзе әтисен аударырга теләп этте. 
Әтисе, чынлап та, улын кочып, кар көртенә чумды. Мәликә икесен дә тартып 
торгызды да өс-башларын какты. И рәхәт тә булган иде соң шул чакта! Малай 
тоя: әтисе Мәликәсен ярата. Алар яшерен хисләрен күз карашлары аша гына 
сиздерсәләр дә, моны җир йөзендәге бөтен кеше, хәтта агачлар, чәчкәләр дә 
күрер иде, мөгаен.

Аннан алар икесе дә Маратны да яраталар иде бит. Бер Яңа елда Кыш бабайны 
өйгә дә чакырдылар хәтта. Ә Кыш бабай үзе генә түгел, янәшәсендә Кар кызы 
да бар иде. Бүләкләре дә капчыклап! Дәү кызыл капчыкны хәтерләмәскәме?!. 
Маратның аны шул мәлдә үк, вакытны бер дә сузып тормыйча күрәсе килде. 
Югыйсә төлке итеп киендереп тә куйдылар үзен. Кыш бабайга бүләккә әллә 
ничә шигырь дә әзерләде. Аларын балалар бакчасындагы чыршы бәйрәмен 
каршылаганда ятлады. Берсе – үзенеке, икенчесе – Таһирныкы, аннан соңгысы 
– Камиләнеке. Әле тагын да күп иде исендә калган шигырьләр.

– Күрәм, монда төлкеләр яши икән, – диде Кыш бабай, өйгә килеп кергәч 
тә. – Минем урманымнан качып килгәннәрдер инде...

– Сезнең урманнан түгел мин, – диде Марат. Аның, дөресрәге, урманныкы 
буласы килмәде. Әбисенә кайткач та, урманда еш була бит ул. Караңгы, 
куркыныч, үзе гел күңелгә шом салып, шаулап тора.

– Алайса, башка урманныкы инде бу төлке. Йә, ничек яши икән анда 
төлкеләр? Үзара дусмы?

– Дус, – диде малай, төркемдәшләрен күз алдына китереп. 
Тик әтисе ашыгып ташлады. Кыш бабай капчыгын ачканны да көтмәде, 

горурлана төшеп:
– Безнең улыбыз сезгә әллә күпме бүләк әзерләде бит әле, – дип куйды.
– Монысына без бик шат булырбыз, – диде Кыш бабай. – Йәле, нинди бүләк 

икән ул Кыш бабайга?
– Шигырьләр, әлбәттә, – дип елмайды әнисе.
Шунда Маратның күз алдыннан шигырьләр тезелешеп үтте. Ай-һай, 

боларны сөйли башласаң, Кыш бабайның бүләген бирергә онытып чыгып китүе 
дә бар. Һәм малай хәйләләргә җыенды. Ике кулы белән ике яңагын тотты да:

– Сөйли алмыйм, Кыш бабай, тешем сызлый минем, – дип, күзен читкә 
алды. Шуннан әтисенең әзмәвердәй гәүдәсенә ышыкланып качып торды.

Әтисе белән әнисе бер-берсенә карашып елмаештылар.
– Алай икән, төлкеләрнең теше сызлавы бер дә гаҗәп түгел, шулай да, 

сызламасын өчен, иртә-кич чистартырга кирәк аларны, – дип, капчыгына 
үрелде Кыш бабай. Ә аннан бер кап тәм-томнар, бер зур машина килеп чыкты. 
Нәкъ шундыйны көткән дә иде Марат. 

Ә аннары тормыш чәлпәрәмә килде. Кулдан бәллүр савыт шуып төшкән 
кебек кенә булды. Барысы да уалды да бетте.

Әти-әниләр баланың тормышын оҗмахка да әверелдерә алалар, тәмуг 
белән тәңгәлләштерү дә көчләреннән килә икән шул. Нигә шулай ярдан 
ярга бәргәләнәләр алар? Ничек шулай ихтыярсыз, чарасыз калалар? Нигә 
уйламыйлар алар уллары турында? Мөгаен, олыгайсалар да, күңелләре белән 
бала булып яшиләрдер. Алданалардыр аннары. Кемнәргәдер, ниләргәдер 
ышаналардыр. Менә тимер юл да алдады түгел микән? Ышанды бит югыйсә 
Марат аңа. Югыйсә, бу юлдан еллар буена күпме кеше үткәндер. Арада берәү 
булса да тәпиләп баручы очрады микән? Ничекләр сагынган иде бит әбекәен! 
Кичә генә телефоннан сөйләштеләр ләбаса. «Кайт, балам», – диде. «Көтәм», – 
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диде. Их, элек булсамы ул телефоннар! Хәер, кешеләр, хәзергеләр кебек, хат 
язарга да өйрәнә алмый калырлар иде. 

Малайның әллә ничек кенә әбисе язган хатлар хәтереннән сызылып үтте. 
Әнисе аларны һаман саклап, башта китап киштәсенә куеп торды. Ул чакта 
хат язышу дигән бик матур гадәт бар иде. Кешеләр бөтен уй-фикерләрен, 
теләкләрен, хәтта хисләрен дә хат аша белдерделәр. 

Марат укырга кергәнче үк хәрефләрне шушы хатларга карап күчереп язарга 
өйрәнде.

Малайның күз алдыннан таныш җөмләләр йөгереште:
«Кадерле балаларым! Кайнар сәлам барыгызга да. Бик сагынам, очып барып 

кайтыр идем. Ике атна элек әллә күрдем сезне, әллә юк, күз алдыма да китерә 
алмыйм, төштәге кебек кенә булды.

Әле Нәгыйм артыннан күчтәнәчләр җибәрдем, керткәндер.
Улымны карап кына үстерегез, ир бала бик кирәк бит дөнья көтәргә. 

Бәрәңгегез дә беткәндер инде, кызым. Бәлки, кияү кайтып алып китәр.
Бик көчле буран булды бит әле бездә, бөтен ишегалдын тутырды, телевизор 

да күрсәтми башлады, антеннаны борды, ахрысы. Аны да карап китәр иде.
Өем җылы. Минем өчен кайгырмагыз, ашарыма, ягарга бар, тыныч. Матур 

гына үсегез генә. Кызым, бу ай пенсиясе килгәч, акча бирәм үзеңә, теге матур 
чуклы шәлне алырсың. Акча кирәкми миңа. Бу айда бер капчык он алдым, 
киртәлекләр алдым, бөтен әйберем бар, Аллага шөкер.

Ураза җитә, алты-җиде кеше чакырып авыз ачтырырмын дип торам. Алла 
кушсын иде.

Кызым, ваучерны миңа җибәрмә, Марат улыма сакла, зур мөлкәт, дип сөйли 
бит халык. Амин, шулай була күрсен. Безнең хәләл көчебезне дә бәяләрләр 
икән, дип сөендем әле.

Кызым, кибет тирәсенә барып, бала калдырып кереп китә күрмәгез, 
саклагыз улымны. Авырмагыз, зур үсегез».

Әле бу хатта Маратка язылган өлеше дә бар. Авылга хат язарга утырса, әнисе 
аңа да карандаш тоттырып куя торган иде. Марат әбисенә язылган хатның кай 
җиренә эләксә, шунда сызгалап, үзенчә ниндидер әйләнәләр төшереп җибәрә. 
Маһинур карчык аны да игътибарсыз калдырмаган: «Улым, зу-у-у-р үскәнсең 
икән инде, миңа хат та язгансың бит, рәхмәт үзеңә», – дип үсендергән. Аннан: 
«Мин сиңа ап-ак оекбашлар бәйләдем, балам, тәпиләрең җылынып йөрер», 
– дип тә өстәгән. 

Марат әбисенең резинка-керешкә бәйләнгән күзлеген яулыгы өстеннән киеп 
куюын күз алдына китерде. Аны, кигәнче, алъяпкычы итәгенә сөртештереп 
тә җибәрә торган иде. Керешкә бәйләнгән иске күзлек булса да, килешеп тора 
ул аңа. Ә менә Рәйсәгә килешмәс иде...

Малай үзалдына елмаеп куйды. Рәхәтлек сибеп, бер мизгелгә буран көчәеп 
алды да янә тына төште.

Әнә шулай ничә еллар буена Маһинур карчыктан алар тарафына серле 
җылылык агылды. Күбрәк авылда, әбисе янында яшәсә дә, хатлар нигәдер 
Марат шәһәргә килгәч ешая торган иде. Хат алган көнне әнисе дә йомшаграк, 
кәефлерәк булды. Болар барысы да Марат нәни чакта иде шул. Әле анда 
тормыш түгәрәк, хыяллар күбәләк иде. Иде...

Ул хатлар, йортка рәхәт хисләр таратып, кадерле урында, өстәл өстенә 
җәелгән эскәтер астында, озак еллар яшәде. Беркөнне Мәликә исереп кайтты. 
Хатларны кычкырып укыды да кычкырып елады. Аннан, бөтенесен җыеп алып, 
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вак-вак кисәкләргә ерткалап, идәнгә сипте. Шуннан чыгып китте дә кунарга 
да кайтмады. Марат төне буена бер хатны җыеп дәфтәр битенә ябыштырды 
һәм аны сумкасындагы көндәлеге эченә качырып куйды. Бу хәлдән соң әнисе 
үзе дә борчылудан ябыгып киткәндәй тоелды. Тик ул аңа бер сүз дә әйтмәде.

Инде менә Маһинур карчыкның да арык гәүдәсе тагын да җыйнакланды, 
буе бәләкәйләнде, дөресрәге, чүгә төште, бит-күз тирәләрен тирән җыерчыклар 
каплады, соңгы араларда колакка да катылана башлады. Малайның бөтен 
курыкканы шул: әбисе кинәт кенә бөтенләй ишетми башламасын тагын. Алла 
сакласын! Дөнья йөзендә бер сөйләшер кешең дә калмас бит аннары. Болай әле 
ул көнгә бер-ике кат шалтыратып хәл белешә. Икесе ике якта ихлас сөенешеп, 
бәхетле мизгелләр кичерәләр. Аннан атна азагы, кайтыр вакыт та җитә.

Хәзер кешеләр хат яза белмиләр дә бугай. Кесә телефоныннан, акчаларын 
кызгануларын сиздереп, арлы-бирле берәр җөмлә әйтешәләр дә, бөтенесен 
шунда ук онытып, ары китеп баралар. Хискә урын юк шул хәзер шәһәрдә. 
Хисләр, бәлки, авылда яшидер.

Малай күңелсез уйлардан куырылып куйды. Искә төшермәскә кирәк иде 
аңа бу хәлләрне. Менә йөрәге дә еш-еш тибә башлады. Ямансу булып китте.

Бар җиһан аклыкка чумган, буран тагын көчәя төшкән сыман тоела.
– Адаштырма, буран! – дип эндәште Марат, үзе ишетерлек итеп кенә. Чөнки 

адашудан ул бик курка иде. 
Малай, яратып, ак буранны ялларыннан сыйпагандай итте, ерак офыклардан, 

шәһәр ягыннанмы шуышып килгән салкынлык аның битләренә бәрелеп, борын 
очларын чеметеп-чеметеп алды. Маһинур карчык мондый көннәрдә: «Хозыр-
Ильяс үзе юлга ак җәймәләр җәеп куйган», – ди торган иде дә... Әллә нишләп, 
малай авыл урамында пәри туе биегәнен хәтерләде. Җәйнең бер көнендә, 
уралып-уралып, тузан юлы күкләргә сузылды. Үзе биек багана булып йөгереп 
каршыга килде.

– Тукта, улым, үтеп китсен, аңа кушылырга ярамый, – диде әбисе.
– Нишли бу тузан өермәсе? – дип сорады малай.
– Өермә түгел ул, пәри өйләнә, якын барма. Аларның үз дөньясы, безнең 

– үзебезнеке... Китсен үз юлы белән...
Малай, нәрсәдән икәнен дә чамаламыйча, шүрләп куйды. Әле көчәя, әле 

тына төшкән бүгенге буранны да пәри туена охшатты. Үзен шуның үзәгендә 
калгандай хис итте. 

Биек-биек күкләргә караган саен, ул үзен кечерәя баргандай тойды. 
Әллә шуннан тәмам хәле китте. Исерткеч һава сулыш юлларын ярып керә, 
буыннарны йомшата, ул итекләре авырая башлаганны чамалады. Алай ук 
якын түгел икән шул газиз авылы. Үз-үзе белән сөйләшеп шактый юл үтте. 
Һаман барып җитә алганы юк әле. Шпаллар, сез җансыз мәллә соң? Әйтегез, 
поездда атна саен юл үткән малайга күпме ара калганын? Юл борылдымы, 
буранмы, аны җил инде арттан этә башлады. Юк, юк, юл туп-туры бара да 
бара. Кемдер төзегән бит аны шулай. Бу шпалларны кемнәрдер җилкәләренә 
күтәреп йөргәндер. Ә буран Аллаһыныкы. Шул мәлдә әбисе өйрәткән дога 
исенә төште. Күкләр күренмәсә дә, карашларын чиксезлеккә төбәп, иреннәрен 
кыймылдатып, шыпырт кына кабатлады: «Колһу Аллаһу әхәде Аллаһу самәде 
ләм йәлиде үә ләм йүүләде, үәләм йәкүлләхү күфүән әхәде». Доганы авылда 
шыпырт кына укыйлар, ул монысын белә иде. «Авыр чакта укысаң, Аллаһ үзе 
ярдәм итәр», – ди бит әбисе. 

Малай:
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– Аллаһы Тәгаләм, кайда син? Аллаһым! – дип пышылдады.
Марат авылда әбисе биргән хәер акчаларына мәчет кибетеннән «Аятел-

көрси» дә сатып алды. Туңдырма алырсың, дип биргән иде дә... Доганы 
караватының баш ягына элеп куйды. Ул – тынычлык билгесе, иман куәте 
икәнен аңлады. Йокысын курку-шом бүлдерми башлады.

Ул арык, сөякчел кулларына иелеп алып, кар йомарлады. Аны ерак итеп 
атты. Кар йомарламы рельска тиеп таралып чәчелде. Исерткеч саф һава шактый 
изрәткән, бөтен гәүдәсен тетеп салган, инде йоклыйсы килә башлаганын сизде. 
«Менә кар ата-ата атлагач, йокы да ачылып китәр», – дип фикерләде һәм тизрәк 
барып җитәр өчен йөгерә башлады. Шул мәлдә әллә нәрсә булды: малайның 
йөрәге жу итте, зиһене таралып китте. Каршысындагы юл икегә тармакланган 
иде. Инде нишләргә? «Кайсыннан китсәм, дөрес булыр икән?» – дип, ул поездга 
утырып йөргән чакларын исенә төшерергә тырышты. Тик бер тапкыр да моңа 
игътибар ителмәгән икән шул. Ничекләр шулай күзсез, тоемсыз булган соң 
моңарчы? Менә ни өчен аны укытучы апасы «игътибарсыз» дип ачулана икән.

Ул әле уңга, әле сулга күз йөгертеп, туң рельска сыңар аягын куеп, исәңгерәп 
басып торды. Ничек була инде бу? Кем аерып куйган юлларны шулай?

Малай үзен җир өстендә япа-ялгызы калгандай тойды. Артына борылып 
карады. Анда шпалларга салган буранлы юлда итек эзләре генә сузылган 
иде. Аларны да ак буран тырыша-тырмаша күмеп маташа. «Әллә кире китим 
микән?» – дип уйлады Марат. Шунда янә Маһинур карчык күз алдына килеп 
басты. Вакыт-вакыт ачуланыштырса да, йомшак күңелле шул ул. Нигәдер 
малай үзен әбисе янында бик бәхетле тоя, гүя ул бала түгел, һәм беркайчан да 
бала булмагандыр кебек тоела иде. Маһинур карчыкның бар йомышын үти. 
Әле соңгы кайтуында да уң яктагы күршеләрдән аңа тоз алып чыгып бирде. 
Карчык та аны чиксез ярата, коймак, кабартмалар пешереп көтеп тора. Телеңне 
йотарлык мондый ризыкны аның башкача бер җирдә дә ашаганы юк әле. Аннан 
Маһинур карчык Мәликәсе рухына һәр җомгада намаздан соң дога кыла. 
Шул көнне әнисе күбәләк булып җиргә иңә дә тәрәзәдән карап китә, имеш. 
Менә, кичен, аның җаны кайтып тәрәзәгә кунар да улын күрмәс... Малайның 
күзләренә яшь тулды, ирен читләре кыймыл-кыймыл килде. Ә мәктәптә аны 
югалтырлар инде. Әнә укытучысы сөйләде бит беркөнне. Һиндстан дигән ил 
бар, диде. Имеш, шунда, әгәр укучы сәбәпсез дәрес калдырса, мәктәпкә аның 
урынына гаиләдән кем дә булса килеп укып китәргә тиеш икән. Әтисе барыр 
иде микән шулай кирәктә? Мөгаен, бармас иде, аның җыелышларга да йөргәне 
юк ласа. Әбисе менә барыр иде дә... ул авылда яши шул. 

Марат, бар әрнүен тешләренә кысып, күзләрен кул аркасы белән сыпырып 
алды. Шунда качышлы уйнаганда гел дә телдән төшми торган санамыш 
хәтеренә килде. Бияләен салды, ике бармагын өскә таба тырпайтып куйды да:

Алгадан, болгадан,
Песи йөри елгадан.
Алдат, булдат, 
Здоровый солдат,

– дип кычкырып торып санады.
Бармаклар сулга китәргә куша иде...
Маһинур карчыкның: «Уңга барсаң – юлың уңар», – дигәне хәтерендә 

яңарды. Тик санамыштан соң беркайчан да хәрәмләшмиләр, шуңа күңелле 
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һәм дөрес була иде бит уен. Сулга икән сулга... Димәк, әбекәе сул якта 
яшидер.

Малай, әбисенә бәйле вакыйгаларны исенә төшерә-төшерә, беркавем басып 
торды да тармакланган юлның бармагы кушкан сул яктагысына борылды. 
«Бик күп ара үттем бит инде, җитеп тә киләмдер», – дип уйлады. Һәм сулга 
каерылган рельслар буйлап атлап китте. «Камыр батыр» әкияте исенә төште. 
Әбисе әкият капчыгы аның. Күпчелек әкиятләре «Борын-борын заманда, кәҗә 
– команда, саескан – сутник, үрдәк – үрәтник, бака дисәтник булганда...» дип 
башлана. Ә «Камырбатыр» алай түгел. Иптәшләре җир астында калдыргач та 
чыгар юл таба ул, җир астында да яхшылык кыла, Сәмруг кошның балаларын 
аждаһадан коткара. Яхшылыгы яхшылык булып үзенә әйләнеп кайта.

– И адәм баласы, миннән ни телисең? – ди аңа Сәмруг кош.
– Мине җир өстенә чыгарып, тора торган урыныма илтеп куйсаңчы, – ди 

егет.
– Баш өсте! Минем сыртыма утыр да күзеңне йом, үзем әйткәнче ачма, – 

ди дәү кош.
Сәмруг кош аны очыртып алып киткән. Өч көн, өч төн очканнар. Сәмруг 

җиргә килеп кунган да:
– Инде күзеңне ач, – дигән.
Камыр батыр күзен ачып җибәрсә, үзләренең урмандагы өйләре янында 

тора икән.
Авырлыкларга дучар булса да, ахырда барыбер җиңгән бит ул.
Малай, бер могҗиза көтеп, күкләргә төбәлде. Нигәдер көтмәгәндә Сәмруг 

кош килеп чыгар кебек тоелды. Тик сыртына утыртып очарлык дәү кош 
күренмәде. Шулай да әлеге әкиятне искә төшерү аңа көч өстәгәндәй булды. 
«Әкиятләр тормыштан алынган, балам», – дияргә ярата әбисе. Димәк, бүгенге 
көн генә могҗизасыз түгелдер...

Тукта, нишләп әле бу әкиятләрне, җырларны әнисе бер дә телгә алмады 
икән? Әбисен тыңламады микәнни бер дә? Хәер, әбисе: «Таңнан төнгәчә колхоз 
дуңгызларын карап гомерем үтте, әниеңнең ничек үскәнен күрми дә калдым, 
балам, без бит илгә яхшы булсын дип яшәдек, көн димәдек, төн димәдек, эшне 
генә белдек», – дип сөйләп утырганы исендә. «Минем бөтен ялгышым шушы 
булды, ахрысы. Бисмилланы да өйрәтә алмадым шул», – дип тә өстәде. 

– Кы-з-ы-ы-к, – дип куйды малай үзалдына. Чынлап та, алар авылында 
бисмилла әйткән кешеләр, мәчеткә үк бармасалар да, аракы эчмиләр бит... 

– Әниемнең өйрәнәсе килмәдеме әллә? – дип сорады ул.
– Юк ла. Адаштык шул без, балам... – дип куйды әбисе, тирән көрсенеп.
– Кем адаштырды? Буран мәллә? – дип елмайды малай.
– Ил... – диде дә карчык, нидер көтеп, оныгына төбәлеп торды.
«Ил бит ул мин дә, башка малайлар да, әбием үзе дә», – дип уйлаган иде 

Марат шул чакта, сүзнең мәгънәсенә төшенеп җитә алмыйча. 
Әбисе адашкач, әнисе дә адашкан булып чыгамы инде хәзер?
Әтисе белән әнисе дә кай арада үзләре туып-үскән авылдан кайтып җитә 

алмаслык ерак китәргә өлгергәннәр соң? Әллә адашып барып чыкканнармы 
алар да шәһәргә? Маратны адаштырыр өчен микән соң әллә?

Ә әтисен Мәликә үзе дә томанлы гына хәтерли иде кебек. Авылга мәчет-
мәдрәсәләр салдырган, эшчән, намуслы Елкычура нәселеннән булуын да 
белмәгәндер, бәлки. Бу хакта сөйләргә ярамаган чөнки. Колхозга идарә 
төзегән чорда, шушы төзелеш өчен урман кискәндә, агач баскан аны. Колхозга 
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ышанычы зур булган. Колхозсыз илнең киләчәген дә күз алдына китерә 
алмаган Алпамша Сәлим. Тик нишлисең... Язмыштан узып булмый, диләр 
бит. Кызык, ә Сәлим бабасы кемгә охшаган булды икән, бер фоторәсеме дә 
калмаган, ичмасам?

Югыйсә Маратның үзен кешеләр әнисенә охшаталар. «Тач Мәликә инде 
бу», – диләр. Ә әнисе тач Маһинур карчык инде. Малайга кайчак әбисе янына 
түгел, әнисе янына кайткандай тоелып китә. Шуңа атна үткәнне көчкә көтеп 
бетерә дә ул.

Кайчакта әбисе, янына утыртып, малайның киләчәккә булган хыялларын 
кымшатып карый:

– Улым, үскәч кем булырсың икән син? – ди.
– Юрист булам, – ди малай, ике дә уйламыйча.
Әбисенең йөзе нурсызлана төшкәндәй тоела, кашлары җыерыла.
– Абау, кирәкмәс, балам, кара күзлек киеп, гел караңгылык аша карарсың 

микәнни дөньяга? – дип куя.
– Карамам, җир өстендәге барлык аракы кибетләрен яптырып бетерермен, 

– ди дә тынып кала малай.
– Алайса, ярап та куяр, – дип килешә карчык. – Закуннарны яхшы белми 

торып, бу эшне эшләп булмас шул. Әнә бит «аракы саттырмый торган авыллар 
да бар», дип язалар гәзитләргә. Анда бер кеше дә юкка чыкмыйдыр, мөгаен. Ә 
бәлки, агронум булып куярсың, авылга кайтырсың, улым. Үз яныма. Яшәрбез 
шунда икәү. Инвестор булсаң да ярар... Аннан өйләнеп тә җибәрерсең. 
Оныкларны үзем карашырмын, Алла боерса.

Әбисе өйләнү турында сүз сөйли башласа, Маратның бит алмалары кызарып 
чыга. Оялудан канәгатьсез генә авызын чалшайтып куя. Рәйсә исенә төшә...

Маһинур карчыкның һаман кабатлый торган фикерен яхшы белә Марат, ул 
һаман: «Иман булса, кешегә белем бик кирәк тә түгел бугай. Белем тормышта 
мишәйт тә итми микән әле?» – дияргә ярата. Мондый шиге аның тикмәгә 
түгел, әнә Мәликәсе дә, кияве дә укымышлы кешеләр иде. Иде. Дөнья хурына 
калдылар. Иман ныклыгы җитмәү аркасында бит. Иманлы кеше яман юлга 
тартыламы? Иблискә иярәме? Булмаганны!

Марат аның бу уйларын карашларыннан укый.
Маһинур карчык исә үзалдына елмаеп утыра бирә. Заманага да элеккечә 

артыгын ышанып түгел, шулай елмаю ашарак карый инде ул хәзер. Инвестор 
дигән затларга баштарак күңеле белән булса да каршылык күрсәтмәкче иде 
дә, тик өлкән кешене кем генә тыңласын икән?

Әнә ире гомерен биргән колхоз да, аның идарәсе дә юк инде хәзер. «Бетәсе 
әйбер бетәргә тиештер инде, күрәсең», – дип тынычландырды үзен ахырдан.

Хәер, колхозга чын-чынлап ышанды микән соң Сәлиме? Ышанды шул. Ул 
бит муллалар нәселеннән иде. Аталары белән бергә сөргенгә сөрелде. Ишле 
нәсел иде алар. Мәчет-мәдрәсәләр салдырган, кибетләр тоткан, көтүе белән ат 
асраган эшчән нәсел иде. Һәммәсе пыран-заран килде. Әтисе, дөньялар бераз 
тынычлангач, аңардан туган якка кайтып төпләнүен үтенде. Кайтты. Җиңел 
булмады аңа. Төптән нык, көчле, ихтыярлы нәсел белән гөрләтеп тормыш 
алып барасы урынга тирә-күршене таяныч итеп яшәргә туры килде. Капка 
ачып кереп, сүз катардай чыбык очы туганнары да калмаган иде. Тимерче 
Рәүф кызы Маһинурга өйләнеп җибәргәч, колхозга чат ябышып яши башлагач 
кына, тормышы бераз көйләнеп киткәндәй булды. Һай ул еллар! Иртән колхозга 
керергә гариза яздылар да кичке якта бөтенесе кире уйлады. Ышанмады 
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халык колхозга. Сәлим ышанды. Бердәнбер гаризаны ул берүзе генә язды 
кебек. «Яңалыкка, заманга таянып, кабат тернәкләнеп китеп булмасмы», – дип 
фикерләде. Балаларны яратты. Маһинуры да итәк тутырып балалар үстерергә 
хыялланган иде. Ярый әле Аллаһ кызлары Мәликә дөньяга килү куанычын 
бергәләп кичерү бәхетен бирде. Тик бергә озак яшәргә язмаган икән шул.

Шунысы аянычлы: колхоз идарәсе Сәлименең бөтен авылны бәйләп торган 
бердәнбер истәлеге иде бит. Ә ул янды да көлгә әйләнде, имеш. Хәер, тагын 
бер истәлеге бар икән. Җәй буена өйгә кайтмыйча, ат урынына эшләгәннәре 
өчен, бригаданың тырыш егетләренә колхоз кул сәгатьләре өләшкән иде. Бүләк 
итеп инде. Урман басар алдыннан ул һич көтмәгәндә туктап калды. Сәлиме бер 
дә хәерлегә юрамады бу хәлне. Сәгатькә озак итеп текәлеп утырды. Укларын 
кымшатып, боргалап та карамады хәтта. Шул чакта Маһинур аны кулъяулыкка 
төрде дә сандык төбенә салып куйды.

– Сәгать төзәтүче килсә, көйләп бирер, бер дә борчылма, – дип юатты ирен.
Тик сәгать төзәтүче килмәде, аннан сәгатьнең дә кирәге чыкмады. Гүя, 

Маһинур өчен вакыт төшенчәсе, гомумән, әһәмиятен югалтты, вакыт туктап 
калды...

Ә идарә тора иде бит әле. 
Бүрәнәне ут алганга бик борчылмас та иде, хатирәләр янды, кеше гомерләре 

янды бит... Кадерле иде ләса алар. Чиксез кадерле иде.
Шулай да әле Маһинур карчыкның яшәүгә ышанычы какшамаган. Ул 

замананың искелекне таптый-таптый алга баруына әллә ияләшкән, әллә күз 
йомарга күнеккән. Еш кына:

– Без күргәнне сезгә күрергә язмасын, балалар, – дия дә тирән итеп көрсенеп 
куештыра. Үзе, бер рәтләнер әле дөньялар, дип яши, өметен өзми. 

Малай янә әбисенең тавышын ишеткәндәй булды. Дөресрәге, гүя, аның 
белән сөйләшә үк башлады.

– Тракторчылар да кирәк авылга, улым. Күпме бәрәңге бакчасы буш ята. 
Әнә Иршат абыең кебек сука элеп җибәрәсең дә бәрәңге бакчаларын эшкәртеп 
бирәсең.

Малайның куанычтан авызы ерылып китте. Күрче, нинди акыллы аның 
әбисе! Бу хыял шул минутта ук инде, тере орлыктай, аның күңел кырына 
төшеп, шытарга, тамыр җибәрергә дә өлгерде кебек. Никадәрле һөнәргә хуҗа 
калмаган. Бу болай булырга тиеш түгел ләбаса.

– Аннары яңа йорт салырбыз, – дип куйды ул, якты киләчәген күзаллап.
– Ярап та куяр шул, балам. Оныкларга иркенрәк булса әйбәт инде.
Малай тыела алмыйча көлеп җибәрде. Бераз оялудан янә бит алмалары 

алсуланып китте. Рәйсәнең күз карашлары өтеп алгандай тоелды.
– Син әллә нәрсәләр сөйлисең инде, әбекәем, – дип куйды.
– Их, Мәликәм ишетсен иде безнең бу хыялларны!
Марат, әнисе хакындагы уйларыннан арына алмыйча, битендәге миңен 

капшап карады. Тач әнисенеке кебек шул ул. Тик беркайчан да, беркемнән дә 
кул тидертмәс аңа. Әнисе хатасын кабатламас. Беркайчан да кабатламас. Ул 
нәни башы белән зурларча уйлаганына үзе дә гаҗәпләнеп куйды. Әле бит аңа 
унике яшь кенә. Бала гына бит әле, әбисе әйтмешли.

Яшәгән гомере бик аз, күргән кайгы-хәсрәтләр баштан ашкан. Моны әбисе 
генә белә шул.

Буран вакыт-вакыт ак чабышкыдай дулап-дулап китә. Малайның битенә, 
күзләренә, гүя, койрыгы белән суга да алга ыргыла. Марат янәшәсендә 
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ниндидер тере җан иясен тоемлагандай була. Куллары белән битен уып җибәрә. 
Як-ягына карана. Хәрәкәттә алар икәү икән: буран һәм үзе. Юк-юк. Өмет тә 
янәшәсеннән атлый икән. «Әке, бәке..» – дип кабатлагандай итә ул янәдән һәм 
әбисенең авылын инде бик-бик якында итеп күз алдына китерергә тырыша...

Малай, күңелсез уйларыннан арынырга теләгәндәй, янә бер җыр 
җырламакчы булды:

Сандугач баласы микән
Бакчаларда сайраган.
Нинди кайгыларым икән
Йөрәгемдә кайнаган?

Нигәдер бу юлысы ул аны күңеленнән генә кабатлады кебек. Җыр да тәмам 
куркынган, малайның күңел төпкеленә үк яшеренгән иде.

Җыр – кешенең юлдашы, ди әбисе. Җыр җырламый күңел басылмый, дип 
тә өстәргә ярата аннары. Менә кирәге чыкты бит аларның да. Кайберләрен 
хәтта ике кат та җырлады бугай инде. Тик юл гына һаман озая бара сыман. 
Бер тукталыш шулкадәрле озак була ала микәнни? Марат яман уйлардан 
куырылып куйды. Алай-болай барып җитә алмаса, әбисе нишләр? Әтисенә 
ничек хәбәр итәрләр икән соң? Әтисе белән яши башлаганнарына да әле 
бер ел да юк бит.

Әнисен җирләгәч тә, вакытлар үтү белән, кинәт кайтып төште ул. Кызу 
холыклы, дуамал зат шул әтисе. Шулай булмаса, бер дигән улын ташлап китәр 
идемени? Әбисе әйтүенчә, дуамаллыгының да сәбәпләре бар, имеш. Марат әле 
нарасый бала чагында әнисе белән әтисе бик каты үпкәләшкәннәр, ди. Ачудан 
әтисе, берәр кайнар ноктага җибәрүләрен сорап, хәрби комиссариатка барып 
гариза язган. Шуннан алар әнисе белән дуслашып та киткәннәр. Ачу уты да 
сүнгән. Гариза да онытылган. Берзаман тегеннән җавап хаты килеп төшкән: 
«Сезнең үтенечегез канәгатьләндерелде, «кайнар нокта»га җибәрәбез», – дип 
язганнар ди. Сугышның иң куркыныч мәлендә, әтисе, никләр язганына үкенә-
үкенә, өйдән чыгып киткән шулай. Аннан контузия алып, саңгырауланып, 
холкы танымаслык бозылып кайткан. Әнисе дә үкенгән: «Исән-сау кайтса, 
авызымны да ачмас идем», – дип сүз биргән. Тик бергә яшәргә язмаган шул 
барыбер.

Ташлап китсә дә, Марат әтисен яратудан туктамады. Күбрәк сагынды, 
күбрәк юксынды ул аны. Хәзер дә ярата. Малайлар: «Әти алып бирде», – дип 
мактанышканда телен тешләп торса да, әтисе хакында бер начар уй да уйлыйсы 
килми. Ташлаганы өчен дә гафу итте инде ул аны. Дөрес, үги әни алып кайтуын 
күңеле бик үк хупламады хуплавын. Үзе иреннәрен тешләре белән кысса да, 
күңеле көнләшә. Әнисе яткан урынга да яткырасы килми... Аның киемнәрен 
актара башласа да эче поша. Табын янында утыруы да, ашавы да ошамый. Инде 
менә үги әнигә дә чыдар күк хәзер. Адаштырмасын гына бу буран... Әтисе үзе 
белән алып кайткан апаны «әниең булыр», дип таныштырды да соң... Ул үзе дә 
Маратны әнисе кебек яраталмас барыбер. Марат күңелендәге көрәшне аларга 
күрсәтергә теләми, тик язмышка каршы барып булмасын Маһинур карчык 
әллә кайчан төшендерде инде. «Үлгән артыннан үлеп булмый, балам», – диде. 
Барыбер дә әтисенең Маратка компьютер аласы килү теләгенә каршы төшмәде 
бит әле үгие. Хәтта аның куануын күреп, үзе дә сөенде кебек. «Түлке озак 
утырма, алайса башың авыртыр», – дип, кызганулы җөмлә дә әйтте. Ә баш 
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авыртуның ни икәнен Марат бик яхшы чамалый. Бик олы бәла ул. Фаҗига ул. 
Шуңа да, бик кызыкса да, аны кирәк чакта гына кабыза.

Компьютерда бик күп кызыклар, гыйбрәтләр, уеннар, акыл-фәлсәфә булса 
да, болар аңа әбекәен алыштыра алмады шул. Малайга Маһинур карчык кирәк 
иде. Әнисе, аның хатирәсе кирәк иде. 

Сыйныфтагы кызлар да яратмыйлар сыман аны. «Тырпайган колак, сары 
керфек», – дип үртиләр. Хәтта Рәйсә дә шулай ди. Тырпайса соң! Барыбер ул 
аны «кәкре борын», дип хурламас. Үги әнисе дә шулай дидер әле. Үзе алдында 
әйткәне юк югын да. Малай бер дә әнисе итеп күз алдына китерә алмый шул чит 
апаны. Һаман аның тирәсендә бөтерелгәне өчен әтисенә дә ачуы чыга. Шуңа 
атнаны көчкә уздырып бетерә. Ә авылда аны җанының яртысы – әбисе көтә.

«Бураны да басылырга җыенмый», дип уйлады малай. Башта күбәләк-
күбәләк иде, инде ябалак-ябалак кар оча. Әбисе аңа шундый табышмак әйтә 
иде... Тукта, ничек иде әле ул? 

«Ак кына, чеметеп ала чак кына».
Ни булыр икән, дисезме? Кар, әлбәттә.
«Каз мамыгын кагына, 
Кагына да тузына».
Монысы – буран, әлбәттә. Бүгенге әле тыныч, әле уйнак буран хакындадыр 

инде. 
Малай, атлый торгач, тәмам йончыды, аркасы лач тир булды. Рельска 

утырып ял итеп аласы итте. Тик тимер суыгы бик тиз тәненә үтеп керде. Бер 
читкәрәк чыкты да йомшак карга чалкан ятты. Ак кар тауларыдай болытлар 
биеккәрәк күтәрелде. Һавада, гүя, бер ялгыз кош очып үтте. «Минем кебек 
берьялгызы!» дип уйларга өлгерде малай. Шул чакта йөрәгеннән ниндидер 
җылы дулкын узгандай булды. Кош очты-очты да күздән югалды. «Кай 
тарафка юл тотты икән соң бу җан иясе? Их, очар кошка әвереләсе иде менә 
хәзер. Бәлки, биектән Ак Алан авылы да күренәдер аңа. Бәлки, ул бик-бик 
якындадыр. Кошкай... Адашудан курыкмый микәнни бер дә?» Күктә ничектер 
тыныч, буран уйнаганы да сизелмидер кебек тоелды. Маратның, кайтыр юл 
таба алмаганы өчен, үз-үзенә ачуы килә башлады. Никләр чыкты икән ул бу 
юлга? Поезд бик тиз барып җитә иде бит. Әллә адаштымы соң? Икегә аерылган 
чатта дөрес юнәлешне бутадымы? Малайның эчен курку алды. Хәлсез йөрәге, 
үз уеннан куркынып, ешрак тибә башлады. Куллары калтырануны күреп, 
күзләре каушап калды. Әйтерсең, һава кызу дулкын булып битләренә бәрелә, 
вакыт-вакыт бөтен тәненә ут капкандай тоела иде. Әллә кире китәсе микән? 
Йә, нишләргә инде хәзер? «Нишләргә?» дигән сорау аның баш эченә тулды, 
миен тыгызлады. Малай янә торып атлап китте. Әле генә буран басылгандай 
тоелган иде, янә күбәләкләр төсле кар оча башлады. Янә җилнең көчәйгәне 
сизелде. Юк, ярамый болай бирешергә. Әбисе: «Гөнаһлы кешеләргә бәла-
казаны Аллаһы үзе җибәрә», – ди иде. Малай ашыкмыйча гына гөнаһларын 
барлый башлады. Алгы партада утыручы Рәйсәнең чәченнән тартканы исенә 
төште. Яратып кына тарткан иде бит югыйсә.

Ул Рәйсәнең солы саламыдай сап-сары чәч толымнары очында уйнаклаган 
ак бантикларны, кызның төймәдәй зәңгәр күзләрен, озын керфекләрен 
күңеленнән үткәрде. Бик матур кыз шул. Алар сыйныфында озын толымлы 
кызлар башка юк та бугай. Толым очындагы ак бантиклар да аңарда гына. 
Тик Маратны күрде исә, иреннәрен турсайтып куюны гына белә. Гәүдәсен 
алгарак сузып, телен чыгарып, «үә» дип үртәгән чаклары да булмады түгел, 
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барыбер күңеле аңа ачу сакламый. Үртәшкәндә дә сөйкемле итеп үртәшә чөнки. 
Малайның: «Иреннәрең синең алсу күбәләктәй, үзең дә бик матурсың», – диясе 
килә, тик нигәдер сүзләрен тел очында тота-тота да, гүя, йотып җибәрә. 

Рәйсә бит Маратның әнисе үзен югалткан чорны күреп белә. Еш кына, 
кызга сүз катарга җыенгач кына, әнисе күз алдына килеп баса да, малайның 
битләре кызара, бөтен тәне кызыша, ут булып яна башлый. Үзе аны чиксез 
ярата, үзе ояла. Моны ничек кешегә аңлатып булсын? Китек күңеленә юлдаш 
гәүдәсен корыштырып, кырт борыла да китеп бара.

Дәресләргә класста Рәйсә утырганы өчен бик тырышып әзерләнә. Гел 
«бишле»гә укый. Шуңа сыйныфтагы кызлар аны бик якын итмәсәләр дә, ерак 
та тотмыйлар. Өйгә бирелгән эшләрне аңардан күчергән чаклары да юк түгел. 
Күчереп, укытучыларны алдарга тырышканнарын яхшы белсә дә, ул берсенә 
дә каршы төшеп сүз әйтми. Дөресрәге, саран, авыр чакта булыша белмәүче, 
җансыз зат булып күренәсе килми. «Берзаман өйдә әзерләнергә үзләре дә вакыт 
табарлар әле», дип ышана. 

Аннан шунысы да бар: әгәр дә сыйныфташлары Ханга ит-май җыеп 
бирмәсәләр, ни ашатыр соң ул тугры дустына? Мәктәпкә кадәр килеп ала бит 
әнә. Подъезд төбенәчә кайтарып куя.

Рәйсәне мәктәпкә әле әбисе, йә әтисе, йә әнисе китерә. Хәтта, таякка 
таянып, дәү бабасы да озатыштыра. Аны җитәкләп китерүләрен дә, җитәкләп 
алып китүләрен дә малай күреп кала. Иркә кызның тиңсез бәхетенә кызыга. 
Маратны беркем дә озатмый шул.

Малайның янә гөнаһларын барлаганы исенә төште.
Ралифның битенә суккан иде. «Синең бит әтиең дә юк», – дигәне өчен 

инде. Нишләп булмасын аның әтисе! Әйе, әнисе юк. Әнисез малай дөньяда 
әллә ул гынамы?

Авылда малайларга ияреп тәмәке суырып карады. Әбисе бу яман хәлне 
шунда ук чамалады. «Нинди ис килә синнән, улым?» – дип сорады. «Күрше 
Хәлим бабай янында басып тордым», – дип җавап кайтарды. Алдашты. Дөресен 
әйтеп, әбисен борчуга салсынмы инде? Шуннан соң тәмәкене авызына да 
алмады. Маһинур карчыкны чиксез ярата бит ул. Ә яраткан кешене рәнҗетергә 
ярамый. Әтисе ягыннан дәү әтисе белән дәү әнисен күрү насыйп булмады шул, 
ул туганчы ук бакыйлыкка күченеп куйганнар, югыйсә аларны да яратыр иде 
Марат. Җанында җылылык тагын да артыр иде.

Әнисе белән бакча басарга барды. Ярамаганын белә иде бит ул чакта. Аһ, 
бу күңелсез төнне исенә дә төшерәсе килмәс иде аның.

Хәер, бер тапкыр, әле мәктәпкә кергәнче үк, шундый хәлгә дучар булды ул. 
Алмазның әниләре, икесен бергә, аргы очтагы Тайфә әбиләргә коймак илтергә 
җибәрделәр. Уңга-сулга каранып бара торгач, гаҗәеп бакчага юлыктылар алар. 
Алмалары тамып-тамып тора. Үзләре күзнең явын алырлык кып-кызыллар, 
үзләре эреләр. Кызыктыра иде ул алмалар. Малайлар коштабакны койма 
буена куеп калдырдылар да, рәшәткә тишегеннән көчкә сыеп, бакчага кереп 
киттеләр. Алсу алмага буйлары җитмәгәнне аңлап, авыз ачып алмагачка карап 
торган арада, өй ишегеннән хуҗабикә килеп чыкты. Малайлар баскан урында 
катып калдылар.

– Йә, кем малайлары бу караклар? – дип сорады карчык, йөзен тәмам 
җыерып.

– Мин... мин Гафиулланыкы... – дип еламсырап җавап бирде Алмаз.
– Бусы кемнеке? – дип, имән бармагын Маратка төбәде ул.
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– Анысы кунак малае, – диде дә Алмаз авызын дәү ачып елап җибәрде.
Карчык, һич кызгану белмичә, келәсен күтәреп, ян капкасын ачты:
– Мин сезне авыл советына төшеп әйтәм хәзер. Аталарыгызны чакыртып 

штраф салсыннар, – дип такмаклый-такмаклый, аларны озатып калды.
Инде «барысыннан котылдык», дип, малайлар, үзләренең капка төпләренә 

кайтып, уенга бирелеп киттеләр. Берзаман карап җибәрсәләр... таягын куалап 
аргы очтан теге карчык төшеп килә. Кулында – коштабак. Их, коштабакны 
онытып калдырганнар икән бит... Кушкан йомыш та үтәлмәгәнме? Шулай 
да, карчыкны күрүгә, икәүләп бүрәнәләр артына постылар. Карчык туп-туры 
Алмазларга кереп китте.

Бик озак торды ул. Бүрәнә артында утыра-утыра, малайларның аяклары 
оешып бетте. «Һай юньсезләр! Кеше бакчасына керәләр бит. Үз алмалары 
җитмәгән боларга», – дип такмаклый-такмаклый китеп барганын күрсәләр 
дә, тынычлыклары качып, куркышып, чүмәшкән җирләреннән шактый озак 
кузгалмадылар.

Берзаман, капканы ачып, Алмазның әтисе килеп чыкты. Әнисе булмаганга 
Алмаз чиксез шатланды кебек, чөнки әтисе йомшаграк холыклы аның. Аннан 
Алмазны ярата да. Шуңа малай, яклау эзләп, аның каршысына атылды.

– Әти, бу әби ник килгән безгә? – дип сорады.
– Всё, утырталар сезне! – диде әтисе, кырыс кына.
– Кая утырталар? – Бу сорауны Марат бирде.
Әтисе, әле Алмазга, әле Маратка карап, ике бармагына янә икесен аркылы 

куйды да, тагын да кырысрак итеп:
– Өтермәнгә! – дип өстәде.
И шул чактагы куркуның ни икәнен белсә иде бу җир өстендәге кешеләр! 

Өйгә керергә өннәре алынып, кичкә кадәр ят күзләрдән качып йөрделәр алар. 
«Бурның бүреге яна», – дип белми әйтми икән лә Маһинур әбекәе. Хәер, бу 
хәлне ул да белми калды. Күршеләре сертотмас үрдәк түгел икән шулай да...

Теге чакта әнисенә дә шунда кичергәннәрен сөйләп аңлата алмады шул 
Марат.

Өйгә кергәч белде Алмаз: карчык, тирләп-пешеп чәй эчкәндә, түкми-чәчми 
бөтенесен сөйләп биргән. Ә ике малайга, коштабактагы коймаклар янына 
салып, ике кып-кызыл, эре алма алып төшкән иде... Тик ул алмаларны икесенең 
дә ашыйсы килмәде шул нигәдер...

Шушы гөнаһысы өчен мәллә соң бу юл табалмавы? Бала гына иде бит әле 
ул чакта. Нәрсә ярый, нәрсә ярамыйны аерырга тагын ничек өйрәнәсең ди? 
Урлашудан ваз кичте шуннан соң. Шүрләп яшәүләре, һай, куркыныч икән! 
Аллаһ үзе бу юлга якынайтмасын.

Аның башыннан «Әллә соң Раббым җир өстендәге барча кешеләрнең 
гөнаһларын миннән түләтәме?» дигән уй йөгереп үтте. Юк-юк, алай булмас, 
«Аллаһ мәрхәмәтле», дияргә ярата бит әбисе дә. Малайның гөнаһларыннан 
ерагаясы килеп китте. Башкаларын эзләп, тирәнгәрәк керүдән тыелып 
калды. Их, Алпамша булсаң иде дә соң хәзер! Малай, куркуыннан арыну 
өчен, теләсә нәрсәне исенә төшерергә, хәтта буран сөйләгән әкиятне 
дә тыңларга әзер иде. «Ә Алпамша», – дип кабатлады ул эчтән генә. 
Бабасының кушаматы да Алпамша Сәлим ич! Әбисе сөйләвенчә, элек 
җирдә Алпамшалар яшәгән, ди. Алар шулкадәр зур булганнар ки, таудан 
тауга атлап кына йөргәннәр, ди. Шундый берәүнең улы тау итәгенә ял 
итәргә утырган икән. Ул кечкенә генә җан иясен күргән. Җан иясе сука 
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белән җир сөрә, имеш. Зур кеше аны аты, сукасы белән кесәсенә салган да 
алып кайтып әтисенә күрсәткән.

– Әти, шушы җан иясе җирне ертып йөри иде, тотып сиңа китердем, – дигән.
– Җибәр аны,– дигән әтисе, уч төбендәге җан иясенә карап, – алар бездән 

соң яшәячәк кешеләр...
Бу хикәятне исенә төшергәч, малайга тагын да куркынычрак булып китте. 

Кечкенә кеше ул үзе булып чыгамы инде? Бәлки, кешеләр, җир өстендә гөнаһлы 
гамәлләр кыла-кыла, һаман кечерәя барганнардыр? Әбисе шулай ди бит, яман 
эшләр кешене зур итми, ди. Бәлки, бу юл да Алпамшалар гына җәяү йөрсен 
өчен төзелгәндер?

Маратның атлавы авырлашканнан-авырлашты, артык арыганлыктанмы, 
күз алдында күләгәләр биешкәндәй тоелды. Ул, тынлыкны тыңлап, бик озак 
басып торды. Һәм шәүләләр уйнаклаган якка карап бара башлады.

Малай буран аша күзенә бераз сәеррәк йортлар чалымлануын сизеп алды. 
Менә ич әбисенең авылы! Ә ул куркып калды тагын. Ир-ат кеше куркырга 
тиешме инде, җә? Булмаганны! Малай сөенеченнән нишләргә белмәде. Тик 
бер әйбер генә аны борчуга салды: авылга керә торган юлны буран каплаган 
иде. Ничекләр каплап бетерә алган соң аны? Ник бер эз булсын, ичмасам. 
Әллә кешеләр, бүгенге бураннан куркып, өйләрендә бикләнеп яталармы икән?

Маратның иреннәре кипшерде, үтереп эчәсе килгәнен тойды. Рельслардан 
янә сулга каерылып, йомшак карга бияләен батырды. Аны тәмам көрәп алып, 
иреннәренә тидерде. Карны күп тапкырлар ашаганы бар югыйсә. Әллә ничә 
кат тамагы шешеп авырып та ятты шуннан соң. Тик әлегәчә, «карның тәме 
бар», дисәләр, тамчы да ышанмас иде. Көне килде: тойды менә. Ап-ак сөт 
өстеннән ясалган туңдырма гына шушылай татлы була торгандыр, мөгаен...

Ашыйсы да килә икән. Марат пар чыгып торган куллары белән сыпырып 
алган карны чәйнәгәндәй итте, аннан ашыга-ашыга йотты. Бәлки, ачыгуны да 
басар әле. Бу гамәленең чарасызлыктан, үз-үзен юату икәнен яхшы белсә дә, 
хәзерге минутта суга батучының ябышыр саламы сыман иде бер йомарлам кар. 
Әбекәе тегендә майда кабартмалар да кыздырып куйгандыр инде. Йомырканы 
күбрәк кушып, кетердәп торган коймаклар да пешергәндер. Тик нигәдер кайтып 
җитеп кенә булмый. «Нигә икән соң?» – дип, үз-үзенә сорау бирде Марат.

«Тукта, әллә кайтып җиттемме?» – дип пышылдады ул, сөенеч катыш еракка 
төбәлеп. Алда, буран эчендә, ниләрдер ачыграк шәйләнгәнне күреп, малай 
җиңел сулап куйды. Бик арыган булса да, бөтен тәнен ут ялмагандай тоелса 
да, соң көчен җыеп, адымнарын кызулата төште. 

Буран эчендә йокымсырап утырган йортлар аңа якынлашкан саен 
кечкенәрәк күренде. Нилектән бу? Әллә күзләре дә арыдымы соң? Тик курчак 
өедәй бәләкәй йортлар аңа беркавем тынычлык өстәделәр кебек. Авыл икән, 
барыбер кемдер булырга тиеш ич анда. Малай иркен сулап куйды. Үпкәсенә 
генә түгел, бөтен тәненә һава тулды, гүя, көне буе кайта торгач, бар гәүдәсе 
һавадан тора кебек тоелды. Рельслар артта калды. Малай, атлаган саен, кар 
көртенә чумды. Бер аягын алса, икенчесе батып китә. Ничек барып җитәсе 
соң болай? Бүген генә күмде микәнни буран авылга юлны?

Салкын һава аның гәүдәсенә сарылып, нибар авырлыгын малай иңенә 
салырга тырышадыр сыман тоелды. Җилкә башлары да авырта мәллә соң? 
Бүреген күтәреп, тир белән маңгаена ябышкан чәчләрен артка сыпырып 
тарады. Башыннан пар күтәрелүен куркып күзәтте. Авылда артык каты эшләгән 
атлардан шулай пар күтәрелгәнне күргәне бар иде аның. Берәр вертолёт та 
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очып үтми, ичмасам, бүреген болгар иде. Бәлки, янына да төшәрләр, ялгызын 
калдырмаслар иде... Малай тәмам батып бетте.

Ул авылның шушындый юлсыз чакларын исенә төшерергә тырышты. 
Хәтерли алмады.

Элек аларның авыллары урынында бик матур алан булган, ди, имеш. 
Бөтен дөньяны аклыгы белән яктыртып утырган, ди, ул. Иртә язда ап-ак энҗе 
чәчәкләр күзен ачкан, җәй уртасында ромашкалар, тузганаклар күтәрелгән. 
Шунда ял итәргә тукталган бер мосафир бу матурлыкка хәйраннар калып 
торган, ди. Аның яуда шәһит киткән Изгеләр тавына баруы булган. Бу 
аланны күңеленнән чыгара алмаган, җәйләр җиткәч, тагын килгән. Алан 
тулы ромашкалар җемелдәшеп утыра, һавада берән-сәрән ап-ак тузганаклар 
оча, йомры башларын күккә чөеп тирбәлешкәннәрен ул аеруча яраткан, ди. 
Тирә-юньдә урман шаулый, таулар горур сулый, чишмәләр челтери, ди. Һәм 
мосафир шунда калкурак урынны сайлап төпләнергә, нигез корырга уйлаган. 
Аңа Ак Алан дип исем дә биргән.

Маратның әтисе дә чиксез яратты бит урман-таулар чолганышындагы 
бу авылны. Әнисенә: «Син бит тау башында үскән кыз, яле, күтәр әле 
борыныңны!» – дип искәртеп кенә торды баштарак. Ах, тагын әнисе искә 
төшәме?..

Ә чишмәләр... Алары үзе бер кыйсса. Мосафирларның таяклары тиеп 
киткән бер урында чишмә тибеп чыккан, имеш. Сулары мул, үзләре тәмле, 
ди. Тик шушы тау башыннан типкән чишмәләр үзеннән-үзе корыды да бетте 
менә. Бердәнбер Суык чишмә генә торып калды. «Атларга су эчертергә кирәк 
булганы өчен, көтүчеләр карап торганга гына исән-имин ул», – ди Маһинур 
карчык. Аның моңа җаны әрни, күңеле сыкрана шул. Авылның моңы корыды, 
ди. Моңсыз авыл – җансыз авыл, ди. Замана кешеләре дә башка шул, ди. Тик 
кешеләрнең өйләренә су кергәч, моңа исләре дә китми кебек. Әнә, компьютерда 
чишмәләрнең ниндиләре генә юк, күзең туйганчы кара, имеш...

Авылга кергәндә, уңда күл кала торган иде. Җәйләрен ул көмеш кебек 
ялтырап ята, кышларын хоккей уйнар өчен бер дигән мәйданчыкка әверелә. 
Өлкәннәр, кояш баегач, анда төшәргә рөхсәт итмиләр. Зәхмәт кагылудан 
куркалар. Тик малайларның сүзне тыңламаган чаклары да була иде. Төннәрен 
ул күлдә көмеш ай коена. Нурларын чәчә-чәчә йөзә. Дөресрәге, бергәләп 
йөзәләр инде... Аннан ул малайларга ияреп, аларны капка төбенәчә озата кайта. 
Күктә дә ай, бар дөньяны яктыртырга теләгәндәй, җиргә якынаеп йөзә. Йөзә 
дә йөзә... Суда да йөзә, күктә дә йөзә белә шул.

– Ай, пока, – дип хушлашмакчы иде малай берчакны.
– Нинди ямьсез сүз әйтәсең, улым? Үзебезчә сүз белмисең мәллә? – дип 

сорау алды әбисе.
– Беләм...
– Белүен беләсең дә, кыңгыр сибәсең...
Әбисенең борчылганын шунда ук чамалады Марат. Ул аны эзли чыккан иде.
Күзләренең күлне таба алмавыннан янә шомланып куйды малай. Ул әбисе 

яшәгән авылдагы бөтен кешеләрне дә таный. Куакларны да таный хәтта. 
Сыерларны да исемләп белә. Чөнки баштарак, сыер асраганда, әбисенә көтү 
чираты җиткәч, алар икәүләп көтүгә чыгалар. Дөрес, көтү артыннан күтәрелгән 
тузан болыты бераз ачуын китерә иде башта. Аннары ияләште. Хәтта аны ярата 
да башлады, чөнки тузаннан да авыл исе килә иде. Әбисе дә аны мактап кына 
тора: «Булышчым син минем, – ди. – Тиздән печән чабарга да өйрәнерсең әле», 

Ф И Р Ү З Ә  Җ А М А Л Е Т Д И Н О В А



91

– ди. Ярата шул ул оныгын. Маратны яраткандай, үз гомеренә бер генә җан 
иясен дә яратмагандыр кебек тоела. Кызы өчен хәзер әрни генә инде. Киявен 
кызгана. Ирен сөйгәндер дә, бәлки. Ләкин анысы бөтенләй башка сөюдер...

Әнисе белән кайталар иде алар ул исән чагында. Мондыйда үзен генә 
чыгарып җибәрмәс иде шул хәзер дә. Адашты мәллә соң? «Әнисе адашканның 
баласы да адашучан, тик мин алай булмавын телим, улым», – ди әбисе. Әнисе 
бит аның авыртуга түзә алмады. Бәлки, аны гаеплисе дә түгелдер. Әтисе 
авырлыкка чыдамады. Ул да адашканын белми түгел. Улыннан елый-елый гафу 
үтенде, бер кызмача кайткач. Әле дә үзен гаепле кешедәй тота. Гаепле дисәң дә 
инде. Сугыштан шулай үзгәреп кайтты ласа. Төннәрен «Смирно! Атам!» дип, 
бар көчкә кычкырып җибәреп, Маратны куркытканын хәтерләмидер дә инде 
хәзер. Әнисе әйтә башлагач та: «Алдашмасана!» – дип, кул гына селти иде. 
Аннан әнисе Маратны авылга кайтарып куйды. Әбисе янында тыныч булса 
да, иртә таңнан балалар бакчасына йөрисе булмаса да, әтисе белән әнисен 
чиксез сагынды Марат. «Күренмиләр микән?» дип, йөгереп чыгып, урамны тиз 
генә әллә ничә кат әйләнеп керә иде бит. Хәтта төнлә уянып китеп, урамдагы 
эскәмиягә чыгып утырганы да булды. Күк йөзе шау йолдызлар белән тулган 
иде. Җем-җем итеп яналар иде алар. Йолдызлар да аңа әтисе белән әнисен 
хәтерләтте нигәдер. Шәһәрдә күк йөзе болай түгел. Утлар йолдызларны һаман 
тоныкландыралар да торалар. Шәһәр утлары авыл йолдызларын санга сукмый 
шул... Аһ, ул тагын сагыну турында уйлыймы?

Малай башын селеккәләп алды, яман уйларын шулай куып җибәрергә 
тырышты. Юк-юк, ул бит әбисенә кайтып бара. Адашырга тиешле юл түгел 
бу. Авылга илтәсе юл туп-туры иде ләбаса. Нигәдер бүген генә тармакланды да 
куйды, һич көтмәгәндә. «Сулга китсәң – атың үләр...» Сулга китүдән куркасы 
булгандыр да... Әбисе белми әйтмәгәндер. Әнисе дә әбисен тыңламыйча харап 
булды бит. «Докторга бар, берәр дару тапмый калмаслар», – диде. Мәликәсе 
ишетмәде дә, гүя. Дару урынына агу эзләп тапты. Хәтта ваучерларны бер шешә 
аракыга алмаштырды. Бала гына булса да, аларның дөнья бәһасе тормавын 
малай шуннан чамалады.

Инде монысы кайлардан башка килеп керде тагын? Буталчык уйлар аны 
тәмам бимазалап бетерде түгелме? Кайсы вакыйга артыннан кайсысы килүен 
ул, ни тырышса да, тәртипкә сала алмас иде шикелле. Хәтернең үз кануны. Ни 
рәвешле теләсә, шулай терелтә алу сәләте бар шул аңарда.

Марат күзалдында ачыла барган йортларга якынлашып килә, битләре уттай 
яна, артык арыганлыктанмы, куркуданмы, күзләре дә кызара төшкән, алар чүп 
кергәндәй әчеттерәләр иде. Менә иң кырыйдагы йортка бер-ике генә адым 
калды. Тәрәзәләрдә ут алмаганнар икән әле. Малай, ниндидер чит планетага 
эләккәндәй тәмам аптырап, күзләрен тутырып-тутырып карап торды. Әбисе 
яшәгән авылдагы бөтен йортларны да белә кебек бит. Авылда үсте диярлек. 
Укырга кергәч тә, атна саен диярлек кайтып йөрде. Шуңа авыл аның да туган 
җире дә, ватаны да иде. Ә ул кинәт юкка чыкканмы? Ник бер таныш йорт 
булсын, ичмасам. Үзләре берсеннән-берсе кечкенә, үзләрен кар баскан. Абау, 
дача йортлары ич болар! Малайның йөрәге урыныннан кубарылды. Кайчандыр 
әнисе белән шәһәрдән шушындый дачаларга барганнар иде алар. Малай, 
күңелсез уйлардан качарга теләп, буранлы битләрен сыпырып куйды. Күрәсе 
түгел, искә төшерәсе дә килми иде аның әлеге кечкенә йортларны, бу йортларга 
бәйле вакыйгаларны...

Юк, ашамады ул әнисе белән урлаган помидорларны. Әнисе дә ашамады 
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шикелле. Өстәлдә яттылар-яттылар да череп беттеләр... Шул чакта әнисе 
кешеләрнең анда җәен генә яшәүләре турында әйтеп алган иде.

Малайның эчке күңеле моңа ышанырга теләми, бу хәл белән килешергә 
җыенмый иде, күрәсең, ул, бата-чума, кырый йортның тәрәзә төбенә үк килеп 
җитте. «Кешеләр көн иткән хәяттә өметкә ут үрләтерлек бер очкын булса да 
бардыр», – дип фикер йөртте. Эчтәге караңгылык шомлы тоелса да, ул, бар 
куркуын басып, тәрәзәгә шакып карады. Җавап бирүче булмады. Тирә-ягына 
күз ташлады. Тып-тын. Һәм бу тынлык тагын да куркыныч иде. Ничек кенә 
качарга теләсә дә, теге вакытта әнисе белән урлашырга килгән төн хәтерендә 
яңаргандай булды. Ай-һай шомлы иде ул төн дә. Коточкыч иде бит! Әйтерсең, 
бу йортлар эчендә дә курку яши, алар үз төшләренә йомылып, җыерылып 
утыралар, шуңа тагын да бәләкәйләнебрәк күренәләр кебек тоелды.

Ул, бар көчен җыеп, теге кайтуында гына әбисе бәйләп биргән йон бияләен 
авызына якын китерде:

– Әй, кешеләр, сез кайда? – дип кычкырды.
Ап-ак калкулыклар арасыннан аңа тынлык җавап бирде.
Малайның һаман кеше юклыгына ышанасы килмәде.
– Әй, берәр җан иясе бармы монда?
Янә тынлык чыңлап алды. Маратның борын яфраклары киерелә төште, 

ярсуын тыя алмыйча, бу юлысы бар көченә: 
– Ачыгыз! – дип кычкырды. 
Ишекләр ачылмады. Алар яртылаш кар көртенә чумган иде.
– Әбекәем! – дип сөрән салды малай, эчке дулкынлануын басар көч 

тапкандай һәм карга сеңеп үк утырган кечкенә генә йортның тәрәзә пыяласын 
сыпыра-сыпыра үкереп елап җибәрде.

Шул мәлдә Марат артыннан атлап-йөгереп килгән ап-ак буран эченнән, 
тимер тәпиләрен рельсларга кыйный-кыйный, поезд үтеп китте. Малай аның 
вагоннарына язылган «Мәскәү – Казан» дигән язуны гына укый алды. Һәм 
үзенең чынлап та адашканын аңлады. Поезд үтеп киткәч тә, ак буранны аралый-
аралый алга ыргылган көпчәкләр гөрелтесе әле бик озак ишетелеп торды. 

Әбиләренең ягында Мәскәү поездлары йөрми. Һаман авылга алып кайта 
торганнары электричкалар дип атала иде. Малай, канаты сынган кошчыктай, 
карга килеп төшкәнен сизми дә калды.

***
Ул, әле кар көртенә чалкан төшкән көенчә дә, төтенле мунча морҗаларын 

табарга теләп, күзләрен йөгертте. Әйләнә-тирәсендәге куакларның энҗе 
сипкәндәй ялт-йолт килүен чамалады. Кар көртләре арасыннан салкын җил 
йөгереп үткәнне тойды. Малай янына килеп җитүгә, ничектер сызгырып 
куйгандай булды. Юк, сызгырмый икән, әнисе бишек җырын көйли икән бит:

Әлли-бәлли итәем,
Йөрәгеңнән үтәем.
Түшем – түшәк, беләгем – ястык,
Чәчем юрган итәем...

Малайны, гүя, кыш ак бишеккә салган да әнисе булып әкрен генә тирбәтә 
иде. Юк, әбисе булып мәллә соң? Тукта, бер кат та исенә төшеп карамаган 
җырның салмак агышы ничек кинәт кенә хәтерендә яңарды соң әле? Малайның 
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ми күзәнәкләре, гүя, җавап эзләде. Тик җырлы уйлары тиз таралды. Аның 
керфекләре авырайды, авырайды... Вакыт та, курку да кинәт юкка чыкты. 
Күккә төбәлгән йөзеннән салкын буран үпте. Бураннан авыл исе килә, ап-
ак карлардан авыл исе аңкый иде. Ул көтмәгәндә әбисенең йөз чалымын 
тоемлагандай булды. Буран аша аңа ак бантиклы кыз шәүләсе, өр-яңа трактор, 
нарат бүрәнәләрдән төзелгән биек йорт чалымланып китте. Хәтта Ханның 
бар көчкә үзенә каршы йөгергәнен күрде сыман... Чү! Ул аның битләрен ялый 
мәллә соң? Малай елмаеп куйды.

Шул мәлдә буран әллә нишләде: тотты да кап-карага әверелде.
– Кара буран... – дип пышылдарга өлгерде малай. Ә калганын ул хәтерләми 

иде...

***
– Кесәсен карыйк без аның... – дип боерды кырыс ир-ат тавышы.
– Машинистка рәхмәт, вакытында шалтыратты, сүнеп бара ласа, күр инде...
– Йә, исемеңне әйт, кем син? – Каты куллы зат аның битләрен чәбәкләде. 

Малай исемен оныткан иде. Ул күзләрен ачарга теләде, тыңлата алмады, зәңгәр 
күк җирлегендә шәфкать фәрештәләредәй ниндидер затларның үзе янында 
әвәрә килүләрен генә тоемлады.

– Таптым, кесәсендә язу бар! – Марат тавышның тантаналы төсмерләрен 
сиземләгәндәй булды. Ул язу – адрес иде. Малайның бер кайтуында әбисе, 
язып, эчке кесәсенә урнаштырып җибәрде. Алып ташламаска, аңа бөтенләй 
дә кагылмаска кушты.

– Уян, әйдә, – дип, битләрен чәбәкләде кемдер. 
Малай уяна алмады, күзәнәкләренә кадәр тынычланган иде. Әллә йоклый 

ул, әллә... 
Тукта, ул шул мәлдә Камыр батырга әверелде түгелме? Янына Сәмруг кош 

та очып төште әнә.
– Мине әбием яши торган авылга илтеп куйчы! – диде, ышаныр-ышанмас 

кына.
– Баш өсте! Минем сыртыма утыр да күзеңне йом, үзем әйткәнче ачма! – 

диде кебек мәрхәмәтле кош.
Малайның, Сәмругның чынлап янында икәнлегенә ышаныр өчен, күзләрен 

ачып карыйсы килде, тик керфекләре бозга катканмы, әллә, киресенчә, ялкын 
өткәнме, ул битенә ниндидер кайнарлык бәрелгәнне тойды, ләкин хәтере белән 
әкияткәчә барып җитә алмаганын чамалады. Гүя, әбекәе башыннан ук ап-ак 
юрган япты...

– Кем чыгарып җибәргән моны күз ачкысыз буранда? – Кайсыдыр шулай 
гаҗәпләнеп сорау бирде.

Марат баш очында кәгазь кыштырдаганны ишетте.
– Укы, җә!
– Ак Алан авылы. Маһинур оныгы... – дип укып биргән агай кәгазьне 

малайның куртка кесәсенә кире бөкләп тыкты да, ару-талчыгудан мамыктай 
тетелгән нәни җылы гәүдәне кардан күтәреп алып, җил-җил атлап китте...

-
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Х ә м и т  
Л а т ы й п

ИДЕЛГӘ ТАУЛАР ДА ИЕЛӘ...

Җилләр исәр...
Җилләр исәр – илләр кичәр,
Куагында яфрак кибәр.
Сагышларың – яфракларда,
Җилләр килеп юлга сибәр.

Җанны изәр үкенечләр,
Хәтереңә ниләр төшәр?
Күз алдында үксез чагың,
Кем кул селтәр: «Әйдә, үсәр...»

Җилләр исәр, җилләр әйтер:
«Әрнүеңне, улым, яшер!
Кыл өстеннән үтәсең бар,
Фәрештәләр бер эндәшер...»

Еллар үтәр, алда – юллар,
Агымсуда язгы сулар...
Үксезлекнең әрнүләрен
Язлар юар, сулар юар.

* * *
Шәмдәлләрдә утлар янар,
Кубыз уйнар Бибиҗамал.

Кубыз чиртеп, моңнар агар,
Күзләреннән яшьләр тамар.

Үткәннәргә кайтыр уйлар,
Сагыш булып агар еллар.
И шәмдәлле, җырлы чорлар...

Бибиҗамал кубыз уйнар.
Койма кагып җилләр елар...

Хәмит ЛАТЫЙП (1949) – шагыйрь, рәссам.  «Җир һәм күк», «Күңелем сурәтләре», «Галәми 
гамь» һ.б. китаплар авторы. Чаллыда яши. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе.
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Кайтып күрер идем
Туган авыл яши хыялда,
Хыяллардан җаным ояла.

Әнә тагын еллар аркылы
Бала чактан авыл чакырды.

Юлга чыгыйм, соңга калганчы,
Теләкләрем сулар алганчы,

Башкаемны кайтып иярмен,
Кичерегез инде, диярмен.

Кайтасы бар еллар аркылы,
Юлларымда әллә давылмы?

Кичә алсам әгәр давылны,
Кайтып күрер идем авылны...

Ике хатын май язар...

Ике хатын май язар,
Май язганда мич янар.
Тәрәзәдән көн багар,
Өй иясе чөй санар,
Сыер сөтен кем савар? – 
Тук имидән сөт агар.

Вакыт үтәр, кем санар?
Салкын кичкә ут багар.
Өй капкасын кем ябар?

Мичкә өстәп кем ягар?
Юк-бар сүзгә ни ярар,
Акыллылар юнь табар...

Гамьлеләргә уй-исәп, 
Ахмаклары ни санар?
Менә шулай көн агар...
Ике хатын май язар,
Тәрәзәдән төн багар,
Капкаларны җил ябар...

* * *
Ай тотылса, бүре улый,
Шомланудан җан елый.
Кеше үткәннәрен уйлый,
Хәтер үткәнне җыйный.

Гөнаһын да, яхшысын да
Хәтер тора аралап.

Үткән-беткән дигәннәрем
Яши һаман җәфалап.

Яхшылыктан җан сафлана,
Кылган эшең аклана.
Кешелегең сакландисә,
Яшәү шуннан башлана.

* * *
Авыл буйлап, арба тартып, күк ат бара,
Арбасында чыбык тоткан малай ята.
Тәгәрмәчләр шыгыр-шыгыр җырлап ала,
Көнбагышлар сәлам биреп карап кала.

Шыгыр-шыгыр тәгәрмәчләр көйләп бара,
Күктә, гүя – хыялында малай ята.
Арба көен кырын ятып тыңлый-тыңлый,
Зәңгәр күктә нурлар чәчеп кояш яна.
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***
Сине эзләп миңа килсәләр,
Ул тауларга киткән, дисәләр,
Әйтәчәкмен: 
                     – Әллә белмисез,
Бөркетләр бит тауда үсәләр.

Болытларны җилләр очырсын,
Бөркет булып әле очарсың.
Җырларыңа җырлар кушылсын,
Исемеңне таулар кычкырсын... 

Бер карт бара

Урам буйлап бер карт бара,
Кояш бата офыкларда.
Теге очка күпме кала – 
Никадәрле үтәр ара?

Теге дөнья ерак микән,
Бу дөньяда кунак микән? – 
Ул шуларны уйлап бара,
Һәр адымың чутлап кара!

Кылган эшләр бик күп икән,
Һәммәсен дә җыйнап кара!
Ул шуларны чутлап бара,
Ходай белсен, күпме ара...

Әкрен генә бер карт бара,
Туктый-туктый хәлләр ала.
Уйлый үзе, үткән үтте,
Ә киләчәк кемгә кала?..

Суык җилләр...

Шыгыр-шыгыр кар шыгырдый,
Судан кайта Зәйнәп апа.
Кар өстендә кара карга
Шык-шык итеп сөяк вата.

Җир өстендә кар суыгы,
Зәңгәр эңгер кичкә керә.
Йолдыз күреп, төшләрендә
Кемнәрнеңдер эте өрә.

Шыгыр-шыгыр кар шыгырдый.
Зәйнәп апа судан кайта:
– Бу ел, ахры, эт елыдыр,
Елгаларда бозлар ката...

Күк белән җир керә төнгә,
Якты көн дә узды төнгә.
Суык җилләр йөри илдә,
Кылган тарап үрдән-үргә...

Күрше кызы

Күрше кызы, үскәнем,
Тары төйде иртәсен.
Кем уйлаган үсәсен,
Гомерләрнең үтәсен.

Күрше кызы, гүзәлем,
Күрми калдым үскәнен.
Күрше өйдән югарочка
Килен булып төшкәнен...

Тарих кала...
Дала буйлап укчы чаба,
Җилләр исә таулар аша.
Угын төзи, җәя тарта,
Алда – таулар, дала – артта, 
Сулар ага, илгә таба.

Х Ә М И Т   Л А Т Ы Й П
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Тау сулары – саф су – ага,
Укчы чаба, еллар аша.
Җәя тарта, дошман кача!
Укчы чаба, тарих кала.
Чорлар ага, сулар ага...

* * *

Әйтергә иде лә бәгырьдән, – 
Дөньяда барсы да әйтелгән.
Үткәннәр юлларга хәтердән
Яфракка әйләнеп чәчелгән.

Әйтергә иде, дип, күңелдән,
Булганның барсына түзелгән.
Кычкырсаң турысын сүзеңдә,
Эзлиләр гаепне үзеңнән.

Әйтергә иде лә кемгәдер,
Әйтергә иде лә Иделгә.
Иделгә таулар да иелә,
Уйларың сагышка күмелә.

Күргәннәр барсы да үзеңдә!
Хәтердә үткәннәр күренә.
Таркалып сибелгән уйларым
Кайталар әйләнеп үземә.

Яфрак 
Көзләр килде, көзләр суык,
Җилләр исте яфрак куып.

Яфрак төште курыкмый бер дә,
Каламын дип туган җирдә.

Яфрак көйде, янды җилдә,
Соңгы сулыш иңде җиргә...

Кайда соң син?
Искә алып туып килгән таңнарда,
Җилләр көенә шауладылар таллар да.
Агымсулар чайкалдылар ярларда,
Онытмаган безнең җырны алар да,
Кайда соң син, җанкисәгем, кайларда...

Без җырладык йолдызларга үрелеп,
Урамнардан галәмнәргә күмелеп.
Кемнәр карап торды икән өзелеп?..
Аннан калды тәрәзәләр сүрелеп...
Җанкисәгем, китсәң иде күренеп.

Җилләр килеп тәрәзәңне ачканда,
Карагандыр йолдызларың айларга.
Сагышлардан өзелгәндер таңнар да,
Җырлар җитми, моңнар җитми җаннарга,
Кайда соң син, җанкисәгем, кайларда...

ИДЕЛГӘ ТАУЛАР ДА ИЕЛӘ...

a
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ХИКӘЯЛӘР
Сары сумкалы сукбай

Казандагы безнең Имәнлек урамының бер ягы – урман, икенче ягы – кала. 
Уртада – юл. Ул Идел, Чулман, Ырынбур, Бәләбәйгә алып китә. Каршы полоса 
– Чаллы, Ижау, Пермьгә... Тәрәзәдән карап, торганда карашың әле йөзьяшәр 
имәннәрне барлый, әле таш диварларга килеп төртелә, ике арадагы юлдан 
тыз-быз чабучы машиналарны озатып кала: «Хәерле сәфәр!» 

Бу юлы ни урманга, ни калага карап өлгерә алмадым,  аркасы белән 
янәшәдәге кибет диварына терәлеп, кышкы саран кояшның ара-тирә күгелҗем-
кучкыл болытлары арасыннын үткән тансык нурларында җылынгандай 
басып торган ир затын күреп алдым. Күзгә-башка чалынган кеше түгел. 
Күптәннән кайчы-мазар күрмәгән озын чәч, кадерсез көрәк сакал. Өс-башы да 
базда, бәрәңге өстендә кыш чыкканга охшаган. Бомж. Баш чүмеченнән, арка 
сөякләрен чымырдатып, шундый уй йөгереп узды.

Бераздан бер кулына – иске себерке, икенчесенә «савковой» көрәк тотып 
пәйда булды ул. Кибет тирәсен җыештырмакчы, күрәсең. Монда эшлим дигән 
кешегә эш бар. Чүп җыя торган бак бер генә. Кибетнең чүбе аңа сыймый. Бик 
тиз ташып чыга. Тирә-юнь буш шешә, төрле төстәге кәгазьләр, эреле-ваклы 
тартмалар, пластик стаканнар, ертык-мыртык чүпрәкләр белән тула. Безнең 
ишегалдын себерүче аларга тими. Кибет үзе җыештырырга тиеш, күрәсең.

Әүвәл Сакал азык-төлектән калган картон тартмаларны сытып, яссы картон 
кисәгенә калдырып, бер күчкә өйде. Аннары шуларны бакның кырыйларына 
тезеп чыкты. Бер-берсенә терәп, таслап тезде. Шулай итеп, бакны «үстерде» 
һәм җирдә аунап яткан чүпне сыйдырып та бетерде. Күренеп тора, эшнең 
җаен табып, рәтен белеп эшли. Аннары ул кибет тирәсен себерә башлады. 
Себеркесе дә кулында уйнап тора. Асфальтка сыланган кәнфит кәгазен дә 
ялап кына дигәндәй алды. Сакал чүпне бер төшкә җыйды. Себерке сабы, гүя 
тылсым иясе кулындагы таяк, бер селтәнеп алуы булды – кечкенә генә чүп 
күче күгәргән көрәккә керде дә утырды. Күр әле, тирә-юнь ялт итеп калды, 
дөнья яктырып китте.

Кибеткә сөт алырга төшкәч, Сукбайны якыннан күрдем. Су күрмәгән сакалы, 

Вакыйф НУРИЕВ (1958) – язучы. «Бүре кадәр бүрек», «Җиденче палата», «Ни хәлең бар, 
балам?..» китаплары авторы. ТРның атказанган мәдәният хезмәткәре. Абдулла Алиш 
исемендәге әдәби премия лауреаты. Казанда яши.
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чәчләре җиңелчә киезләнә башлаган, кара-чутыр йөзе шактый ысланган. 
Маңгаена бөдрәләнгән кебек төшеп торган, сизелер-сизелмәс кенә чалара 
башлаган чәчләре, калын кашлары астында зур булып ачылган зәп-зәңгәр, тирән 
күзләр. Аларга дөнья сыйган. Сагышлы-моңлы карашыннан күренгәнчә, кайгы-
хәсрәтләре, фаҗигаләре, хәвефләре белән сыйган... Тузган, пычранган киеменә 
сукбайлыкның тагын бер мөһере сугылган – күпне күргән кара курткасының 
иңбашы берәр очлы әйбергәме, кадак-мазаргамы эләгеп ертылган. 

– Урам себерергә яңа кеше алгансыз икән, – дигән булдым сатучы, теленә 
шайтан төкергән Ләйсәнгә. 

– Алдык шул. Бомж алдык! Беләсең килсә... – Кыз гөлт итеп кабынды. – 
Волганың теге ягыннан, бер авылдан. Үзе генә яшәгән. Электр чыбыгыннан 
ут чыгып, өе янган, беләсең килсә. Документлары да янган. Казанга архивка 
шуларны юллап килгән булган. Базарда бер сатучы хатын белән танышкан. Теге 
хатынның өенә кайтканнар. Бергә тора башлаганнар, беләсең килсә. Яңа кияү 
үзе дә шул базарга ияләшеп киткән. Анда эш бетәмени?! Күтәрәсе, төшерәсе... 
Берчак шулай базарда якташын очраткан. Чибәр генә бер егет. Аны бергә тора 
торган хатыны белән дә таныштырган. Кичен өйләренә кайтканнар. Теге егетне 
дә алып кайтканнар. Эшләпә астын яхшы гына җылытканнар. Иртәнге якта кияү 
уянып китсә, мәгъшукасы янында юк. Икенче бүлмәгә кереп караса, җанашы 
белән теге егет – бер караватта, беләсең килсә. Кияү горур. Киенгән дә чыгып 
киткән. Теге хатынга бүтән күренмәгән. Авылга кайтыр иде – акчасы юк. Хәер, 
кайтып та кемгә керә? Туганнары да юк. Менә шуннан бомж булып киткән, 
беләсең килсә. Хәзер бездә эшли. Акчасын көннекен көнгә алып бара. Йөз сум..

Ул арада залда Луиза – шушы кибетне ачкан хуҗабикә күренде. Тәбәнәк 
буйлы, йомры хатын. Йөрү рәвеше штанга күтәрергә чыгып баручыныкы 
кебек. Кияүдә булмаган карт кыз. Бер карыйсың – шым гына йөри, икенче 
карыйсың – тайфун. Менә ул гаскәр каршында басып торган генерал кебек 
вәкарь белән прилавкаларга күз салып алды да урамга чыгып китте. Сөт алып 
өйгә кайтканда, шуны искәрдем: башын – әле бер, әле икенче якка бора-бора 
басып торган Луиза кибет тирәсен җыештыручының эшеннән мәмнүн иде. 

Моңарчы да монда урам себерүчеләр булмады түгел – булды. Эш бүрттереп 
йөрделәр дә югалдылар. Сакал-Сукбайның китәргә исәбе юк. Әче таңнан килеп 
җитә. Күкрәге белән – күк, арты белән җир терәп эшли. Кибетчеләргә аның 
Зорге урамындагы бер йортның подвалында яшәп ятуы да мәгълүм.

Беркөнне безнең йорттан йөзенә килешле сакал җибәргән бер ят ир чыгып 
килә. Мин аңа игътибар да итмәгән булыр идем. Бер подъездлы, ундүрт катлы 
йорт ишегеннән кем кермәс, кем чыкмас?! Башына – кара бүрек, өстенә кара 
пәлтә кигән, муенына кара шарф ураган бу адәм затының иңенә балкып торган 
сары сумка асуы гаҗәпләндерде. Үзенең йөзе таныш та кебек. Күзләре дә... Тукта 
әле, минәйтәм, теге Сукбай ич бу. Хикмәти Хода, кеше ясаганнар үзеннән. Бер 
мәрхәмәтлесе, рәхмәт төшкере, сакалын рәтләгән, юындырган, өс-башын караган.

Сукбай имидж белән бергә үзе дә үзгәрде. Кеше арасына керә башлады.
– Миңа сары төс язган, – диде ул, сумкасына текәлеп карап торуымны 

искәреп, – хәтерлим әле, беренче сентябрьдә беренче класска сары букча тотып 
бардым. Кибеттә шундые гына калган иде. Алданрак алырга әнинең акчасы 
булмагандыр инде. Авыр яшәдек. Әти миңа өч яшь чагында ук безне ташлап 
киткән. Мәктәптә төртмә телләр: «Кызлар сумкасы белән йөри. Хатынша!» – 
дип көлделәр. Өйгә җылап кайттым. Икенче көнне укырга бармадым. Укытучы 
апа, хәзер мәрхүм инде, авыр туфрагы җиңел булсын, каяндыр өр-яңа сумка 
алып кайтып бүләк итте. Малайлар сумкасы! Әйе, сары төс язган инде миңа. 
Сагыш төсе. – Сукбай сумкасына карап уйга калды. Беравык сүзсез торганнан 
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соң, авыр сулап куйды. – Гомерем дә гел сагыштан тора. Мәхәббәттә дә җан 
атып йөргән кызлар белән борчак пешмәде. Өйләнә дә алмадым. Холостяк мин. 
Иртә уңмаган кич уңмас, кич уңмаган һич уңмас, диләрме әле, берәү белән 
тора башлаган идек, тагын булмады, китәргә туры килде.

Тора-бара Холостякның башка сәләтләре дә ачыла башлады бит. Урамда 
бер кат эшен бетергәч, кибеткә керү юлындагы ике ишек арасында басып 
торырга ияләнде бу. Юк, каккан казык кебек тормый. Теләнеп тә тормый. Ул 
беркемнән берни сорамый. Сукбай кергән-чыккан кешегә ишек ачып-ябып 
тора. Алай гынамы әле, һәркемне: «Рәхим итегез!» – дип каршы ала. «Сау 
булыгыз! Тагын килегез!» – дип озатып кала. «Хәерле иртә!», «Хәерле көн!», 
«Хәерле кич!»ләрне дә яудырып кына тора. Кеше әйткәнне эт җыймаслык 
заманда... тәмле сүзләр, матур теләкләр!!! 

23 февраль көнне халыкны бәйрәм белән котлап торды ул:
– Рәхим итегез! Бүген бәйрәм. Котлыйм сезне! 
Ирләрне генәме, хатын-кызларны да котлады:
– Рәхим итегез! Сезне безнең бәйрәм белән! 
Бераздан болай «җиффәрә» башлады бу:
– Бүген – иң зур бәйрәм! Иң зур бәйрәм белән котлыйм сезне!
Аның сүзләрен Ләйсән дә ишетеп алган.
– Тузга язмаганны сүлисең бит син! – диде кыз, калын иреннәрен турсайта 

төшеп. – Иң зур бәйрәм, имеш... Каян чыгып, шулай дисең. Элегрәк бу көнне 
кешегә ял да бирмәгәннәр, беләсең килсә...

Сукбайның үз туксаны туксан:
– Юк, юк, алай димә әле син, Ләйсән! – Котлаучы әйткән сүзләрен 

күңеленнән тагын бер кат барлап алды булса кирәк, уйланып торды һәм өстәп 
куйды. – Иң зур бәйрәм! Туган көннән кала. Иң зуры – туган көн, кәнишне.

Ярый хуш, 23 февраль имин генә үтеп китте. Канат җәеп, 8 Март килеп 
җитте. Сукбай – постта! Котлауларны дәвам иттерә. Бу юлы ул фәкать хатын-
кызларны гына котлады:

– Рәхим итегез! Бәйрәм белән!
– Сезне дөньядагы иң зур бәйрәм – Хатын-кызлар көне белән!
– Тукта әле, син: «23 февраль – иң зур бәйрәм!» – дигән идең бит, – дим тегеңә.
– Юк, бүген – иң зур бәйрәм! Шулай дигән булам инде. Шулай дисәң, 

кешеләрнең күңелләре тагын да күтәрелеп китә. Иң зур бәйрәм – туган көн, 
кәнишне!

– Алай дисәң, ник туганына үкенеп йөрүчеләр дә җитәрлек.
– Туган көн – туган көн инде ул! Күпме бүләк!
– Котлаучың, бүләк бирүчең булмаса?..
– Сиңа бүләк бирелгән бит инде. Җир, күк, ай, кояш, йолдызлар... шуларга 

сөенеп яшә дә яшә!.. Кешенең туган көне бер генә. Бу дөньяга килгән число. 
Менә минем туган көн – 17 апрель. Тиздән килеп җитә инде. Мин быелның 
17 апрелендә яңадан тумаячакмын бит инде.

Безнең сөйләшү шунда өзелде. Кибеткә хатын-кызлар дәррәү керә 
башладылар. Аларның байтагы Холостякны үз итеп өлгергән. Араларында 
шаяртып, төрттереп алучылар да бар. «Сукбайның кулы җиңел булды, аңа кадәр 
бу кибеттә кеше болай ук күп булмый торган иде». «Выручка» да артты», – ди 
Ләйсән. Күр әле, Сукбай-Сакалбай кибетнең тере рекламасына әверелеп бара 
түгелме?! Бу ыгы-зыгылы, болгавыр заманда халык тәмле телгә сусаган, матур 
сүзне тансыклаган, күрәсең.

Шулай сайрый торгач, Сукбай үзе дә кибеттәгеләрнең аңа карата булган 
игътибарын тоя башлады. Ике ишек арасы аның өчен бердәнбер сыеныр 

В А К Ы Й Ф   Н У Р И Е В
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җиргә әверелде. Каяндыр иске булса да утырып торырга яраклы кәнәфи табып 
бирделәр үзенә.

Бомж – кәнәфидә!
Кеше өзелеп торганда, рәхәтләнеп ял итә. Бирсәләр – ашый, бирмәсәләр 

– сорамый. Ләйсәнгә рәхмәт инде, мич ризыгы, камыр ашы пешереп алып 
килсә, кыты-мыты белән көн күргән Сукбайны өлешсез калдырмый. Бары – 
бергә, югы – уртак. Хуҗабикә дә ара-тирә чыгып хәлен белешә. О-о-о... Луиза 
«модный» киенгән, сакалын рәтләгәч йөзе ачылып киткән, сары сумкасын 
үзеннән калдырмаган Сукбайга елмая башлады бит әле. Чәч ясатты, джинси 
чалбарын буй-буй сызыклар төшерелгән итәккә алмаштырды. Ләйсәнгә генә 
кырын карый башлады. Юк-барга бәйләнә. «Эштән куам», – дип канына тоз 
сала. Кызның юмартлыгы, Сукбай белән ризык бүлешүе ошамый күрәсең. 
Әллә көнләшә инде...

 Авыш кәнәфиендә кешеләргә матур теләк тели-тели утырган сабыр Сукбай 
соңгы вакытта әллә нишләде... Күңеле ике ишек арасын тарсына башладымы 
соң?! Көн кичкә авыштымы, бер урында басып та, утырып та тора алмый. 
Кыбырсый.  Кибеткә кереп барган һәр ике кешенең берсеннән «Сәгать ничә?» 
– дип сорый. Бомжга ниемә икән соң ул сәгать?! Әллә сөйгән яры көтә микән? 
Алай дисәң, көн саен кичен килеп тора аңа бер хатын. Килә дә үзен урамга 
чакырып чыгара. Бомжның чүп җыя-җыя эшләп алган акчасын эләктерә дә 
югала. Күргәнем бар.

– Сәгать ничә? – Сукбай бүген миңа да бирде бу сорауны. 
– Биш минуттан биш тула.
– Биш минуттан биш тула! – диде ул кабатлап, каядыр барып җитү өметен 

җуйган кеше кебек борчылып-ярсып.
Ул кәнәфиеннән сикереп торды да урамга томырылды. Кибет тәрәзәсеннән 

карап калдым, Сукбай мәтәлә-кадала чаба. Гәүдәсе алга сөрлеккән, аяклары 
арткарак калып титаклый.

Кич җиткәндә аның шулай ашыга-ашыга китеп баруын бер-ике көннән 
тагын күрергә туры килде. Нинди җилләр кая алып китә соң аны?

Имәнлек урамының Җиңү проспектына чыга торган чатыннан аз гына бире 
тагын бер шушыңа охшаган кибет бар. Анда бәяләр түбәнрәк. Шуңа күрә кеше күп 
йөри. Луизаныкы – байлар кибете, ә монысы – эшләп ашаучыларныкы. Беркөнне 
кич шунда керергә дип ишекне ачуым булды – колакка таныш тавыш килде:

– Хуш киләсез! Рәхим итегез!
Бәй, Сукбай!
Кармакны монда да салган.
Бомж – ике кәнәфидә!!!
– Син берьюлы ике җиргә «пес итәсең» икән?..
– Мин дә кеше бит. Һава белән генә яши алмыйм. Теге кибеттә рәхмәтен 

әйтәләр, шунда хет күңел өчен генә булса да, биш-ун тиен төртеп китә 
белмиләр. Бик сирәге генә бирә. Монда исә акмаса да тама. Кичен биштән 
соң рабочий эштән кайтканда әйбәт бирә. Шулай да теге кибетне ташламыйм 
мин, эшем шунда бит... Монда урамны үзләренеке себерә. Чүп җыюдан кергән 
акча үземә эләкми, кәнишне. Базарда сатучы бер хатын белән торган идем. 
Шул: «Син минекен ашап тордың. Шуның өчен йә акчаңны түлә, йә кире миңа 
кайт», – ди. Минем кайтасым килми.

Әмма Сукбайга ике кәнәфидә озак утырырга туры килмәде. Аның ике җирдә 
сайрап йөрүен ишетеп алган Луиза, сугым биясе кебек, савырын уйнатып килеп 
чыга да сафура буранын куптара. «Күземә күренәсе булма!» – ди. Боларны 
миңа Ләйсән сөйләде.
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Шулай итеп, болай да «кәҗә билеты» белән генә йөргән Сукбай кәнәфиеннән 
дә, себеркесеннән дә колак какты. Иртәгесен ул кибет тирәсендә күренмәде.

Кичен эштән кайтып, «Эфир» каналын ачсам, «Перехват» бара. Диктор 
Р.Зорге урамындагы бер йортның подвалында сантехникларның мәеткә тап 
булуын хәбәр итте. «Үлгән кешенең бомж булуы ихтимал. Тәнендә җәрәхәт 
юк», – диде. Димәк, йөрәк. Рәсемен дә күрсәттеләр. Чалкан яткан бер ир заты. 
Өстендә – кара пәлтә, муенында – озын кара шарф. 

Янында – сап-сары сумка... 
Җиһанда 17 апрель иде...

Хуҗалар тавында
Әнә ул куе, яшел бөдрәләр белән капланган шагыйранә мәһабәт тау. Бу 

– Хуҗалар тавы. Тау астында – калын су толымын кояш нурында чайкап, 
ургылып бәреп торган галиҗәнап чишмә. Бу – Изгеләр чишмәсе. Данлыклы 
Биләр җирендәге бу урын – үзе дә Изге урын.

Идел-Чулман. Болгар дәүләте. Баш каласы – Биләр. Ата-бабаларыбыз Изге 
чишмә буенда корбан чалган, Хуҗалар тавына менеп, кыйблага карап, гыйбадәт 
кылган. Бүген дә Изге урынга ераклардан киләләр. Ата-бабаларыбыз рухына, 
әрвахлар рухына багышлап корбан чалалар, табын җәеп Коръән укыйлар, изге 
туфракка баш ияләр. Күңелләрен сафландырып, пакьләндереп китәләр. Изге 
чишмә суыннан сихәт алалар. Аны тәнеңә койсаң, чиреңне дә юып төшерә, диләр. 
«Их, коенырга иде шул су белән», – дип уйлап куйды Рамил. Үзеннән бигрәк 
әбисенең коенуын тели ул. Коенсын иде, югыйсә соңгы вакытта сырхаулап тора.

Әбисе авырып түшәккә ятса, оныгының күген кара болыт каплый. Һай, ул 
көннәр. Рамил нишләргә белми. Әбисенең өстенә ябып карый, чәй китереп 
карый. Ярты йөрәген бирерлек була малай. Авырмасын иде инде әбисе.

Башкалар аш хәстәрен күреп, табын әзерләп тыз-быз йөргәндә, Рамил әбисе 
белән чишмәгә китте.

Менә ул – Изге чишмә. Көн эссе. Монда салкынча, җиләс һава, сафлык-
пакьлек бөркелеп тора. Тирә-юньгә күңелне ымсындырып көмеш нурлар чәчри. 
Кәүсәр суны тизрәк учка аласы, татып карыйсы килә.

Рамил кизләүгә иң әүвәл әбисен уздырды.
– Бисмилләһир-рахмәәнир-рахим.
Галимә карчык ашыйкмыйча, ипләп-җайлап кулларын юды. Көмеш су 

белән битен-маңгаен сыпырды. Йөзе яшәреп, тагын да балкып-яктырып китте.
Саф-тәмле, кояшлы-якты суны йотканда, әбинең күңеле дә шушы моңлы 

чишмә кебек җырлый иде.
Изге су Рамилнең дә йөрәгенә ятты.
Изге чишмә! Сусауны гына басып калмыйча, күңелне пакьләндереп, җанны 

сафландырып, яшәртеп, көч биреп, куәт өстәп җибәрә торган изге су!
Ни өчен изге соң ул?
Изге таудан бәреп чыккангамы? Кайчандыр шушы таудагы крепостьны 

дошманнардан саклап шәһит киткән кырык кызның каны тамган җирдә булгангамы?
Әбисе Рамилгә ошбу чишмә турында бер риваять сөйләде. 11-12 яшьлек өч 

кыз урманга баралар. Йөри торгач адашалар. Үтереп эчәсе килә. Шунда алар 
менә шушы аланга килеп чыга. Әлеге дә баягы биек тауга карап, Ходайдан ярдәм 
сорыйлар. Шулвакыт кызлардан бераз читтәрәк Мәрьям ана пәйда була. Күз 
ачып йомган арада югала. Ул басып торган урында чишмә тибеп чыга. Кызлар 
рәхәтләнеп су эчә, юына, коена, хәл ала. Үзенең изге суы белән кешеләрне 
сөендерә, савыктыра торган чал чишмә әнә шул көннән бирле ага да ага.
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Суга тилмергән кызлар, Ходайның рәхмәте белән ташып чыккан өр-яңа 
чишмә. Теләкнең кабул булуы...

Риваятьне гаҗәпкә калып тыңлаган Рамил башын чайкап куйды.
«Әби, бүген чишмә суы белән без дә коенабыз. Син дә коенырсың, яме!» 

– диде ул. Галимә карчык кеткелдәп көлде.
Аланда шарт-шорт учаклар яна. Учаклардан күтәрелгән сыек төтен зәңгәрсу 

рәшә булып тирбәлә. Казаннарда гөбер-гөбер ит кайный. Тирә-юньгә ит исе 
тарала. Кемдер сарыкны түшкәсе белән кыздыра. Симез итнең эреп тамган 
кайнар маеннан учак чаж-чож итә. Урман аланында ашкынулы хәрәкәт, мәгънәле 
ыгы-зыгы, тантаналы күтәренкелек. Патнусларда – әфлисун, өрек, хөрмә. Куна 
такталарында төрледән-төрле пироглар, гөбәдия, өчпочмак, коймак, кыстыбый.

Аш пеште. Ит өлгерде. Рамилнең әбисе, әтисе-әнисе, туганнары өстәл янына 
түгәрәкләнделәр. Рамилне дә үзләре янына утырттылар.

Азан-аһәңле Галимә карчык Коръән укыды. Карчык укый. Җаннарны 
айкый торган мәкам белән чыккан тавыш сабыр тауга сугылып-сугылып ала, 
тирән тынлыкта утырган урманга бәрелеп-бәрелеп куя. Ул укыганнарны вафат 
булган туганнарына, шушында утыручылардан дога өмет иткән барлык-барлык 
әрвахларга багышлады.

Табында өлкәннәр белән бер чуттан утырган, башына чигүле түбәтәй кигән 
Рамил әбисе укыганнарны йотылып тыңлады, мае җылык-җылык итеп торган, 
сарык түшкәсе шулпасында пешкән токмачлы ашны, шакмаклап туралган 
хәләл итне тирләп-пешеп, мәмнүн булып ашады.

Коръән ашын ашагач, өстәлдәге сый-нигъмәтләрдән авыз иткәч, Хуҗалар тавына 
менделәр. 444 баскычны менү җиңел булмады. Җитмәсә көне дә эссе, бөркү. Барысы 
да менделәр. Рамил дә менде. Ничек менмәсен?! 70 яшьлек әбисе менгәнне.

Баскычтан күтәрелгәндә, агач ботакларына бәйләнгән төрле чуклар, чүпрәк-
чапракка игътибар итте малай. «Мәҗүсилектән калган ырым-гадәт бу», – дип 
аңлатты әбисе.

Тау башында – өч кара таш. Бу мәҗүсиләргә, мөселманнарга һәм христиан 
динен тотучыларга багышлап салынган монумент икән. Икенче Иерусалим, 
диләр моны. Кемнәр генә килми бирегә?! Мәҗүси дә, мөселман да, христиан 
динен тотучы да – барысы да килә.

Тау башында Рамил тагын бер риваять тыңлады. Монысын да әбисе сөйләде: 
«Яшәгән, ди, булган, ди, бер кыз. Бик матур булган ул: түгәрәк йөз, томрап 
торган зур күзләр, дугалы кашлар, озын керфекләр. Әллә инде үзенә күз тигән, 
кыз авырый башлаган. Көннән-көн сула-сызыла бара икән мескен. Нишләргә дә 
белмичә кайгыга баткан әтисе белән әнисе җәйнең бик эссе бер көнендә газиз 
баланы шушы тауга алып менгәннәр. Ходайдан ярдәм сораганнар. Шулвакыт 
ни булган, дисезме? Нәкъ менә кыз яткан урынга яңгыр коеп алган. Шуннан 
бераз читтәрәк бер тамчы да төшмәгән. Яңгыр суы кызның битен, кашларын, 
керфекләрен юган, күлмәге манма су булган. Шуннан соң авыруның кипкән 
иреннәре дым тарткан, сулган йөзенә төс кергән, саргайган битенә кызыллык 
йөгергән. Кыз савыгып аякка баскан».

Әбисе сөйләгәннәрне гаҗәпләнеп тыңлап торган Рамил сусаудан кипкән 
иреннәрен кысып, баш чайкап куйды.

Бу риваятьне тыңлагач, аның әбисен салкын чишмә суы белән коенырга 
күндерү теләге тагын да көчәйде.

Тик ничек күндерергә соң аны? Коену өчен монда махсус урын да бар 
югыйсә. Суны чиләк белән алып киләсең дә кабинага керәсең... Аллаһы әкбәр!

– Әби, әйдә инде, коен инде!
– И улым... гомергә булмаганны.
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– Бер авырлыгы да юк ич инде аның, әби. Чиләкне күтәрәсең дә... Шалт, 
Мөхәммәтҗан.

– Юк, улым, юк. Булмый. Кыстама.
Ах, бу әбисе! Бигрәк үзсүзле. Юк, аны коенырга аркан белән тартып та 

китереп булмаячак. 
Уйлый торгач, малайның башында бер план туды. Әбисен үзе коендырачак 

ул. Бер чиләк суны шыпан-шыпан гына алып киләчәк тә, сиздермичә генә... һоп-
па!.. Рамил әбисенең чия төсендәге бәрхет калфагын, ак җирлеккә ак чәчәкләр 
төшерелгән, читләре челтәрле, чуклы яулыгына, нәфис-курач гәүдәсенә бик 
килешле ятып торган йон кофтасына, милли бизәкләр белән бизәлгән күн 
читекләренә карап куйды. Киемнәре чыланыр инде. Чылансынсанә. Бу эсседә 
кибәр әле. Аның каравы, Изге судан тәненә шифа-сихәт алачак.

Әүвәл Рамил үзе коеначак. Менә алар әтисе белән бер кабинада. Алларында 
су белән мөлдерәмә тулы чиләкләр.

Әтисе, ике дә уйламыйча, бер чиләк суны башына уптымиллаһи каплады. 
Рамил генә тәвәккәлли алмый азапланды. Чиләкне баш очына күтәреп тә 
карады. Су тимәс борын, тәне чымырдап куйды. Әтисе икенче чиләк суны 
алып килгәндә дә, малай коп-коры иде әле. Әтисе күп уйлап тормады, тотты 
да кулындагы суны улының өстенә орды. Рамил шундый каты кычкырып 
җибәрде ки, биш мәченең биш койрыгына берьюлы бастылармыни. Салкын 
су малайның сулышын кысып, бөтен тәнен куырып алды.

Әбисен коендыру уеннан шул минутта ук ваз кичте ул.
Ул көнне Рамилләрнең табынындагы самавырны кат-кат яңарттылар. Эссе 

көндә авыз гел кибеп тора. Аннары туганнар кайчан шулай барысы бергә 
җыелып тәмләп чәй эчәр иде әле. Күптән күрешмәгәнгәме, сөйләшер сүз дә 
күп иде. Ул сүзләр күңелдә җыр булып та туды:

Бакчаларда гөлләр түтәл-түтәл,
Арасыннан былбыл кош үтәр;
Гомерләр дә шулай үтәр-китәр,
Бергәлеккә, туганкай, ни җитәр!

Биргән сәдакаларга, сый-нигъмәтләргә дога кылып, кайтырга кузгалабыз 
дип торганда, Галимә карчык әйтеп куйды: «Аллага шөкер, барысын да күрдек, 
сыйландык. Рәхмәт барыгызга да! Догаларыбыз, укыганнарыбыз кабул булсын 
инде, ярабби Ходаем!» Аннары, уенын-чынын бергә кушып, болай дип өстәде: 
«Тик менә Изге чишмә суы белән коенып кына булмады».

Тәңре кортканың сүзләрен дә ишетте, ахры. Күп тә үтмәде күк йөзен кара 
болыт каплап алды. Тау-таш җимерердәй булып күк күкрәде. Орып-орып яңгыр 
яварга тотынды. Ул туры гына яумыйча, кыеклап бәреп, беседкада утырган 
Галимә карчыкны да керендереп коендырды. «Менә коенырга да насыйп булды, 
Ходайның рәхмәте, – диде Рамилнең әбисе, – Изге җирнең яңгыры да Изге».

Яңгыр туктагач, күңелләренә якты-матур тәэсирләр ияртеп, кайтырга 
кузгалдылар. Хуҗалар тавының күккә үрләгән яшел балкышы аларны назлап 
озатып калды.

Юлга чыккач, барысы да гаҗәпләнде: бәй, тирә-юнь коп-коры. Яңгырның 
эзе-әсәре юк. Алар туган авылларына кайтып җиткәнче берничә район аша 
үттеләр. Беркайда да явым-төшем булмаган.

Рамил тагын иреннәрен кысып, ияген шадраландырып баш чайкап куйды.
Яңгыр фәкать Хуҗалар тавына гына яуган иде...

В А К Ы Й Ф   Н У Р И Е В

ã
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Р ү з ә л  
М ө х ә м м ә т ш а

АКТАРЫЛА ТАРИХ, ХАТИРӘЛӘР...

Шагыйрь Һади Такташ монологы
Кискенлеге,
Өр-яңадан, дигән,
Искелеге белән танышмы, –
Мин бу чорга ялгыш килеп чыктым,
Киләчәккә үтеп барышлый.

Күпме йөртеп,
Яңа көн каршында
Элмәкләнеп калгач юлларым,
Мондагы бар кичерешем минем – 
Баш авырту булды нибары.

Зурмыни соң дәгъвам? – 
Күнәр идем –
Янартаудай дәррәү уянып,
Җанга ташкан кайнар сөюемә
Ихтыяҗы булса дөньяның.

Әмма җирне җырга күмгән чакта
Чыраема көннәр кан орды...
Әрнү тулы мәхәббәтем итеп
Бар галәмгә 
Нәләт яудырдым!

Нәләт!
Нәләт!

Рүзәл МӨХӘММӘТША (1989) – шагыйрь һәм прозаик; «Каралама», «Бүре мин» дигән китаплар 
авторы, М.Җәлил исемендәге Республика премиясе лауреаты. Казанда яши.
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Табут сыман кысып куйды дөнья – 
Асты өстә! –
Көчкә үзләштем:
Баш очымда зыр әйләнде идән,
Һәм түшәмгә тамды күз яшем. 

Тиле хисләр авызлыгын җуеп,
Мин генәме юкка җилкенгән? – 
Ил күзендә җылы сүнгән чакта
Салкын җырлар тансык ил-көнгә.

Тиле хисләр авызлыгын җуйса, 
Көтмәгәндә туфан кубарыр!..
Мондагы бар яшәешем минем – 
Баш авырту гына нибары.

Шул сырхаудан мәңгелеккә арынып,
Җиңел атлап киткән бер көнне,
Тол хатынга охшап калыр дөнья,
Бушап калыр – 
Табут шикелле...

Меңәр йөрәк куырылып куяр,
Әллә аңлап,
Әллә аңышмый: 
Мин бу чорга ялгыш килеп чыктым,
Киләчәккә үтеп барышлый.

Подъездда

Яныннан никадәр узылган
Ашыгып, этешеп-төртешеп.
Ә бүген тукталдым да кинәт,
Тыңладым мин аны – 
Сәрхушне.

Ул өзде чәкинең кәпәчен,
Агызды саф сыен бугазга: 
– Син Алла белән, – дип, – кайвакыт,
Серләшмисеңмени бераз да?

...Аптырап йөзенә бакканчы, 
Тамчылап коелды сүзләре:
– Бездәге хәлләрне сөйләсәң,
Энекәш, үзәген өзәрлек!

Ник сорау бирмисең:
Кайчан ил
Үз халкын тилмертеп туяр соң?
Эттән дә болайрак күрә ич...
Ник моңа, Илаһ, юл куясың?

Нишләдек? 
Ник шөбһә уята 
Иртәнең чәчкәдәй куесы? – 
Котыртыш!
               Кыйналыш!
                          Кырылыш!
Ник моңа, дип, чама куймыйсың?

Әйтәсем килә бик: ярлыка,
Күз яше, дип, Җирне бумасын! –
Әйтмимен.
             Әйтмимен. 
                               Барыбер
Ирешмәс сәрхушнең догасы.

Сез генә кызганыч, киләчәк!
Сез шундый сыек һәм яшь әле!
Кибеттә аракы бетмәсә,
Яшәлер, һичшиксез, яшәлер.

...Кайчандыр зур табиб булган ул,
Аерган мәеттән терене...

Р Ү З Ә Л  М Ө Х Ә М М Ә Т Ш А
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Хәзер дә, табигый, һәр сүзе
Һәм үзе шыр айнык күренде.

(Урынсыз,
Исемә төшерде
Уенга коточкыч бай елны
Тракторда бакыйлык йөзенә
Чәчрәгән дус – Камил абыйны.)

Яңадан чыгарды даруын
Йөрәге түреннән – куеныннан:
– Иртән баш төзәтә алмадым,
Шуңа, – дип, – сагышлы тоелам, – 

Баскычка сыенды: 
– Бу илдә
Бичара, мөгаен, Алла да...
Барыбер син аңа кайвакыт
Сак кына эндәшеп алгала...

*** 
(Кыйтга)

Күзләреңдә иблис уты яна,
Ал иренең – оҗмах җимеше,
Күпме алдап, барыбер алданмадым –
Синнән, имеш, айнып килешем.

Син дөньямны тар-мар иткән көннән
Буш күңелдә тузан очына...
Баш очымнан кояш, алма сыман,
Өзелеп төште синең учыңа. 

Мин караңгы чынбарлыкта яшим,
Сыңар тәрәзәсез, ишексез,
Якты төшәр иде – иренеңә
Якын китермәвең һичшиксез.

Күзләреңдә иблис уты яна,
Каршы торыр көчем юк, дисәм, 
Агып төшеп гүзәл сының буйлап,
Итәгеңне үбим, югыйсә.

Бер тәэсир
Динәгә

Каш сикертеп кенә елмаясың.
Эскрипкәңнең көйләп тавышын,
Пычак сыман, сызып аласың да – 
Җанны суеп керә 
Таныш моң.

Үзәкләргә үтә.
Сыпырыла
Хәтеремнән бу көн акшары...
Идел кичеп, 
Кочып елар булам
Салкын сеңгән Болгар ташларын.

Тәэсирләнеп 
Як-ягымны барлыйм:
Мин кайда соң, 
Кыйблам – кай тараф?
Бабаларым тапшырмыйча калган
Бай мирасның төсе булып кына
Иңгән бу моң игә кайтара...

Ваемсызлык түнә.
Анык таныйм:
Халкымда һәм миндә йөрәк бер! – 

АКТАРЫЛА ТАРИХ, ХАТИРӘЛӘР...
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Моны ишетмәскә йә саңгырау, 
Йә аңгыра булу кирәктер...

Моңны күмдерерлек комнар да юк,
Моңны юдырырлык юк сулар!..

Эскрипкәңне буасың, бу вакыт
Никтер минем тыным кысыла,
Актарыла тарих, хатирәләр – 
Колагыңны капла!
Йә – чыда...

...Бу ни булыр икән: 
Бәгырь – тонык? – 
Бәгырь төпләреннән ләм чыга.

***

1945 елның 6 августында 
Хиросима шәһәренә ташланган 
«Сабый» бомбасының 45 секунд 
эчендә кичергән уйлары

Бушанганда интекмәде
Анам – 
Җиңел тудым.
Сәлам, дөнья! 
Тугыз чакрым – 
Аска тормыш юлым.

Тирем – тимер,
Каным – уран,
Һәр атом – ут төше...
Тэнноның  ач яңагына
Йодрык булып төшеп, 

Нокта куярмын сугышка!
Җитәр моңа көчем.
Мин – тынычлык өчен үләм,
Мин – тынычлык өчен!

Пентагонда  сабыр гына
Гомеремне санап,

Тәмәкегә эленәсе 
Шырпы уты яна... 

Шәйлим бугазымны кыскан
Биеклектән үк мин: 
Ике яшьлек япон кызы 
Кәгазь торна бөкли...

Мин – соңгысы!
Кеше кат-кат
Шулай дип ант эчте...
Мин уйнаштан тудым, беләм,
Тудым үләр өчен.

Миннән соң яхшырыр тормыш,
Яңа чорга үтеп!
Җаным – тыныч, шуңа күрә
Сәлам, дөнья, дим!..

Дөп. 

Р Ү З Ә Л  М Ө Х Ә М М Ә Т Ш А
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Җәһәт тәнкыйть

РҮЗӘЛ МӨХӘММӘТША ШИГЫРЬЛӘРЕ
Берничә ай элек «Казан утлары» журналында басылган «Тырыйк» хикәясе белән 

Рүзәл Мөхәммәтшин татар прозасында кеше психологиясен тирәнтен һәм бик нечкә 
тирбәлешләрдә күрсәтергә сәләтле психологизм остасы пәйда булуы турындагы 
фикерне ныгыткан иде. Инде менә журнал аның бер бәйләм шигырьләрен тәкъдим 
итә.

Рүзәл Мөхәммәтша – шигърияттә билгесез исем түгел. Ике шигырь җыентыгы 
басылып чыкты, алардагы ихласлык һәм кыюлык укый торган җәмәгатьчелек 
тарафыннан аерып билгеләнә. Тәкъдим ителгән шигырьләрдә дә әлеге сыйфатлар иң 
мөһимнәрдән. Каләме гражданлык лирикасында көчле булу, шигырьләренең үзәгенә 
көрәшче, гыйсъянчы, кыю лирик герой куелу бәхәссез. 

Беренче шигырь «Шагыйрь Һади Такташ монологы»ның исеме, ирекле формадагы 
беренче тезмәләрдә 10/9 үлчәмен бүлеп ясалган Такташча ук вәзене (4/6/9/10/9), 
«Нәләтләр шагыйре» Такташ гыйсъянчысының өндәмәсе булган «нәләт» сүзенең 
кабатлануы, шигырьнең сөйләм тукымасы Такташча, аның иҗатында мөһим роль 
уйнаган сүзләрдән (өр-яңа, иске, чор, киләчәккә үтеп барышлый, янартаулар, тиле 
хисләр һ.б.) төзелү – әсәрнең Такташка охшатылуын, әмма стильләштерү булып 
калмыйча, татар шигъриятендә яңа күренеш хасил итүен җиткерә. Фикеребезне 
дәлилләп карыйк.

Шигырь чорыбызга тирән сәяси-иҗтимагый бәя бирә. Такташлар, яңа тормыш төзү 
омтылышы белән янган буыннар күзаллаган киләчәккә юнәлгәндә, ил бу чорга ялгыш 
килеп чыкты дигән фикер, текстны каймалап, төп эчтәлекне үзенә туплый: «Мин бу 
чорга ялгыш килеп чыктым, / Киләчәккә үтеп барышлый».

Такташ иҗаты белән интертекстуаль бәйләнеш урнаштыру укучы күзаллавындагы 
якты киләчәкне дә, үтеп барышлый туктаган бүгенгене дә детальләрдә тергезә: аларны 
кабатлауга ихтыяҗ югала. Әмма шагыйрь «бүгенгенең» нәләт яудырырга мәҗбүр 
иткән бер сыйфатын аерып калкуландыра: «Зурмыни соң дәгъвам? – / Күнәр идем 
– / Янартаудай дәррәү уянып, / Җанга ташкан кайнар сөюемә / Ихтыяҗы булса 
дөньяның».

Шушы фикер тагын бер кат ачыклап кабатлана: «Ил күзендә җылы сүнгән чакта / 
Салкын җырлар тансык ил-көнгә». Зөлфәтнең шигъри сурәтен искә төшерүе махсус 
икәнлек шушы строфаның беренче тезмәләрендәге «Тиле хисләр, авызлыгын җуеп, / 
Мин генәме юкка җилкенгән?» дигәндәге «мин генәме» гыйбарәсе ярдәмендә раслана. 
Ягъни шашкын хисле шагыйрь-лирик геройның кайнар җырлары белән илне якты 
киләчәккә алып барырга омтылышы, Такташлар, Зөлфәтләр чорындагы шикелле үк, 
«ихтыяҗ булмауга» бәрелә. Нәләт укуның сәбәбе шунда. 

Тагын бер сурәт Зөлфәт шигъриятенә ишарә бирә: «Баш очымда зыр әйләнде идән, 
/ Һәм түшәмгә тамды күз яшем». Бу кабатлану Такташ-Зөлфәт-бүгенге көн шагыйре 
лирик герой чылбырын ныгыта.

Эчтәлектә романтик шагыйрь-пәйгамбәр мотивы (җыры белән «меңәр йөрәк 
куырылып куяр»лык, туфан кубарырлык хис чыганагы) күренеп китә, «Тиле хисләр, 
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авызлыгын җуйса, / Көтмәгәндә туфан кубарыр!..» дигәндә, татар шигърияте өчен 
традицион гыйсъянчылык очкыны, аннан соңгы строфадагы тәэсирле катлаулы 
образда: «Шул сырхаудан мәңгелеккә арынып, / Җиңел атлап киткән бер көнне, / Тол 
хатынга охшап калыр дөнья, / Бушап калыр – / Табут шикелле...» сызлану да тоемлана. 
Тагын бераз гына үзгәреп кабатлана торган бәядә: «Мондагы бар кичерешем минем 
– / Баш авырту булды нибары» һәм «Мондагы бар яшәешем минем – / Баш авырту 
гына нибары», югарыдагы сырхау дөнья белән бергә килеп, җәмгыятькә, тормышка 
иҗтимагый-сәяси тәнкыйди мөнәсәбәт тагын бер тапкыр конкретлаштырыла, 
шәхеснең аларны камилләштерү омтылышы белән януларының әһәмияте, мәгънәсе 
булмауга карата да сызлану (экзистенциаль фәлсәфә) гражданлык фикеренең яшәешкә 
кагылышлы фәлсәфә ярдәмендә үрелүен тәэмин итә.

Әлеге көчле һәм камил текст белән чагыштырганда, эчтәлек ягыннан охшаш һәм 
шулай ук Зөлфәт иҗатына ишарә ясый торган «Подъездда» шигырендә үгет-нәсихәт 
катнашу, фикернең ачыктан-ачык «маңгайга бәреп» әйтелүе аны «җиңеләйтә», беренче 
тексттагы күппланлылыктан алып китә. Моны шагыйрь башка алымнар ярдәмендә 
тутырырга омтыла. Сюжетлы, публицистик шигырьдә кеше характерының, үз 
язмышы, фикерләре белән, бөтенлекле образ дәрәҗәсендә тәкъдим ителүе мактауга 
лаек. Кайчандыр «зур табиб» булган сәрхушның аяныч бүгенгесенә сәбәп – илдә кеше 
кадере булмау дигән шагыйрь, бер яктан, җәмгыятьтә дингә игътибарның бер сәбәбен 
күрсәтә кебек тоелса, икенче яктан, Алладан башка сыеныр-ышаныр зат калмаганлыкка 
ишарә бирә. Текст укыла торган булса да, Р.Мөхәммәтша иҗаты контекстында артык 
гади тоела.

Гыйсъянчылык шигърияте усал, сискәндерерлек образлар таләп итә. Алар тәнкыйди 
башлангыч алга чыккан гражданлык лирикасында урынлы да (мәсәлән, «Шагыйрь 
Һади Такташ монологы»ндагы кабатлана торган табут образы кебек). Әмма «Бер 
тәэсир» шигырендә ямьсезлек эстетикасына хас гыйбарәләрне (җанны суеп керә; 
түнә; аңгыра; буасың), хәтта сагышлы-фаҗигале көй сыздырганда да, скрипка уенына 
бәйле ишетәсе килми.

Шул рәвешле, журналның әлеге санында тәкъдим ителә торган Р.Мөхәммәтша 
шигырьләре татар поэзиясендә яңа, уйландырырлык һәм аңны уятырлык көчле шигъри 
фикер, җәмгыятькә, милләткә сызланулы-тәнкыйди бәя булып яңгырый. Публицистик, 
сюжетлы шигырь мөмкинлекләрен, интертекстуальлекне (ягъни, гомумбилгеле башка 
шагыйрьләр иҗатына ишарәләр) уңышлы файдалану, гражданлык лирикасына хас 
күтәренке пафосны сызлану фәлсәфәсе белән куша алу бу иҗатта гыйсъянчылыкның 
яңа дәрәҗәдә, өр-яңадан тергезелүе турында сөйли. 

Әлеге бәйләмдә Р.Мөхәммәтшаның беренче шигырь җыентыкларында күзгә 
чалынган вәзен төгәлсезлекләре, ритм бозылулар булмауны да әйтергә кирәктер.

Дания ЗАҺИДУЛЛИНА,
академик, филология фәннәре докторы
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ТАУ ХУҖАСЫ

ХИКӘЯ

Безнең бакча артыннан гына текә бер тау күтәрелеп китә.
Мин бу тауга озак-озак итеп карый торган идем. Әбием сөйләгән әкиятләрдәге 

серле бабай башын хәтерләтә иде бу тау. Әнә аның түбәсендә, уйдык-уйдык 
булып, ап-ак кылганнар үсеп утыра. Болары – бабайның чал чәчләре. Безнең 
авыл кешеләре кылганны юкка гына «бабай чәче», дип йөртми, күрәсең.

«Бабай чәчләре» талгын җилдә акрын гына дулкынлана. Әйтерсең лә күзгә 
күренми торган олы бер кул Тау-бабайның чәчен сыйпый, иркәли.

Кылганнардан астарак – сап-сары ком. Монысы инде бабайның бергә кушылып 
үскән куе сары кашлары. Авыл кешеләре шуннан кирпеч сугарга, самавыр 
чистартырга, идәнне ышкып юарга ком ала. Тауга ике генә урыннан менеп булганга, 
комны да ике генә урыннан казыйлар. Бу ком базлары бабайның эчкә баткан күзләре 
булып тоела миңа. Кешеләр ком казый башласа, мин Тау-бабайны кызгана идем.

Яз көннәрендә тау битендә кәҗә бәтиләре, сарык бәрәннәре һәм минем 
ише яланаяклы малайлар сикергәли, каз бәбкәләре үлән чемченеп йөри. Ыгы-
зыгы, чыр-чу. Безнең шулай кәҗә бәтиләре белән гөр килеп уйнап йөрүебезне 
Тау-бабай чокыр-күзләре белән тын гына күзәтеп утыра кебек тоела иде миңа.

Әлеге ком базларыннан шактый түбәндә гаҗәеп зур бер таш бар. Бусы – 
бабайның борыны була инде.

Ләкин хикмәт бабайның борынында да, күзләрендә дә, чәчләрендә дә 
һәм кашларында да түгел. Хикмәт аның авызында иде. Авыз дигәнем – тау 
итәгендәге Кара чишмә. Аның улагы бар. Улагыннан йөгереп-йөгереп су ага. 
Яныннан гына олы юл үтә. Җәйге челләләрдә көне буе юл йөреп әлсерәгән 
юлаучылар безнең Кара чишмәдә рәхәтләнеп юыналар. Юынган саен куллары, 
битләре, морҗа чистарткан кешенеке кебек, кап-кара була иде.

Әйе, безнең Кара чишмәдән су белән бергә бөрчек-бөрчек дегет тамчылары 
ияреп чыкканын күп кеше белми иде шул. Улактан акканда, алар күренми дә 
кала. Бигрәк җитез ага шул безнең Кара чишмә. Менә шул шомырт-кара майлы 
бөрчекләр Тау-бабайның каны шикелле тоела иде миңа.

Улакның түбән башы каплап куелган. Чишмә суы улак төбендәге тишектән 
ага бара, ә дегет, чем-кара булып, өскә утырып кала. Колхозчылар дегетне җыеп 
алалар да арба күчәре майлыйлар. Менә бит Тау-бабай нинди шәфкатьле! Ул 
үзенең каны белән кешеләргә ярдәм итә!

Ә каян килә икән соң монда ул дегет тамчылары? Нигә алар безнең Кара 
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чишмәдә генә икән? Әнә бит Сарпалы чишмәсендә дә, Яргыт чишмәсендә дә 
юк ул таплар. Су өстендә таралып торуларын күрсәң иде син аларның! Салават 
күперендә дә андый төсләр юктыр. Өрсәң ертылырга торган затлы ефәк кебек, 
мең төрле төсләргә кереп елкылдый. Матур да, гаҗәп тә, серле дә.

Менә шуларның барысын да уйлап, мин Тау-бабайга кызгану катыш яратып 
карап тора идем.

***
Берничә елдан соң без, яланаяклы, ялтыр борынлы шук малайлар, җитди 

һәм акыллы пионерлар булдык. Җәй көннәрендә бөтен пионер дружинасы 
колхозга булыша. Малайлар, иртүк торып, ат җигәбез дә көне буе бер-беребез 
белән ярышып эшлибез. Ә Тау-бабай һаман безне күзәтә.

Арбаларны майларга дип Кара чишмә буена килгәч, элеккегеләрне хәтерләп, 
дөньябызны онытып уйнап ятабыз. Андый чакларда, әлбәттә, бездәй шалкан 
башларга бригадирның бүрәнәдәй юан имән бармагы да эләккәли иде. 
Бригадир бер чиертеп җибәрсә, күзеңнән утлар күренә инде.

Колхозда эшләгәндә, малайларның иң яратмаган эше – су ташу. Шулай 
булмыйча соң! Башкалар, эшнең кайнап торган урынында, чүмәләсен бер арбага 
сыйдырырга тырыша-тырыша печән ташысын, ә син аларга эчәргә су китереп 
йөр, имеш. Малай-шалай эше. Йөрсеннәр, әнә, дүртенче класста укучылар.

Никадәр генә гарьлек, никадәр генә оят булмасын, бригадир кушкач, беркөнне 
су ташучы булдым. Камыт-ыңгырчакның иң аламасын, арба-тәгәрмәчнең иң 
тузганын, атның үгездән дә ялкавын бирделәр. Ярамаган, имеш, су ташучыга. 
Эндәшми-тынмый гына, борынымны тарта-тарта, атны җиктем, һаман маңгайга 
төшеп интектергән тыңлаусыз «кәҗә сакалымны» мең дә беренче мәртәбә 
бугай инде юешләп, ачу белән артка сыпырып куйдым да эшкә киттем. Яргыт 
чишмәсеннән бер мичкә су тутырдым, арба артына асып куйган зур дегет чиләген 
Кара чишмәдән тутырдым да кырга юнәлдем. (Бригадир хәзер арбаларны кырда 
гына майлата, Кара чишмә буена җибәрми, югыйсә без уйнап ятабыз, янәсе.)

Атым ташбака кебек акрын кыймылдый. Ватык тәгәрмәчләр әйләнгән 
саен, һаман «шы-гыр-р», «шы-гыр-р», «а-выр-р», «а-выр-р», дип, туктаусыз 
ыңгырашып бара. Кояш кыздыра. Юл кырыенда «чар-р», «чар-р», дип 
кычкырган чикерткәләргә кадәр ачу килә.

Тузанлы юлдан миңа каршы ике егет якынлашканы күренде. Карале, икесе 
дә пардан киенгән. Башларында колхоз казаны кадәр эшләпә, тик казан кебек 
тирән түгел – сай, кара түгел – сары. Өсләрендә – яшькелт гимнастёрка. Чалбар 
балаклары безнең пионер быргысы кадәр генә, тап-тар. Шәһәр егетләредер 
инде. Аркаларындагы капчыкларның тышында сигез-тугыз кесә. Ә кулларында 
– озын саплы ялтырап торган чүкечләр. Чүкечнең бер ягы сабан төрәне шикелле 
кәкрәеп тора. Менә монысы сыерчык оясы ясарга ярар иде миңа.

– О, егет, исәнме? Бик сусадык, су эчер әле, – диде болар, килеп җиткәч. Бик 
исем китмәгән кыяфәт белән генә, мичкәдән чиләккә су агызып бирдем. Йотлыга-
йотлыга эчәләр. Капчыкларына карыйм, таш тутырганнар. Әйе, әйе, безнең Тау-
бабай итәгендәге кебек гап-гади ташлар. Һе, кеше тырышып-тырышып печән 
җыйсын, ә бу җир җимерер егетләр кырда таш җыеп йөрсен, имеш...

– Әллә йомран үтерергә кирәк булдымы? – дип көлеп куям тегеләрдән, 
капчыкларына төртеп.

– Кирәкле ташлар алар, – дип елмая дегет чиләге янында кайнашучысы. 
Кинәт ул бармагын дегеткә тыгып алды да, минем борын төбенә китереп, 

күзләрен уйната-уйната:
– Каян алдың моны? – ди.

Г Ә Р Ә Й  Р Ә Х И М
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– Нигә шаккаттың, безнең Кара чишмәдән чыга ул! – дим. Тегеләр әле миңа, 
әле бер-берсенә караштырып тордылар да икесе берьюлы:

– Алып барчы безне Кара чишмәгезгә, – дип ялына башладылар. – Без – 
геологлар. Безгә ул чишмәне күрергә кирәк.

Геологлар, дигәч, мин инде аларның ни өчен капчыкларына таш тутырганын 
аңладым. Бераз гына уйлап тордым да:

– Әйдәгез, суны колхозчыларга илтеп бирәбез дә бригадирдан сорап китәбез. 
Тау-бабайны да күрсәтермен үзегезгә, – дидем.

Кара чишмәдәге дегет тамчыларын күргәч, әй шатландылар да инде үзләре. 
Кочаклашалар, көлешәләр. «Яшь геолог», – дия-дия, мине һавага чөяләр. 
Бераздан тынычлангандай булдылар, капчыкларындагы кечкенә шешәләргә 
әлеге дегетне тутырдылар. Ул әле дегет тә түгел, нефть икән – ягъни кара алтын. 
Моның шулай булуын белгәч, мин дә бик шатландым. Күр инде, безнең Тау 
бабабыз нинди кыйммәтле хәзинәне кочаклап, саклап утыра икән. Әгәр аннан 
кара алтын табылса, безнең авыл өчен нинди зур горурлык булачак!

Геологлар чишмәне, Тау-бабайны һәм ялкау алашам белән мине фоторәсемгә 
төшерделәр. Озак та үтмәде:

– Йә, Гали дус, көтеп кенә тор, озакламый вышка алып киләбез. Сиңа 
геологларча зур рәхмәт, – дип китеп тә бардылар. Кичтән бу хәлне үзләрен зурга 
куеп йөрүче мактанчык малайларга сөйләп, борыннарына чиерттем бит, әй!

***
Көн дә геологлар киткән яктан вышка көтәбез. Тау башына да менеп 

карыйбыз. Юк та юк. Бөтенләй уйламаган көнне, бөтенләй көтмәгән яктан 
килеп чыкты ул.

Беркөнне Сарпалы тавы ягында, җирдән үсеп чыккан шикелле, ниндидер бер 
сәер багана күтәрелә башлады, һаман үсә дә үсә бит бу. Малайлар, яхшылабрак 
карарга, дип, өй түбәләренә, агач башларына үрмәләдек. Шул арада кайберләре 
юрарга ук тотынды. Берсе: «Сарпалыда шундый ук биек таган коралар», – ди. 
Икенчесе: «Ферма төзиләрдер», – ди, кайсылары электр баганасына юрый.

Тик бу юрауларның берсе дә дөрескә чыкмады. Берничә сәгатьтән, инде 
гигант багананың зур тракторлар сөйрәп килгән нефть вышкасы икәнлеген 
шәйләргә була иде. Сөйрәп китерделәр дә Кара чишмәдән бераз аскарак, теге 
дегет улагыннан түбәнгәрәк утыртып та куйдылар. Вышканы алып килгәндә, 
тракторчыларга болайрак тарт, тегеләйрәк кит, алгарак бар, арткарак кал, дип 
күрсәтә-күрсәтә килгән абый, безне абайлап:

– Сез, егетләр, без югында вышканы алып китә күрмәгез тагын, – дип шаяртып 
та куйды. Аннан ул, каяндыр мине танып: – Ә, синмени ул нефтьне табучы! Күрдем, 
айгырың белән төшкән рәсемеңне күрдем, – дип, минем җилкәдән кагып куйды.

Вышка артыннан ук зур-зур арбаларга әллә ниткән, без күрмәгән машиналар, 
торбалар төягән тагын берничә трактор килеп җитте. Ике-өч көннән инде, Тау-
бабайның колагын тондырырлык итеп, моторлар да үкерә башлады.

Кичләрен вышка Яңа ел бәйрәмендәге төсле бизәкле зур чыршыга охшап 
кала. Уннарча электр лампалары белән чуарланган вышка-чыршыдан Тау-
бабайга мул булып электр нурлары төшә.

Әле ул һаман нәкъ мин малай чактагы кебек тыныч кына утыра бирә. 
Чокыр-күзләре белән күкне, җем-җем итеп очкан иярченнәрне күзәтә. Мин 
инде аның күзләренә кызганып карамыйм. Чөнки иярченнәрдә аның да өлеше 
бар. Ул биргән ягулык белән галәмгә кадәр менгәннәр бит алар.

Тау-бабайның чокыр-күзләре елмая. Тау бабай бәхетле – ул бит хәзер безнең 
авылның кара алтын хәзинәсе хуҗасы да!..

ТАУ ХУҖАСЫ
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И р е к  
Б ә д р е т д и н о в

КЫРГЫЧ
Егерме еллап нефтьче, аннары республика 
газетасының нефть төбәгендәге үз хәбәрчесе булган 
Дамир Асыловның якты истәлегенә багышлана.

Нефтьче булырга язмаганмы инде бу авыл баласына?! Тагын шул колхоз 
камытын кияргә туры килерме икәнни? Хәер, бүген имтиханга барып өлгерә 
алмаса да, яңадан колхозга кайтмас инде кайтуын. Ни дисәң дә, кесәсендә паспорты 
бар. Авылда күпме кешенең хыялы бит ул паспорт, аны алу өчен нинди генә 
хәйләләргә бармыйлар, нинди генә юллар эзләп карамыйлар! Бер уйласаң, шаклар 
катарлык инде: дөньядагы иң ирекле илдә яшибез, дип лаф орабыз, бездә яшьләргә 
һәр тарафка юл ачык, дип мактанабыз. «Человек проходит как хозяин необъятной 
Родины своей», – дип җырлаган булабыз бит әле. Гизәрсең монда илне! Авылда 
тугансың икән, юлың бер генә, син авылда калырга, атаң-анаң бил бөккән шул 
колхозда гомерлеккә эшләргә тиеш. Кайбер егетләр армиядән соң авылга әйләнеп 
кайтмаска җаен таба табуын, анда да урман кисү, шахтада күмер чабу кебек 
авыр хезмәтләргә ялланып киткәндә генә. Мәктәпне яхшы билгеләргә тәмамлап, 
институтларга укырга кергән бәхетлеләрне тота алмыйлар да бит. Тик Дамирга 
бу юллар насыйп булмады шул. Авылда җиде сыйныфны әйбәт кенә тәмамлаган 
иде дә, әмма алга таба укырга мөмкинлек юк, әтисе сугыштан кайтмый калган 
балага ундүрт яшьтән колхоз эшенә җигелергә туры килде. Армиягә дә ярамады. 
Болай чирле дә түгел үзе, бар эшне булдыра. Авылда аның кебек оста биюче юк. 
Өстәвенә, спектакльләрдә уйнап, авыл сәхнәсендә дан тоткан егет.

...Ничек итсә итте, Дамир авылдан ычкынырга җай тапты. Авыл хуҗалыгы 
техникумына укырга кергән булып, паспорт алу бәхетенә иреште. Аның максаты-
хыялы әлеге дә баягы нефтьче булу иде. Озак уйлап тормады, Бөгелмәдәге 
нефтьчеләр әзерли торган училищега имтиханнар тапшырып укырга керде. 

Уку вакытлары да кай арада артта калды. Бүген исә аның, имтихан тапшырып, 
күптән хыялланган таныклык аласы көне иде. Әмма нәкъ шушы көнгә көтү 
чираты туры килде. Сыерыңны көтүдә йөрткәч, көтүче булмый хәлең юк. 
Дамир болайрак исәп тоткан иде: төшкә кадәр көтүдә була, аннары, алмашчы 
килгәч, биш чакрымны йөгерә-чаба үтеп, район үзәгенә бара. Аннан инде, берәр 
машинага утырып, Бөгелмәгә китәргә, имтиханга ничек тә өлгерергә.

Алмашчысы да вакытында килде, юл уңаена бер машинага да эләгә алды. 
Шулай да соңга калды егет, ул училищега барып җитүгә имтиханнар тәмамланган 
иде. Имтихан алучылар Дамирны көтмәгәннәр түгел, байтак көткәннәр. Тик 
Дамир килмәс дип, документларын җыештырып, таралырга торалар иде. 
Әлбәттә, якты чырай белән каршы алмадылар. Соңга калучы белән сөйләшеп тә 
торырга ниятләре юк иде кебек. Шулай да ничектер миһербаннары килде тагын, 
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өстәлгә имтихан билетларын таратып салдылар. Дамир билеттагы сорауларны 
карап чыгу белән җавап бирергә дә кереште. Соравы таныш иде, озак уйлап 
торасы түгел. Әмма алай җиңел генә котыла торган түгел икән; аны туктатып, 
билетта булмаган сорау бирделәр: «Скважина бораулаганда юдыргыч сыекчаның 
юлы турында сөйлә». Дамир, кара тактага сызым сызып, сөйли генә башлаган 
иде, теге абзый бүлдерде: «Сөйләп торма, сызык сызып кына күрсәт». Дамир 
өчен монысы инде иң җиңеле. Ни әйтсәң дә, урысчасы һаман да чамалы бит әле. 
Дамир тиз генә сызып күрсәткәч: «Бик яхшы, отлично!» – диде имтихан алучы. 
Шуннан соң гына егетнең эченә җылы керде, өстеннән тау төшкәндәй булды.

Таныклык алган яшь нефтьчеләрне төрле якларга җибәрделәр. Дамирга җай 
килде – үз районына кайтты. И сөенде егет! Әнисенең таянычы да бит әле ул, 
утынын-печәнен хәстәрләргә, малларын карашырга да кирәк.

Укуны тәмамлап кайткан яшьләрне идарә башлыгы янына алып керделәр. 
Ипле генә кеше икән, яшьләрнең һәркайсы белән аерым-аерым танышып 
чыкты. Аннары алда торган бурычларга күчте. Ә алар бик зурдан. Идарәнең 
яңа мәйданнар үзләштереп, аларны җиһазлау белән мәшгуль чоры бит. Бер 
операторны ике итәрдәй чак. Кесәдә насос-компрессор машинисты таныклыгы 
булса да, оператор булып эшләргә туры киләчәк икән. Хәер, училищеда алган 
белемнәр операторга да һич артык булмас. Дамир оператор эшенең нәрсә 
икәнен чамалый инде, андый һөнәр ияләре авылларында да байтак хәзер. 
Оператор заводта станок артында торып эшләүче түгел, ул – машинист, 
монтажчы, слесарь, җир казучы, йөк ташучы да.

Дамир эшкә тәгаенләнгән промыселның скважиналары үз авылыннан ерак 
түгел иде. Нефтьчеләр иртән автовокзал янына җыелалар. Шуннан, брезент 
бөркәвечле йөк машиналарына утырып эшкә китәләр. Болары Дамир өчен 
яңалык түгел, вахта машиналарын да, аларга төялеп йөрүчеләрне дә күргәне 
бар. Ә менә бүген шулар арасында ул үзе дә җир мае чыгарырга бара.

Тау астына урнашкан нефть җыю пунктындагы культбудкада мастердан наряд 
алгач, операторлар эш урыннарына таралыштылар. «Укып чыккан» һөнәр иясе 
булсаң да, башта бер тәҗрибәле эшчегә беркетәләр икән. Дамирны яше иллеләр 
чамасы бер урыс кешесенә иярткәннәр иде, шуның белән шактый атлагач, бер 
скважинага килеп җиттеләр. Мәйданчыкта ике зур тимер чан калкып тора, 
читтәрәк бер торба башында факел дөрли. «Нихәтле ягулык әрәм була, шуны 
нигә файдага тотмыйлар икән?» – дип уйлап йөри иде колхозда эшләгәндә. 
Училищеда аңлаттылар, факелда нефтькә ияреп чыга торган газ яна икән. Бергә 
җыеп, зарарлы катнашмалардан арындырсаң, бик файдалы буласы икән дә, тик 
әле аның кайгысы түгел. Тәүлеккә берничәшәр йөз тонна нефть бирә торган 
скважиналар бар, шуларны туктатмый эшләтү зарур, ил шуны көтә. Ә газ җыю 
өчен үзенә аерым система кирәк, еллар узу белән анысы да булыр, диләр.

Нефтьнең үзендә дә һич кирәге булмаган, эшне кыенлаштыра торган 
катнашмалар бар икән. Шулардан иң мәшәкатьлесе парафин белән Дамирга 
беренче көнне үк чиләнергә туры килде. Ул нефть чыга торган торбаның 
стенасына сылана, чистартмый торсаң, берничә көндә торба тәмам тыгыла. 

– Әлегә парафин утыруга каршы көрәшнең бердәнбер һәм ышанычлы 
ысулы – кыргыч төшерү, – дип аңлаттылар. Нефтьчеләр телендә – «скребок».

Дамирның остазы, төмсәрәк урыс агае, эшне шуннан башлады: 
– Хәзер кыргыч төшерәбез, торбаны чистартып алырга кирәк.
Шул сүзләр белән ул катлы-катлы итеп нечкә корыч чыбык уралган чыгырны 

ычкындырып җибәрде. Кыргыч үз авырлыгы белән тирәнгә – мең ярым метр 
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астарак яткан нефтьле катламга төшеп китте. Чыгырдагы корыч чыбыкны 
скважина күз алдында йотып бетерде. 

– Хәзер кыргычны күтәрергә кирәк, бусы синең эш булыр. Әйдә, тырыш, 
тәҗрибә шулай килә. – Дамирга эш кушкач, остаз үзе скважина авызындагы 
сәндерәгә күтәрелде.

Без, авыл малайлары, әллә чыгыр әйләндермәгәнме, коедан су тартмаганмы, 
аның ни кыенлыгы булсын! Шул уй белән кыргычны тиз генә күтәрергә дип 
ярпачланган егет берничә әйләнештән үк тирләп чыкты. Бу бер чиләк су күтәрү 
генә түгел икән шул, корыч чыбыкның теге башына ике потлы гер асканнар 
диярсең. Салмак кылансаң да чамага туры килә. Чынлыкта ул кыргычның 
авырлыгы биш-алты килодан артмас. Төшкәндә очып кына төшә, менгән чакта 
канатлары җәелә дә парафин утырмасын кырып төшерә бара. Әле унлап тапкыр 
гына әйләндергәндер, ә барысы меңнән артык әйләндерәсе бар. Ансат түгел 
икән бу нефтьче эше, акчаны юкка гына бирмиләр икән монда. Әллә бу эшне 
башламас борын ташларгамы дигән икеле-микеле уйлар килсә дә, егет түзде 
тагын. Кыргычны күтәреп бетергәндә, тирдән бөтен киеме лычма булган иде...

Икенче көнне эшкә килгәндә, Дамир алдагы көнге шикелле янып тормый 
иде. Бригадада моңа игътибар иттеләр ахрысы, арадан бер өлкәнрәк яшьтәге 
абзый егеттән беренче эш көненең ничегрәк үтүен сораштырды. Ипләп 
сөйләшкән кешедән тел яшереп булмый бит, Дамир сүтелде дә төште. Фаяз 
абыйсы башын кашып торды да, болай фаразлады:

– Скважинадан кыргыч алай авыр күтәрелми ул, апай. Сәндерәдә торды дисеңме 
әле? Алайса шунда менеп, сальникны кысып торган инде ул. Сальник чыбыкны 
кыса, шуның аркасында кыргычны күтәрү нык авырлаша. Сине юри сынап караган 
ул. Безнең арада андый шаярулар була инде, аңа карап күңелеңне сүрелдермә. 

Сынауның башка төрлеләре дә була икән әле. Физик көч түгел, рухи 
ныклык таләп итә торганнары. Көннәрнең берендә кыргыч будкасына килеп 
керсә, Дамирны мондый язулы кәгазь кисәге көтә иде: «Дамир, төнгелеккә 
бу скважинаның торба арты капкачын ачык калдыр. Күршеләрнең планнары 
үтәлеп бетми, иптәшләргә ярдәм итәргә кирәк». Ә скважина үтә куәтле, 
тәүлеккә дүрт йөз тоннага якын нефть бирә.

Нәрсә бу, провокацияме, яшь операторны сынап караумы?! Училищеда 
скважиналарны билгеле бер режимда эшләтү зарур дип өйрәттеләр бит. Өстән 
таләп иткәндә дә коткыга бирелмәскә, җинаятькә бармаска, дип колакларына 
киртләп куйдылар. Югыйсә нефтьле катлам бик тиз эштән чыга, күп меңнәрчә 
тонна нефть алынмый кала икән. 

Дамир мастерның язуын үзен сынап карау дип кабул итте, скважинаны бар 
куәтенә ачмады. Шундый җаваплы кеше андый ярамаган адымга барамы?! Ә 
икенче көнне иртән килсә, скважина котыргандай эшләп утыра, гөрләве әллә 
каян ишетелә. Җир өстендәге арматуралары дерелдәп-калтырап тора. Бу ни 
хәл инде? Дамир бөтенләй куркуга калды: дошман кулы уйнамагандыр бит? 
Задвижка үзеннән-үзе борылмый, димәк, кемдер килеп скважинаны бар көченә 
ачып киткән. Аны кыса төшеп, тынычландырып будкага керүенә Дамирны янә 
язу кисәге көтә иде: «Мастер күрсәтмәсен үтәмәгән өчен сиңа җәза булачак!» 

Геология таләбе кушканча эшләгән өчен җәза тиешме? Кәгазьдә бер төрле, 
гамәлдә икенче төрле була түгелме бу? Дамир озаклап уйлап тормады, «Җинаятьне 
булдырмый калучыны җәзага тартмыйлар» дигән җавап язуы калдырды. 

Шуннан соң үзе бераз шөлләбрәк тә йөрде, тормышта эшләр китап кушканча 
гына бармаганына төшенә башлаган иде. Колхозда гына түгел, нефть эшендә 
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дә туры эздән генә атламыйлар икән бит. Әмма мастер зыян-зәүрәт күрсәтмәде 
тагын, бәлки әле бригадасында шундый төпле эшченең булуы күңеленә хуш 
килгәндер. Ни әйтсәң дә, бөтенләй таш күңелле кеше түгел инде мастер да, 
өстән кушкан хилафлыкларга барганда, үзенең дә күңеле сыкрый торгандыр.

Кыргыч, скребок... Узган гасырның 50-60нчы елларында нефтьче 
операторларның күпме кәҗә маен чыгарган шул тимер кисәген нефть музеена 
куйганнар икән. Дамир аңа озаклап карап, уйланып торды. Хәзер инде ул – 
хезмәт ветераны... Әллә ниләр искә төште бу тимер кисәген күргәч. Теге вакытта 
алай карап-уйлап торырга вакыт та булмагандыр инде. Аннары бит ул кыргыч 
һәрвакыт торба эчендә, аны күтәрәсең-төшерәсең, ә үзен күрмисең дә. Син 
авыр чыгыр әйләндерәсең... Ә тормыш чыгыры үзеңне кыргычлап әйләндерә...

КОНКУРС ДӘВАМ ИТӘ
Татар әдәбиятында нефть сәнәгате үсешен пропагандалауга багыш ланган 

повесть һәм хикәя жанрларын камилләштерү, татар халкының телен, әдәбиятын 
һәм мәдәниятен саклау һәм үстерү, иҗатта яңа авторлар табу, алар белән даими 
хезмәттәшлек итү максатында «ТАТМЕДИА» акционерлык җәмгыяте филиалы – 
«Казан утлары» журналы редакциясе, «ТАТНЕФТЬ» ачык акционерлык җәмгыяте 
белән берлектә, Татарстанда кара алтын чыга башлауга 75 ел тулу уңаеннан, нефть 
промышленносте тарихы һәм хезмәтчәннәре турында иң яхшы повестька, хикәягә 
«Хәзинә» дигән ачык әдәби конкурс игълан итә.

Конкурс бер турда 2018 елның 1 мартыннан 2018 елның 15 декабренә кадәр 
үткәрелә. Җиңүчеләрне игълан итү һәм бүләкләү – 2018 елның 25 де кабрендә. 

Конкурска татар телендә язылган, моңа кадәр массакүләм мәгълүмат чаралары 
басмаларында, аерым җыентыкларда басылмаган әсәрләр генә кабул ителә. Әсәрләрнең 
саны чикләнми.

Конкурста катнашучылар үзләренең эшләрен электрон почта аша җибәрә яки 
«Казан утлары» журналы редакциясенә электрон рәвештә китереп бирә.

Конкурска килгән әсәрләр 10 баллы система буенча бәяләнә. Беренче чиратта, 
сюжет яңалыгы, язучының зәвыгы, тел-сурәтләү чаралары, композиция, авторның 
үзенә генә хас булган стиль күздә тотыла.

ПРЕМИЯЛӘР
«Повесть» номинациясендә:

I урын – 100 000 сум (бер премия);
II урын – 80 000 сум (бер премия);
III урын – 50 000 сум (бер премия).
Һәркайсы 25 000 сумлык 
өч кызык сындыру премиясе.

«Хикәя» номинациясендә:
I урын – 70 000 сум (бер премия);
II урын – 50 000 сум (бер премия);
III урын – 25 000 сум (бер премия).
Һәркайсы 15 000 сумлык 
өч кызык сындыру премиясе.

МӘКТӘП УКУЧЫЛАРЫ АРАСЫНДА ПРЕМИЯЛӘР
«Хикәя» номинациясендә:

I урын – 15 000 сум (бер премия);
II урын – 12 000 сум (бер премия);
III урын – 8 000 сум (бер премия).
Ун кызыксындыру премиясе (өчәр меңнән).

«Шигырь» номинациясендә:
I урын – 15 000 сум (бер премия);
II урын – 12 000 сум (бер премия);
III урын – 8 000 сум (бер премия).
Ун кызыксындыру премиясе (өчәр меңнән).

Иң яхшы әсәрләр «Казан утлары» журналында басылып килә.
Мәктәп укучыларының иң яхшы әсәрләре «Казан утлары» журналы сайтына эленә.
Конкурс йомгаклары турында мәгълүмат «Казан утлары» журналы сайтында урнаштырыла. 

Сайт: www.kazanutlary.ru; «Вконтакте»: https://vk.com/kazanutlari
Әсәрләр, авторның фотосы һәм анкеталар электрон почта аша җибәрелә. 
Электрон адрес: kazanutlari@yandeх.ru

КЫРГЫЧ
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Яңа исемнәр

Р ә м и с  
Л а т ы й п о в

КЫТАЙ ЕЛГАСЫ

ХИКӘЯ

Чалт аяз көн, зәңгәр күктә ап-ак болытлар. Күз күреме – җирдә арыш басуы. 
Авылдан урманга кадәр аралыкта – зәңгәрсу диңгез. Шул күкнең төсен үзенә 
алган басу өстенә томан күтәрелгән диярсең – арыш серкә очыра. Талгын җил 
аз гына көчәеп киткәндә, серкә уйнаклап югары күтәрелә, җил бераз тынгач, 
арыш басуына иңә... Шул диңгездән яңа пешкән әче арыш ипие исе, борыннарга 
кереп кытыклап, ашыйсыны китерә. 

Ә басу уртасын ярып бәләкәй генә инеш үзәне кереп оялаган. Шушы 
зәңгәрсу басу эченә качарга теләп шуышкан елан кебек тоела елгачык. Җәй 
уртасына суы да аз гына кала инде аның, ташбаш балык белән бакадан башка 
җан иясе дә яшәмидер, әмма Югары оч елгасы дигән зур исеме дә бар. Инеш 
буйлары, бу як су юлларына хас булмаганча, бернинди ерымнар белән дә 
җәрәхәтләнмәгән – ямь-яшел утыралар. Ул яшеллек арасындагы җиләк! Исе 
борынны ярып керә. Ак болытлар белән шушы җирдәге оҗмах арасында да 
табигатьнең иң гүзәл матурлыгы – менә-төшә тургайлар сайрый. Талгын гына 
искән җил болынның басу эченә кисеп кергән урынында үскән кырлыганнарны 
тибрәтә, алар арасыннан зәңгәр, ак, кызыл күбәләкләр очып үтә. Бөтен болын 
чикерткәләр җыры белән тула...

Елганың икенче як ярында, беркемгә дә игътибар итмичә, әрләннәр бәйрәм 
ясый. Арт аякларына басып сызгыралар: 

– Фьюит!
Җәйдә оҗмах нурлары бар дип юкка гына әйтмәгәннәрдер!
Табигатьнең бу матурлыгы белән Югары оч елгасының басу эченә кергән 

бер уемтыгында аһ-уһ килеп җир казып маташкан адәмнәрнең гамәлләре һич 
кенә дә ярашмый. Боларның эшләре кызу: дөньяның шушы матурлыгын бозып, 
яшел басуны ертып, җирне актаралар. Ике адәм билдән чокырда – көрәккә 
сыланып торган кызыл балчыкны өскә ата; тагын икесе шул балчыкны, 
чокырга төшмәсен өчен, читкәрәк күчерә. Кояшта кара янган йөзләре тирдән 
ялтырап тора, күлмәкләре аркаларына ябышкан. Үзләре мыш-мыш килә, әмма 

Рәмис ЛАТЫЙПОВ (1977) – Арча районында туган. Арча педагогия көллиятен һәм Казан 
университетының журналистика бүлеген тәмамлаган. Казанда яши.
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табигать аларның гамәлләрен хупламый – кызыл балчык, көрәккә ябышып, 
эшләрен акрынайта, чокырдан аткан балчык, кире коелып булса да, аларга 
каршы килергә маташа сыман... 

Казучыларга ачулы күзләре белән кандала кебек кадалган Сираҗига бу бер дә 
ошамый. Көн үтеп бара. Мондый эшне тиз тотарга кирәклеген белә ул. Кызуында 
сугып калмасаң, әлеге гамәле барып чыкмасын да сизә. Үзе дә казышырга дип 
талпынып та караган иде, ярамый, дип тагын туктап калды. Үзең тотынсаң, 
нәрсәнедер күрми калуың бар. Шуңа казымый – көрәгенә таянган да тегеләрне 
генә күзәтә. Берсе дә сөйләшми, барсының да эше ашыгыч.

Әле ярый күктәге тургайлар Сираҗиның көрәк тимерен эретеп агызырлык 
нәфрәтле карашын аңламый. Ник туганнарына үкенеп мәңге кайтмаска җир 
читенә олагырлар иде. Шушы җәйге матурлыкка бөтенләй хас булмаган тагын 
бер куркыныч әйберне дә белми шул алар. Чокырдан чыккан кызыл балчык 
читенә куллары артка каерып бәйләнгән ике зат тезләнгән. Берсе ир уртасы – 
кырык бишләрдә булыр, икенчесе – үсмер – ундүрттән дә артыкны бирмәссең. 
Икесенең дә ертылып беткән киемнәре пычракка каткан, шул ертыклардан күренеп 
торган тәннәрендә, битләрендә кан эзләре. Ирнең авыз-борын тирәсе кып-кызыл, 
кырылмаган иягеннән тезләренә кан тамчылый. Икесе дә бер үк рәвешле – кечкенә 
буйлы, шакмак башлы, чәчләре – керпе, үзләре кап-кара, күзләре кысык. Бер зур 
гөмбә янында үсеп чыккан вакларыдай – шулкадәр охшаганнар. 

Базык гәүдәле бу ирне авыл халкы Кытай дип белә, янындагы «гөмбә» – 
аның улы. Авылда электән кабул ителгәнчә, анысының да кушаматы – Кытай. 
Кытай малае. Карашларында – гаҗизлек. Сираҗиның нәфрәтле карашы 
тимерне эретерлек булса, боларының өметсез карашлары – инешнең суын 
бозга әйләндерерлек. 

Яшүсмер бозлы судан яңа гына тартып чыгарылган чеби кебек – дер-дер 
калтырый. Калтыранып тора да, ябык җилкәләрен иеп, сулкылдаган авазлар 
чыгарып сыгылып төшә. Бәйле кулларын бушатырга теләгәндәй, тарткалап-
тарткалап ала. Ертык иңбашыннан калкыган ябык тәне шулкадәр юка – 
сөякләре төртеп чыгар кебек. Тузанга каткан бите кызыл балчыкка төбәлгән, 
башын игән чакларында яшьләре дә шул балчыкка тама. Иелеп сулкылдап 
алгач, Кытай малае башын бераз күтәрә, тагын калтыранып куя, куркынган 
йөзен күтәреп, Сираҗига карый. Авызы ямьшәйгән, үзе сулкылдаган авазлар 
чыгара – яшүсмер ниндидер куркыныч җан иясе булып тоелып китә. Аннары, 
язмышы белән ризалашкан кебек, бер ноктага текәлә...

Олысы, кара янган башын күтәреп, чокыр казучыларның эшен күзәткән 
Сираҗи байга дәшкәләп ала:

– Сирай абый... Сирай абый... Бәлки, бер юлга кичерерсең?
Сирай дәшми. Чокырга текәлгән – әйтерсең лә шуны казу аның дөньядагы 

иң зур хыялы булган. Менә шуны тормышка ашыргач, якты җиһаннан китәргә 
дә ярый аңа... 

– Сирай абый... Сирай абый... Мин гомерем буена синең колың булырга риза...
Сирай дәшми.
Үлем менә шушындый булыр дип кем уйлаган?! Чокыр читендә тезләнеп, 

әҗәле якынлашуын көтеп утырган малайның моны уйларга акылы җитми, ул 
куркудан бөтенләй уйлый да алмаслык хәлгә килгән. 

Ничек инде шушындый матур көндә килә ала ул үлем? Һәм шушылай күзгә 
күренеп! Нигә казыла бу чокыр? 

...Чокырдан чыккан һәр көрәк балчык аларның әҗәлен якынайта...
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– Сирай абый, казытма инде чокыр, тукта инде... 
Кытай бу чокырның ни өчен казылганын белсә дә, аны башкача – үз исеме 

белән атыйсы килми. Шуңа да «казытма, казытма», дип кенә ялвара... Күпме 
генә сөйләнсә дә, берни дә үзгәрмәс төсле. Әмма ялвара торгач, таштай каткан 
Сираҗи да кузгалды ул ахыр чиктә. Тик үзенең файдасына гына булмады 
бугай...

Көрәгенә таянган Сираҗи, тамагын кырып, лач итеп төкерде дә Кытайның 
әйтергә генә түгел, ишетергә дә теләмәгән сүзен әйтеп ташлады:

– Чокыр түгел бу, сиңа кабер казытам мин! Кабер! Аңладыңмы шуны? 
Сиңа да, әнчегеңә дә!

«Кабер» сүзе ике әсирнең аркасына чыжлатып камчы белән суккан кебек 
тәэсир итте – Кытай дерт итеп китте, улы, йөзе белән җиргә егылып, акырып 
елап җибәрде:

– Үтермәгез мине! Үләсем килми минем! Яшисем килә минем, үләсем 
килми! Яшисем килә!!!

Кытай малаеның бүген беренче генә кычкыруы булмаса да, үзәк өзгеч 
тавышка бер дә колак ияләнерлек түгел... Кытай да бөтен гәүдәсе белән 
калтыранып китте, чокыр казучыларның җиргә төбәлгән йөзләре тагын да 
аскарак иелде, мөмкин булса, җир эченә кереп китәрләр иде дә... Әйтерсең 
лә шулай иткәч, аларның бу коточкыч хәлгә катнашлары бетә... Малай шулай 
кычкырып җибәргән саен, аларның хәрәкәтләре ешая – әллә эш белән үзләрен 
оныттырырга телиләр, әллә инде «тизрәк булсак, тизрәк котылырбыз», дип 
уйлыйлармы шунда...

Кызыл балчык өстенә йөзтүбән яткан малай исә үзәк өзгеч тавыш белән 
бәргәләнүен белә:

– Яшисе килә минем!!! Үләсем килми лә!
Әллә никадәр куркыныч хәлләрне кичергән, күп әҗәлләрне үз күзләре белән 

күргән, үзе дә берәүнең үлеменә турыдан-туры сәбәпче булган Кытайның тимер 
йөрәге дә баласының илергәненә түзмәде, күрәсең. Ул, кисәк кенә башын артка 
ташлап, үксеп улап җибәрде:

– Үтермәгез! Җан кыймагыз! Алладан куркыгыз! 
Шулай дип җан өшеткеч аваз белән кычкырды да, чытырдатып күзләрен 

йомып, аскы иренен тешләп, күккә төбәлде. Әҗәл якынлашу сәбәпле, тибүе 
ешайган йөрәге инде күкрәк читлегеннән сикереп чыгарга әзер иде сыман.

Җан өшеткеч авазның Сираҗи күңеленә сары май булып ятасын аңласа, 
Кытай, бәлки, бу кадәр бәргәләнмәгән дә булыр иде. Әмма бай дошманының 
нәкъ шушылай өзгәләнүен ничә еллар көткән иде бит. Тычканга – үлем, мәчегә 
– көлке. Сираҗи көрәген җиргә батырды да кабернең икенче ягына – әсирләр 
ягына чыкты. Әлегә кадәр башын артка ташлап торган Кытайның чәченнән 
эләктереп, йөзен кабергә төбәде:

– Әнә, кара! – Тегесе күзен ачмагач, яңагына чалтыратты. – Кара, дидем! 
Синең соңгы абзарың булачак бу, белдеңме?

– Юк, юк! – дип, ашыгып-ашыгып башын чайкады Кытай. – Сирай абый, 
алай эшләмә! Гомерем белән түләр идем! 

– Синең өч тиенлек гомерең кемгә хаҗәт, хәшәрәт? Сиңа шушы кабер дә 
кызганыч, үләксә базына атасы син мөртәтнең шакшы гәүдәсен... 

– Ю-ук! – Кытайның дога укыган кебек ялынган-ялварган тавышына 
улыныкы кушылды:

– Яшисем килә минем! Үләсем килми минем! Абыйлар! Ник алай итәсез?
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– Нигә акырасың, әнчек?! Үләсең килмиме, ат карагы?! – Сирай Кытай 
малаеның кабыргасына типте, тегесе кычкырып ук җибәрде. Әмма Сираҗи 
кызган иде инде. 

– Акырып кына котыла алмассыз, инде минем кулга бер эләккәч! Кызыл 
балчык көтә сезне!

Шулай диде дә Сираҗи көрәктәй куллары белән Кытайның яңагына чапты.
Шушы сугу Кытайны айнытып җибәргән бер мизгел булды сыман. Ни 

гаҗәп – акырырга ачылган авызы да ябылды. Гүя, бу сугу аның башына кереп 
оялаган җеннәрне төртеп чыгарды. Әйтерсең, ул гәүдәсен ташлап чыгып китте 
дә читтән үзенә карап тора... Әҗәл – явыз уяткан шайтан аның баш миенә 
уралган хәтер йомгагын бармагына чорный башлады...

Беренче тапкыр утыз ел элек җизнәсе белән бер байның ат абзарына 
кергәндә дә шулай типкән иде йөрәге. Тез буыннары калтыраудан, кулларының 
егәре китүеннән берни эшли алмас хәлгә килгән иде ул... Җизнәсе малайның 
күңелендә уйнаган уйларны сизеп алды, әмма нәрсәдер өйрәтеп маташырга 
вакыты юк иде инде аның. Ат карагының тәрбия ысулы бер генә иде. Зур 
йодрыгы белән берне китереп сылады һәм икенче кулы белән изүеннән алып, 
абзар ишегенә терәде: «Җебемә! Җебесәң – катасың! Шушы урында үзем 
бәреп үтерәм!» Караңгы абзарда җизнәсенең йөзен күрмәде ул, әмма шушы 
мизгел төшләренә кереп интектерде соңыннан...

Баскан урынында биеп торган атны урлап алып чыгып китеп, алдан 
килешенгән урында тиешле кешесенә – пыяла заводыннан килгән марига 
тоттыргач та шул ук тәрбия алымын тагын бер кулланды җизнәсе. Тез 
буыннары дерелдәп торган үсмернең башына кундырды:

«Җебесәң – катасың!». Аннары, эшне башкарып чыккан хөрмәткә чирмеш 
көмешкәсе кабып, бераз кәефләнеп алгач, озаклап акыл өйрәтте: «Артыңнан 
әҗәл куып килгәндә дә кабаланма! Җебесәң – катасың!» 

Кабаланма!
Җебесәң – катасың!
Әйе, нигә җебеде соң әле ул? Әллә беренче тапкыр гына әҗәл килдеме 

каршыңа? Нинди генә хәлләргә эләкмәде аның башы?
Тынычлан! 
Сираҗи тынып калган Кытайга бер-ике генә типте дә үз урынына барып 

басты. Яшел чирәмгә йөзтүбән яткан карак моны сизмәде дә – җирдә йөгерешкән 
кырмыскаларны күзәтте. Әнә, алар да яшәргә тырыша. Йөгерешәләр.

Күз алдыннан бөтен гомере үтеп киткәндәй булды. Ак чәчәкләр баскан елга 
яры, күктәге тургайлар. Болар барысы да аныкы бит. Әнә ул каядыр басуга 
ашыккан әнисе артыннан йөгерә... «Әни, әни, күтәр мине!» Әнисе ашыга, 
кабалана... «Әни, күтәр инде!» Әнисе бөтен эшен ташлап туктый, артыннан 
йөгергән балага каршы килә... «Улым, син зур бит инде, авыр, күтәрә алмыйм 
мин сине...» «Аласың, әни, син бит зур...» «Әни, әти кайда минем?»  «Улым, 
әтиең еракка китте, кайтыр ул, кайтыр...»

 Әнә ул дуслары белән инештән ташбашлар сөзә... Балык сөзәргә кереп 
киткән җиреннән су күсесе тотып чыккач, кызчыкларның гына түгел, 
малайларның да куркышып чинашканнары истә... Ул балыклар чормада кибә 
иде, шул тозлы кипкән ташбашларның тәме әле дә авызда... Юк, кан тәме түгел 
аның авызында, шул чабакларны суыра икән бит ул...

Менә кыш җиткән, текә яр кырыенда басып торалар, кар киртләчләнеп елга 
эченә уелып кергән. Малайлар курыкты, бер ул гына сикерә алды... Кар өеме 
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өстенә ишелеп, аста калуы, күз аллары караңгыланганда, ике абыйның казып 
алуы истә. «Анаңа гәүдәңне кар эрегәч кенә алып кайтып бирә идек бит, малай 
актыгы, ярый әле кай җирдә икәнеңне күреп калганнар...» Бистә базары, бистә 
базарында кипкән балык сатып торучы урыс... Тагын шул кипкән балык... 
«Малайлар, сөйләштерегез...» Ул арада аның кулларында кипкән балыклар, 
ул базарда кешеләр арасыннан чаба... «Тотыгыз, тот, карак малайны!» 
Юк, тоттырмады... «Улым, кайдан алдың боларны?» «Базарда әйберләрен 
күтәрешкән өчен бер урыс бирде». «Булмас, улым, шулкадәр бирдеме?» 
Шатланыр дип уйлаган әнисенең хәсрәтле йөзе күз алдында. Әнисеннән башка 
бер генә якын кешесе дә булмаган икән аның! Кала базарындагы үксез кыз 
хатыны булырга ризалашкач, үзен яратадыр дип уйлаган иде. Әмма бергә яши 
башлагач, тегесе әйтеп бирде: «Минем барыр җирем юк, шуңа иярдем сиңа», 
– диде. Озак яши дә алмады ул, китеп барды. Шулай да ул барында бу дөньяда 
Кытайның яшәвен теләгән кеше булган икән әле. Аннан соңгы тормыш тоташ 
караңгыдан гына тора... 

Карале, көн яктысын күрми дә яшәгән икән ул еллар буе! Суык ат 
абзарлары. Салкын йозаклар. Нидер сизенеп, пошкырынган ат. Караңгы урман 
юлларында урланган атка атланып Кытай чаба... Арттан куалар, борылышта 
читкә алып, чикләвек куаклары арасына яшеренә, кармаланып, чикләвек каба. 
Юк, тоталмадылар... Аннары исәбе-чуты булмаган караңгы, пычрак өйләр. 
Авызларыннан аракы исе килеп торган кешеләр шакшы бармаклары белән 
акча саный...

Хәтта кышкы айлы төннәр дә тоташ караңгылык булып кына истә калган 
икән. Ә иң караңгысы – Сирай бай абзары. «Бер кергән елгага икенче кереп 
булмый, дигән бер акыл иясе. Бер абзарга кергәч, ул тирәдән эзеңне суыт», – 
дип өйрәтә иде җизнәсе. Ә үзе исә кайнишен бер абзарга өчәр тапкыр алып 
керде... Соңгы тапкыр кергәндә, хәтта Кытай үзе дә шуны искә төшергән 
иде. Кайда икән зынҗырларга богауланып Себергә озатылган җизнәсе? Исән 
түгелдер инде ул.

Барысына да юклык гаепле – дөньясы мондый хәерчелектә калмаса, һаман 
бер Сирай йортына керер идеме ул? Каһәр төшкән сугыш бөтен кешенең канын 
суырды, халык күзгә күренеп ярлыланды. Ат карагы җизнәсенең «Үз ояңны 
пычратма» дигән кагыйдәсен бозарга да шул ярлылык сәбәпче булды.

...Абзар эчендә Сирайның ялчылары көтеп торасын да күпне күргән күңеле 
сизмәде шул. Ат абзары ишеген ачарга маташканда, нидер кыштырдаган 
тавыш ишетеп, читкә омтылды, әмма өлгермәде – арттан аркасына күсәк белән 
суктылар, аннары өстенә ташландылар. Аңга килгәнче, бәйләп тә алдылар, 
өстендә сикерә-сикерә кыйнап та аттылар. Капкага ташланган улын да бәреп 
ектылар, акыртып кистеләр улын... Мөгаен, үтергән дә булырлар иде, бай үзе 
чыкты. 

Бәтәч, Кытай яктылык күргәнем юк дип уйлаган иде. Әмма ул аның 
гомерендәге иң куркыныч яктылык – ашыгып абзарга кергән Сирай кулындагы 
фонарь булган. Шуны Кытайның бите пешәрлек дәрәҗәдә якын китереп сузгач, 
куркыныч карарын да әйтте:

– Тереләй күмәбез хәшәрәтләрне!
Сирай байның фонареннан төшкән якты, бүгенге кояш нуры – менә 

аның дөньялыкта соңгы елларда күргән яктылыгы. Алга таба аны әнә кабер 
караңгысы көтә, биш кеше тырышып-тырышып аны тирәнәйтә. Йа, Хода! 
Нинди рәхәт күрде ул бу дөньядагы кырык биш елда? Кайда ул урланган 

Р Ә М И С  Л А Т Ы Й П О В



123

атлардан килгән акча? «Урланганның бәясе арзан була», дип тиеннәр генә 
бирәләр иде аңа. Урлый белсә дә, сата белмәде шул. Бер яктан керә торды, 
икенче яктан чыгып китә торды. Бердәнбер улына да шушы каберне мирас 
итеп калдырамы инде? 

Тукта. Җебемә. Ашык, Кытай. Тап чарасын!
Котылырга кирәк кулын уеп кергән бу богаулардан! Боларның кораллары 

юк, ычкынса, тоттырмас иде ул! 
Кытай, сулкылдаган улыннан, үлем әчесен якынайткан чокырдан 

игътибарын читкә юнәлтеп, котылу эзләде. 
– Нишләргә?
Кайсын да булса үз ягыңа аударырга кирәк. Берәрсен кызгандырырга, 

нәрсәдер вәгъдә итәргә, сораганын эшләргә, әмма үз ягыңа аударырга! Дөньяда 
хәерчелек, һәркемгә ашарга-яшәргә кирәк! Аннары белер ул нишләргә! Кытай, 
ныклы карарга килеп, азапланып кабат тезләнде. Сирай фикереннән кире 
кайтмас. Хатынын кыйнап үтергән кешене рәхим-шәфкатькә өндәп, ялынып-
ялварып кына фикереннән кире кайтарып булмый.

Ә кемнән ярдәм сорарга?
Ирләр барлыгы биш кеше. Хәзер инде берсе генә чокырда, икесе өстә. 

Берсе ял итә.
Чокырда казынган Гыйбадтан сораудан мәгънә юк – Сирайның гомерлек 

ялчысы. Сафа-приказчиктан да сорап булмый, анысы да гомере буе байга бил 
бөгә. Рәхим – Сирайның күршесе, җитмәсә, Кытайдан каза күргән кешеләрнең 
берсе. Рәхимнең кара туры айгырын күрше авыл марие аркылы сатып җибәреп 
зур диваналык эшләде. Тегесе исерек баштан айгырны Кытай урлаганын бөтен 
дөньяга сөйләп сасытты. Үзен дә төрмәгә алып киттеләр озын теле аркасында, 
Кытайны да батырды.

Ат карагының кысык күзләре суга батып баручының куллары кебек шабыр 
тиргә баткан чокыр казучылар буйлап йөгерде. Кайсына гына барып бәрелергә? 
Хәмбәл! 

Сираҗи байның күршесе, борыны эченнән гел нидер көйләп йөргәне 
өчен «Шагыйрь» кушаматы алган Хәмбәлнең күңеле каты түгелдер. Бер генә 
кешене булса да үз ягыңа аударсаң да, уңай якка нидер үзгәртеп булачак кебек. 
Шагыйрьнең нечкә күңеленә тияргә кирәк бераз. Балачакны искә төшерергә! 

– Хәмбәл... Хәмбәл дус! Хәтерлисеңме, шушы елга буенда синең белән су 
үрмәкүчләре эзләгән идек...

– Аннары ат урлап кайттыңмы? – дип шаркылдады Сирай бай. Кытай аңа 
игътибар да итмәде, мышный-мышный җир казып маташкан Шагыйрьнең 
нечкә күңелен үзенчә кузгатмакчы булды ул: 

– Хәмбәл, хәтерлисеңме, Вафаның абыйсы ул үрмәкүчләрне үтермәкче 
булгач, син аларны: «ямьсез булсалар да яшәсеннәр», дип коткарган идең? 
Син бит әйбәт кеше, Хәмбәл. Синең бит күңелең әйбәт... 

Хәмбәл, казып торган җиреннән шып туктады, әмма кабергә төбәлгән 
карашын күтәрмәде.

– Хәмбәл абый, коткар мине! – Кытай малае да, әтисенең ни эшләргә 
теләгәнен аңлады бугай, Шагыйрьгә ябырылды. – Хәмбәл абый, әйт, җибәрсен 
ул безне! Син болар шикелле явыз түгел бит, яшисем килә минем!

Аталы-уллы ике әсир, тезләрендә вак адымнар белән тыпырчынып атлап-
шуышып Шагыйрьгә омтылдылар. Күзләрендә чиксез өмет, авызларында 
ялвару сүзләре. 
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– Коткар, Хәмбәл абый! Коткар!
– Үкермә, әнчек! – Сираҗига боларның шулай кылануы ошамады, атылып 

килеп, башта Кытайга, аннары үсмергә типте. Малай бите белән балчыкка 
барып төште, шундук йөзен күтәреп, кабат Хәмбәлгә ялварды:

– Хәмбәл абый, абыем, бәгърем, миңа ундүрт кенә яшь, үтермә мине! Алла 
хакы өчен... 

Бер сүз дәшми торган Хәмбәл тураеп басты. Шагыйрьнең йөзен күреп, ике 
әсир дә тетрәнеп китте – әллә инде аны алыштырып куйганнармы? Тирдән 
юешләнеп маңгаена ябышкан чәчләре астындагы кан баскан күзләре уйнап 
тора иде аның. Шагыйрьнең куркыныч карашын күреп, Сираҗиның да эченә 
шом йөгерде – әллә коткарырга итәме? Кытай да, аның улы да тынып калдылар 
– нишләргә җыена бу?

– Нәрсә, мирне талаган карак, әллә денеңне искә төшердеңме? Мә, кабергә 
ияләшә тор! 

Шагыйрь, куллары белән кызыл балчык алып, малайның да, әтисенең дә 
йөзенә бәрде.

– Мә, мә, тыгын! Ияләшә тор балчыкка, ат карагы! 
Кытай да, улы да өнсез калдылар. Өмет җебе шартлап өзелде. Шагыйрь 

кулыннан очкан балчык кисәкләре утлы күмермени, алар тигән саен ике әсир 
дертләп, куырылып китте.

Сираҗига Шагыйрьнең бу адымы бик ошады:
– Ха-ха, ияләшә тор, диме! Хахах!
Бик ямьсез итеп көлгәч, Сираҗи бай да аяк очы белән балчык сиптерде: 
– Шагыйрь белмичә әйтмәс, ияләшә торыгыз!
Аннары ул төшкә таба авышкан кояшка күз салды, тавышында борчу 

барлыкка килде:
– Әйдәгез, малайлар, тизрәк казыгыз. Эшен бетерик боларның. 
Сираҗи байның яклау сүзләреннән күңеле күтәрелгән Шагыйрь исә кызып 

киткән иде, әтәчләнеп, кулына эләккән таш кисәген дә Кытайның йөзенә орды: 
– Кат, дуңгыз! 
Таш, башын аска иеп утырган, инде кичтән үк шактый типкәләнгән 

корбанның маңгаена бәрелеп, читкә чәчрәде. Кытай авып ук китте. Шагыйрь 
чокыр читеннән тагын таш эзли башлаган иде, Сираҗи көрәге белән аның 
аркасына каты итеп төртте:

– Булды, казуыңны бел, Шагыйрь кисәге, дивана! Син үтерсенгә тотмадым 
мин аны! 

Сираҗиның да тавышында миһербанлык чаткылары була ала икән. 
«Катмадымы ул?» – дип, әсирнең йөзен борып карады. Кытай күзләрен ачып-
йомып торганны күргәч, «Исән икән!» – дип сөенеп куйды. 

– Карагыз аны! Бармак белән дә кагыласы булмагыз! Бәреп үтерәсе булса, 
мин аны кичә абзарда ук хәл иткән булыр идем! – дип, ныгытып әйтеп тә 
куйды кабер казучыларга. Үзе: «Әйдәгез, тизрәк», – дип ашыктыра башлады.

Ярдәм көтмәгәндә килде Кытайга. Һәм берьюлы ике яктан! Чалкан яткан 
Кытай кулына ниндидер салкын әйбер тигәнне сизде. Гомеренең азагы 
якынлашу зиһенне дә үткенләтә икән – ир шундук аңлады: таш түгел, ниндидер 
очраклылык һәм могҗиза белән кемнеңдер кайчандыр төшеп калган пычак 
тимере иде бу! Сабы череп, тимере күгәреп беткән, әмма еллар буе Кытайны 
көтеп яткан. Азатлык көтеп тилмергән бармаклар пычакны мәче тычканны 
эләктергән кебек тотып алды. Маңгаеның авыртканы да онытылды, ул кире 
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тезләнеп утырды – иң башта аяклардагы богауларны кисәргә кирәк. Әмма 
Сираҗи күз алдында ничек эшләргә дигәндә генә... Рәхим телгә килде:

– Сирай, җиткәндер. 
– Нәрсә, аңламадым? – Тегесенең күзләре акайды.
– Булды, – Рәхим шундый итеп әйтте ки, хәтта нокта куйды кебек. – 

Кабыргасын санадык. Өнен алдык. Адәм баласының җанын кыеп, гомерлек 
гөнаһ җыймыйк өстебезгә. Кирәкми. Ахирәттә дә җавап бирәсе бар.

– Тукта, син нәрсә? Шушы хәшәрәтләрне җибәрик, дисеңме?
– Җибәрик. Биргәләп алыйк та җибәрик. Бүтән мондый хәлдә күренмисең, 

дигән шарт белән озатырга кирәк. Тагын кайтып күренсә, күз күрер. Күренмәс 
ул. Кайтмас та...

Шушы сүзне генә көткән кебек, чокыр казыган Вафа белән Гыйбад та, 
эшләрен ташлап, Рәхимгә текәлде. Кытай малае да өметле күзләрен Рәхимгә 
текәп, тынып калды. Шагыйрь генә, берни булмаган кебек, аһ-уһ килеп, 
казуын дәвам итте. Кытай шаккатты – уйлап карасаң, Рәхим аңардан күбрәк 
тә зыян күргәндер әле! Сирайның байлыгы очсыз-кырыйсыз, бер аты югалуын 
сизмәслек тә, ә Рәхимнең бит аның кадәр байлыгы да юк! Кара турысы карап 
торган бердәнбер байлыгы! Ул язгы чәчү алдыннан Рәхимне бөтенләй кулсыз 
калдырды дияргә була! Рәхимсезлеге өчен Рәхимсез кушаматы алган Рәхим 
бит ул! Елгадан тотып кайткан балыкларны иснәгән өчен песине бәреп үтергән 
Рәхим! Әмма шаккатып торырга вакыт юк, бу мизгел – котылу өчен уңайлы 
форсат!

Кытайның күзләре боларда, ә куллары ашыгып-ашыгып эшли – аякны уеп 
кергән бауларны черек тимер кисәге белән кешегә сиздерми кисүе бик авыр! 
Бәхеткә, тегеләр арасында бәхәс кызып китте – болай да киеренкелекнең соңгы 
чигендә торган Сираҗи бай Рәхимнең бугазына ук ябышты һәм йолыккалый 
башлады:

– Син нәрсә? Әллә син дә ат карагы белән бер әртилдәнме? Әллә 
урлаганнарын сиңа китерә идеме? Ә? Нигә дәшмисең? 

Рәхим дә төшеп калганнан түгел, үзе дә Сираҗиның бугазыннан алды:
– Котырма, Сирай! Авыз ачканыңны колагың ишетсен! Ул ат карагы булса, 

син кеше үтерүче булмакчымы?
– Син... син! – Ачуына тыгылган Сирай сүз таба алмады һәм котырып 

кычкырды: – Тиз бул, төш кабергә! Казы! Сүземә аркылы төшсәң, ат карагы 
белән үзең дә кереп ятарсың! Мин – Сирай бай булырмын, белдеңме шуны!

– Яткырып кара! – Рәхим дә бирешергә теләмичә йолыккалады.
– Җибәр! – дип үкерде бай һәм тукталып калган ирләргә ябырылды: 
– Ә сез нәрсә терәлеп каттыгыз! Казыгыз! 
Кабер казучыларның никтер эшкә керешәсе килмәде. Аларның күзләрендә 

шик һәм шөбһә күргән Сирай үзенең җиңелгәнен аңлады. Хәтта бөтен яшәеше 
Сирайга гына бәйле Вафа приказчикның да шушындый гөнаһны өстенә аласы 
килми иде, ахры, көрәген кадап, куллары белән үзен кочаклап, басып тора 
бирде. 

Тәк, тәк... Сирай, Рәхим кулыннан ычкынып, ирләрне күздән кичерде. 
Абзардагы үгезләрмени! Аның караңгы төннәрдә корган нияте җимерелеп 
бара. Шушы күсене тотып, тереләй җиргә тыгу турында күпме хыялланган 
иде ул! Инде теләге тормышка ашты дигәндә генә, кире борылсыннар әле! 
Шагыйрьдән башка аны яклаучы да күренми... 

– Нишлисез сез! – дип кычкырды Сираҗи. – Сез аңлыйсызмы кемне кулдан 
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ычкындырганыгызны! Ул бит карак! Ат карагы! Күпме кешене ач-ялангач 
калдырган бәдбәхет! 

– Син безгә аның кем икәнен сөйләмә, Сирай, – диде Рәхим. – Мин аны үз 
кулларым белән бәреп үтерергә әзер. Шулай да адәм баласы бит ул. Китсен! 

– Юк... – диде Сираҗи. – Аңладым мин сезнең барыгызның да кем икәнен. 
Сез үзегез дә шуның белән теге дөньяга олагасы кешеләр идегез бит! Ат 
урлаганда тоткач, Бака Хәкимулланы нишләтте! Башын ярып чыгып киткән 
кеше үтерүче бит бу нәрсә! Бака бит шуннан мантый алмыйча китте! Син 
шуны яклыйсың, Рәхим! Мин аны тоттым! Гөнаһын миңа ягарсың!

Рәхим ат карагын якларга дип авызын гына ачкан иде, сүзен әйтә алмый 
калды – чәрелдәп кычкырган Шагыйрь тавышыннан барысы да дерт итеп 
куйды:

– Тотыгыз, тот! – Кабердән җир өстенә үрмәләгән Шагыйрь озын бармагын 
каядыр төртеп күрсәтте:

– Әнә! Әнә!!!
Ирләр арасындагы ызгыштан файдаланып, Кытай аягын, кулын бәйләгән 

бауларны кискән... Улын коткарырга омтылып та карамады ул – үзенә исән 
калырга кирәк иде, улына тимәсләр әле, тимәсләр... Үзе исән калса, коткарыр 
улын да! Тик үзенә котылырга, качарга, мөмкин кадәр ераккарак китәргә! 
Баулардан бушангач, ул тезләнгән килеш бераз артка чигенде, аннары кисәк 
борылып, су читендә үскән таллыкка ыргылды. Инеш ярыннан менгәч, арыш 
басуы. Арыш басуының теге ягында – урман. Анда инде бүре белән керсәләр дә 
эзләп таба алмаслар! Шундый уйлар белән сөзәк ярдан инешкә таба элдерде ул. 
Аякны уеп кергән бау рәхәтләнеп чабарга ирек бирми, әрнетә каһәр. Ике аягын 
укмаштырып бәйләгән бауны кисә алды, әмма уң аягын кысып бәйләгәнен 
кисәргә өлгермәде. 

Кытайның күңеленә бала чактагы догалары килде – «бисмилла, бисмилла», 
дип кабатлады күңеленнән, башка сүзләре онытылган икән инде. Тиз! Тиз! 
Күрмәсеннәр, сизмәсеннәр, Ходай, коткар, коткар!

Юк, булмады... Тауның яртысын да төшеп җитә алмады, Шагыйрьнең чинак 
тавышы колагына килеп бәрелде... 

– Тотыгыз, тот! – Сирайның бер акыруы җитте, бар да, әле яңа гына 
әсирне коткару өчен үзара ызгышып ятуларын да онытып, Кытай артыннан 
ыргылдылар. Йөгереп киткән тычкан мәчене ничек әсәрләндерсә, йөгереп 
барган ат карагы боларны да шулай алгысытты – ник, ни өчен дигән сораулар 
биреп тормыйча, барысы да дәррәү аның артыннан ыргылдылар. «Моны тоткач 
нишләтәбез?» дигән уй берсенең дә башына кермәде – тотарга! 

Уйланып торырга вакыт юк – бәләкәй чагында су үрмәкүчләре тоткан 
урыннан инешне сикереп чыгып, әрәмәлеккә генә кереп китәсе! Әмма инешнең 
ярына җиткәч кенә күрде – аның бала чагындагы су буе түгел икән инде бу! 
Инеш үзәнен ташулар үзгәрткән, элек бала-чага бер сикерүдә чыга торган 
урында яр киртләчләнеп тора, су да бер аршын киңлектә, шешкән аякларың 
белән монда төшеп, теге ярга чыгармын димә – чабуыңнан тотачаклар! Шушы 
урыннан астарак кондызлар буа корып, суның күтәрелгәнен каян белсен ат 
карагы? Таррак урынны табарга кирәк, әмма уйланып торырга да вакыт юк. 
Кытай, артыннан килгән аяк тавышларыннан үзен куып җиткәннәрен аңлап, 
бер мизгелгә генә артка борылып карады. 

Йөзе кып-кызыл Шагыйрь белән Гыйбад аны куып җитеп килә иде. 
Борын тишекләре киңәйгән, чылбырдан ычкынган бозаулар диярсең! Алар 
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артыннан Рәхим чаба. Вафа белән Сирай бай арттан сөйрәләләр. Димәк, улы! 
Ул да котылды! Улын, аның күз нурын берүзен калдырганнар! Башы эшләсә, 
кулын чишкәндер! Улы котылды, үзенә генә котыласы калды! Әмма арттан 
ташлансалар, качып котылып булмасын аңлады ул – боларның икесен сугып 
аударырга кирәк – аннары гына инешне чыгарга.

Идән астында үскән билчән кебек колга – Шагыйрьнең ат карагына көче 
җитмәсен белә иде. Чынлап та, ул Кытайга ташланырга җөрьәт итмәде. Кытай, 
аны сугып егарга теләп бер адым атлады, әмма Шагыйрь артка сикерде. Ат 
карагының аның белән булышып ятарлык теләк-нияте юк иде, ул Гыйбадның 
изүеннән тотарга дип ябышкан кулыннан тайпылып, эченә сукты. Тегесе 
кыргый тавыш белән акырып җибәрде, күректән чыккан кебек, авызыннан 
чыелдап һава да чыкты әле. Гыйбадның егылганын күреп, Рәхим дә адымнарын 
акрынайтты – Кытай белән бергә-бер алышырга һич теләге юк иде аның... 
Тегеләрнең артка чигенгәнен күргәч, Кытай инешкә омтылды... Суның теге 
ярына чыкса, корбанның әрәмәгә кереп юк буласын аңлап, Сираҗи акырды:

– Җибәрмә, тот-тот!
Ат карагы ычкынса, үзенә яхшы булмаячагын да, кулга килеп кергән 

корбанны болай җибәрергә ярамаганын да белгән Шагыйрь янә Кытайга таба 
омтылды. Ат карагына таба сикерде, әмма каядыр җиргә таба килеп төште... 
«Бай каршында егылган булып хәйләләде» дип уйлады Кытай һәм инешкә 
сикерде... әмма аяклары ярда калды, ә үзе инешкә куллары белән килеп төште.

Кытайның аягына бәйләнгән бауның бер метр тирәсе өлеше җирдән 
сөйрәлеп барган икән, шуны күргән Шагыйрь җиргә сикереп, эләктереп 
алган... Котылам дигән Кытай, суга егылды һәм Шагыйрьне дә үз артыннан 
сөйрәп төшерде. Өстенә төшкән ирне селтәп атарга теләмәкче иде ул, әмма 
ярты беләге ләмгә кереп бату сәбәпле, селтәнә дә алмады. Шуңа да гәүдәсен 
мәче сырты ясап, Шагыйрьне алып атты, суга сикереп төшеп кулына ябышкан 
Гыйбадны да селтәп очырды һәм каршы ярга менәргә омтылды. Инешкә 
сикереп төшкән Рәхим аягыннан тотып сөйрәмәсә, котылган да иде инде! 
Әмма булмады! Баштанаяк пычракка баткан Шагыйрь икенче аягына ябышты, 
Гыйбад беләгенә килеп асылынды. Тал тамыры шартлап сынып, дүрт ир дә 
кабат инеш суына килеп төштеләр. Торырга маташканда, изүеннән эләктергән 
кемнеңдер кулын бар ачуы белән тешләде Кытай. Кемдер илереп акырды, кабат 
торырга ирек бирмәделәр, кулларын каерып тотып, каты-каты итеп аркасына 
типтеләр, ычкынырга теләп тыпырчынган ат карагының башын инештәге 
ләмгә төрттеләр.

– Әйбәтләп бәйләгез кулын! – дип боерды Сираҗи бай.
Гыйбад, тиз генә күлмәген салып, боларга сузды. Баштанаяк ләмгә 

пычранган ирләрнең кайсысы кем икәнен танырлык та түгел иде, әмма алар 
ат карагын бик яхшы таныдылар – Кытайның кулларын бәйләп, ярга өстерәп 
менгерделәр. Барысы да хәлдән тайган иде, гыж-гыж сулаган көе дәшми генә 
сулышлары тигезләнгәнне көттеләр. Кытай күзләре белән Рәхимне эзләде – 
хәзер өмет анда гына, ул, мөгаен, үз сүзеннән кире кайтмас, коткарыр ул аны, 
коткарыр... Кайда соң ул? Җирдә яткан Кытай аны күрмәде.

– Рәхим, мен әйдә, – диде Сираҗи. – Рәхим! 
Ярдан мыштырдап менеп килүче Рәхим күренде. Сул кулы белән уңының 

чугын үги ана яфракларына урап тоткан, бармак араларыннан кан саркый. 
Ләгънәт! Менә кемнең бармагын тешләгән икән ул!

– Әллә өзеп үк чыгардымы? – дип сорады Сираҗи. – Кая, күрсәт!
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– Ерткыч бүре! Мин аны коткарам дип торам тагын, – дип сыктады Рәхим. 
– Бармак бөтенләй эшләми! Кая, бер тибим әле ичмасам шуңа! 

Әмма типмәде, бер читкә барып чүкте дә: «Ай-яй», – дип уынды ул.
– Рәхим дус, кичер, мин синеке икәнен абайламадым, – диде Кытай. – 

Кичерә күр, кайтарырмын бише белән!
– Айгырны юк иттең, инде кулсыз да калдырдыңмы мине! – Рәхим, котырып 

китеп, Кытайга типте. – Мыскыл итеп тор тагын, нинди дус мин сиңа! 
– Юк, юк... 
– Нәрсә, Рәхим, күрдеңме инде? – диде Сираҗи. – Мин аны еллар буе 

тотмакчы булдым, син – җибәрмәкче. Менә шул аның рәхмәте.
Кытай, артка бәйләп куелган куллары белән үлән араларын кармалаштырды, 

күзләре белән таш кыйпылчыгы эзләде. Котыласы иде ничек тә! Әмма аның 
нәрсә уйлаганын Сираҗи бик тиз аңлады:

– Бу тагын ычкынмакчы булып маташа, әйдә, малайлар, алып киттек. Тот, Вафа! 
Шагыйрь белән Вафа Кытайны кулларыннан эләктереп, өстерәп киттеләр. 

Кытай булдыра алганча аяклары белән карыша башлады. 
– А-а-а, үтермәгез мине! – дип сөрән салды ул. 
– Гыйбад! Нәрсә каттың карап! Тот! 
Сираҗи белән Гыйбад Кытайны аякларыннан эләктерде. Дүрт ир, 

чәбәләнгән Кытайны күтәреп алып киттеләр. Коточкыч күренеш иде бу – дүрт 
кап-кара балчыкка баткан зат үзләре кебек үк кап-кара, авыз-борын тирәләре 
кызыл канга баткан берәүне күтәреп баралар. Алтынчысы да кап-кара, анысы 
арттан теркелди, куллары кып-кызыл кан... 

– Тизрәк маташыгыз, нигә мыштырдыйсыз? – Сираҗи бай тынгысызлана, 
күзе гел авыл ягында. Берәрсе калага хәбәр итеп, кемнәрдер килеп, бу эшкә 
аяк чалмасыннар тагын, дип уйлый иде ул. Дөньяларның тыныч түгел чагы, 
илдә хакимият кем кулында икәнен шайтан үзе дә белми торган заман. Шулай 
булмаса, ат карагы да болай кылана алмас иде... Хәер, элекке заман булса, 
Сираҗи да болай эшләмәс иде, бәлки...

...Сугышып йөреп, Кытай малаен бөтенләй онытканнарын чокыр янына 
килеп җиткәч кенә аңладылар. 

– Әттәгенәсе, – дип сызгырып куйды Сираҗи. – Көчеге кая киткән! Табыгыз, 
тиз! Шагыйрь, бар, Гыйбад, эзләгез, монда алып килегез!

Пычрак адәмнәр әсәрләнеп якын-тирәне караштыра башлады.
– Табыгыз, тап! – дип ашыктырды Сираҗи.
Кытай исә улы тезләнеп торган урынны күздән кичерде. Әмма киселгән 

бауларны күрмәде. Их! Улы!!! Кулларын, аякларын кисәр җай тапмаган 
күрәсең, бәйләнгән килеш үрмәләгән... Их, дип үкенде Кытай – пычакны үзе 
белән алган булса, бәлки боларны чәнчеп, котыла да алган булыр иде! Малае 
да котылсын дип пычакны калдырды. Их! Нишләде ул!.. 

Кытай малаен таба алмагач, Сираҗи Вафаны да эзләргә җибәрде. 
– Кайда көчеге, табыгыз, тап! – дип ачуланды Сираҗи. Күзләре белән яр 

буйларын, әрәмәлекне күзәтте. Бер җирдә дә юк! Чабышкан кара адәмнәр 
Кытайның күзенә әҗәл шәүләләре булып күренде – алар, гүя, шушы кара-
кызыл кабердән чыкканнар да аны да, улын да шунда алып кереп китәргә 
йөриләр. Әҗәл акрын гына кара куллары белән бугазына якынлаша...

– Арыш эченә кергәндер ул, шуннан карагыз, – диде Рәхим. Үзе, Кытайдан 
бик ерак китмичә, басу ягын карый башлады. Арышларның авышкан урынын 
күреп, шунда кереп китте. 
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– Әйтәм бит! Әнә ул! – диде дә арыш эченә ташланды. Арыш эченнән 
чырлап кычкырган малай тавышы ишетелде. Үзен күргәннәрен аңлаган үсмер 
йөгереп качарга омтылып та карады, әмма ирләр аны эләктереп, бик тиз генә 
өстерәп алып та килделәр.

Мескен малай, ерак китә алмасын аңлагач, арыш эченә качып котылмакчы 
булган. Үтмәс пычак хәлсез кулларга буйсынырга теләмәде шул – бик нык итеп 
бәйләгәннәр иде. Шуңа да, пычакны эләктереп, кушаяклап сикереп качты ул 
кабер кырыеннан, тәгәрәп тә алды, үрмәләде дә... Арыш басуы эченә сузылып 
ятты, бауларны шунда кисеп котылмакчы иде дә, өлгерә алмады... 

Кыйналган малайны атасы янына китереп аттылар.
– Булды, вчу! – диде Сираҗи. – Чиратың җитте, ат карагы! 
– Нәрсә, ничек?! – диде Кытай. Аның күзләре куркудан зур итеп ачылган, 

иреннәре генә түгел, бөтен тәне дерелди башлады. 
– Алай итмә инде, бай! Мин гомерлек... 
– Җитте, күп сайрадың, әйдә! – Сираҗи Кытайның җилкәсеннән тотып, 

кабергә таба этте. – Әйдәгез, нәрсә карап каттыгыз! 
– Рәхим, Рәхим! Коткар мине! – дип өзгәләнде Кытай. 
Рәхим дәшмәде. Тешләнгән кулын авызына капкан килеш, кабергә аркасы 

белән борылып чүгәләп утырган иде ул. 
– Әйдә, әйдә, – дип йолыккалап, чокырга өстерәп төшерделәр Кытайны. 

Кызыл балчыклы салкын чокырга егылып төшкәч, әҗәл бөтен чынбарлыгы 
белән күз алдына килеп басты. 

– Чыгарыгы-ыз! – дип сөрән салды ул чокыр төбеннән.
– Кешеләр, коткарыгыз! Рәхимле булыгыз, Алла хакына-а!
– Рәхимле, ие, рәхим-шәфкатьле, – дип, ялагайланып көлде Шагыйрь. – 

Бисмиллаңны укы, ат карагы! 
Кытай, торып басарга талпына башлаган иде, Сираҗи көрәк сабы белән 

күкрәгенә төртеп, чокыр почмагына кысты: 
– Нәрсә карап торасыз! Әнчеген төшерегез, әйдә! 
Малай чырайлап кычкырып җибәрде, үзәк өзгеч тавыш белән елый 

башлады: 
– Җибәрегез, абыйлар, җибәрегез!
Шагыйрь белән Гыйбад, малайны киемнәреннән, беләкләреннән өстерәп 

атасы янына чокырга аттылар. Улының шушы хәлен күреп, Кытайның да 
күкрәк түреннән үксү бәреп чыкты:

– Нишлисез сез? Нишләтәсез!
Чокыр авызындагы кара-кучкыл кешеләр көрәкләре белән балчык ата 

башлады. Рәхим, берсе дә көтмәгәндә, утырган урыныннан сикереп торып, 
кабергә сикереп төште, малайны сөйрәп аягына бастырды, каян көч килгәндер 
– чокыр өстенә ташлады:

– Бүтән сүз әйтмим, Сирай, әмма малайга рөхсәтем юк! Атасына ияреп 
йөреп эшләнгән эш, аны җибәрик!

«Җибәрик, җибәрик», – диде Вафа да. Гыйбад белән Шагыйрь 
дәшмәделәр. Рәхимнең Кытайны яклый башлавыннан шикләнгән Сираҗи 
сүз әйтмәде. Җирдә үкереп яткан малайның бауларын көрәк белән ышкып 
кистеләр. Рәхим үсмерне җилкәсеннән сөйрәп торгызды да бик каты итеп 
артына типте: 

– Бар ычкын, малай актыгы! Бу авылда бүтән күренәсе булма! 
Егылган малайга калганнары да типкәләде, форсаттан файдаланып, ул 
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ничектер аягына басты һәм куллары артка бәйләнгән килеш, акырып авылга 
таба чапты. Чапты-чапты да абынып егылды, тагын торып чапты... 

Аның артыннан карап калган Сираҗи Рәхимгә борылды:
– Инде син үз сүзеңне әйттең. Мин сиңа юл куйдым, минекенә тыгылма! 

Карар хәлең булмаса, бар, кайтып кит!
Рәхим, дәшми генә, инешкә таба төшеп китте. Болар мәчәләнгәннән 

файдаланып, чокырда аягына баскан Кытай аның артыннан кычкырды:
– Рәхим! Рәхим дус! Коткар мине, үтермә!
Рәхим дәшмәде.
– Булды, җитте, соңгы сәгатең сукты, – диде Сираҗи. – Иманың калган 

булса, укы догаларыңны!
Чокырдан – астан өскә караганда, көрәк тоткан бу кара адәмнәр кабер 

козгыннары кебек күренә. Болар кулына эләксәң, аны – авыл кешеләрен 
еллар буе өркетеп торган ат карагын гына түгел, бер гөнаһсыз сабый баланы 
да күмәрләр. 

Гүр дигәннәре шулай салкын була торгандыр инде – ни өчендер Кытайның 
эченә салкын төште, тешләре дер-дер килә башлады.

– Шушы килеш күмәсезме мине, кешеләр? – дип сорады ул үзенең 
газраилләреннән.

– Нәрсә, укалы күлмәк кидереп күмикмени? 
– Пычрак килеш күмәсезме мине?
– Пычрак җанны пычрак килеш күмәрбез, – диде Сираҗи. – Тагын нинди 

сүзең калды?
– Чалбарны салыйммы соң? – дип сорады Кытай. Үзенең юньсез, ат карагы 

булуын таныса да, аның бер дә теге дөньяга шушылай пычракка баткан килеш 
китәсе килми иде. Юынасы иде һич югы.

– Әйдә, сал ыштаныңны, – диде Сираҗи. Аннары шундук кире уйлады:
– Синең аякларыңны чишәсе була икән. Мәшәкатьләнмә, анда кабул итәрләр 

ыштаның белән дә. Ят сузылып кабер төбенә, яхшы чакта! Яки көрәк белән 
башыңа бирәм! 

Сираҗи аны карышыр дип көткән иде, ни гаҗәп – Кытай карусыз гына 
чокырга сузылып ятты. Өметсезлек аның бөтен күңелен биләп алган иде. 
Сугылган, суелган урыннарның әрнүенә түзәрлек түгел, якты дөнья белән 
хушлашу килгәнен аңлау исә тамчы да ихтыяр көчен калдырмады. Бер мизгелгә 
улы искә төште, әмма бу аңа җиңеллек китермәде. Улым белән бергә үземнең 
бер кисәгем дә котыла дип уйлады ул, әмма үзең якты дөньяда калмагач, ни 
файда? 

...Дүрт адәм олы көрәкләр белән өстенә балчык ташлый башлагач, Кытай, 
үз-үзен белештермәстән, өскә карады. Дүртпочмаклы күк йөзе – анда якты 
дөнья, ул, чокыр төбендә кабат басарга омтылды:

– Якты дөнья, каласың бит!
– Мә, сиңа, мә! – Сираҗи көрәк сабы белән аның битенә төртте, үзе 

яраннарына фәрман бирде: 
– Тиз күмегез, тиз!
Кытай, өстенә төшкән балчыкны коярга теләп балык кебек тыпырчына 

башлады. Сираҗи, аякларын чокырның ике ягына аерып басып, көрәк сабы 
белән Кытайның эченә төртеп, җиргә кысты. Кая ул басу! Авыртудан Кытай 
урталай сыгылып килде, илереп акырынды, әмма инде ычкына алмады. 
Өстәгеләр исә балчык ишүне дәвам итте. 
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Вафа, эченнән генә догаларын пышылдап, балчыкны Кытайның аяк ягына 
атуны кулайрак күрде: «Ходаем, күреп торасың, мин гөнаһлы түгел, аякларын 
гына күмәм», – дип уйлады ул, үзен юатып. Гыйбад – гыйбад инде ул, Шагыйрь 
белән икесе, малайлар күсе-бакаларны үтереп тәм тапкан кебек, юри, аның 
илереп кычкырган йөзенә балчык аттылар. Кытай авызына балчык тулганын 
да белештермичә кычкырды. 

Әмма көрәкләр белән дә, аяклар белән дә ишкән балчыктан котылу бөтенләй 
мөмкин түгел. Күмүчеләр тиз маташтылар – берничә минут дигәндә, Кытай 
инде күренми дә башлады, ыңгырашкан тавыш кына ишетелде. Сираҗи да 
көрәген тартып алды. «Әнә, селкенә әле», – диде ул, бармагы белән төртеп. 
Чыннан да, балчыкның селкенгәне сизелә иде. 

– Әйдәгез, тизрәк тотыйк, – дип, Сираҗи үзе дә балчык ишәргә кереште. 
Дүрт кешенең ишкән балчыгы күкрәк читлеген кыса башлагач, Кытай йөзе 

янында һава урыны калдырырга теләп, кырыйга борылырга талпынып карады. 
Башын өскә чыгарырга тырышты. Күтәрелергә маташты, әмма авыз-борынына 
балчык тулды. Күкрәк читлеген кыскан балчык үпкәсендәге соңгы һава белән 
бергә җанын да кысрыклап чыгара иде. 

Күз алдыннан тормыш мизгелләре кирегә таба йөгерә башлады... Гаҗәп, әле 
генә ул тормышын бала чагыннан картлыгына таба күрсә, хәзер инде тормыш 
җебе кире якка таба сүтелде – ул, гүя, яшәрә бара иде. Менә аны тоттылар, 
менә ул ат урлый, менә ул кала базарындагы кызны өенә хатын итеп алып 
кайта... Әнә аны әнисе күтәреп алып бара... Ә нигә әнисенең йөзе шундый 
кып-кызыл соң? Кызыл да түгел, көрән-кызыл. Ә, бу бит ул – яңа туган бәби 
чагы, шуңа кып-кызыл икән ласа! Тукта, аның бала чагында ук кабер төбендәге 
кызыл балчык булган икән бит! Каян килгән ул, шунда китә... «Бу бит кабер 
төбендәге кызыл балчык», дигән уй Кытайның дөньядагы соңгы уе булды...

– Булды, җегетләр, тырыштыгыз. Ат карагын дөмектердек. Әҗере – миннән, 
әйдәгез, кузгалыйк, – диде Сираҗи. 

Көрәкләрне Вафага атты: «Юып алып кайт!» Гыйбад белән Шагыйрь 
бай артыннан теркелдәделәр. Берсе дә дәшмәде. Тере килеш адәм күмүгә 
катнашлары булу акрынлап кына башларына барып җитте. «Кеше ни әйтер?», 
«Моның өчен баштан сыйпамаслар», дип уйландылар барысы да. 

Барысын да тынычландыра торган сүзне Вафа әйтте: 
– Ярар, җегетләр, ат карагын дөмектергән өчен рәхмәт кенә әйтерләр әле 

безгә!
Бу сүзләр башкалардан бигрәк, үзен тынычландыру өчен әйтелгән сүз 

булса да, шуннан калганнары да юаныч эзләде. «Ие шул», «Җүнсез кеше иде», 
«Кеше үтерүче иде бит ул», – дип юандылар. Сираҗиның келәтендә байның 
запасын – чирмешләрдән алып кайткан саклык көмешкәне төшереп алгач, 
алар бу гамәлләрен инде батырлык итеп сөйли башладылар. 

Илдәге хакимиятсезлек чоры озакка бармады. Сираҗи байлар влачны 
бирмәсләр дип уйлаган иде, әмма киресе булып чыкты – пыяла заводы 
ягыннан килгән кызыллар җиңде. Атларына ашлык бирмәгән өчен, байны 
кыйнап та киттеләр. Шушының белән генә беткән булса иде – йортыннан 
куып чыгардылар. Шагыйрь, үзе кебек хәерчеләр заманы килгәнен белеп, 
яман кыланды ул заманнарда. Гыйбад, Шагыйрь кебекләр колхоз төзибез дип 
йөри башлады, байның бөтен байлыгын колхозныкы иттеләр. Вафа ачлык 
елда харап булды – Тазлар авылына эшкә киткән җиреннән кайтмады, анда 
кеше ашаучылар булган икән, дип сөйләделәр. Сираҗи үзе дә озын гомерле 
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булмады – Шагыйрьгә каршы күп сөйләп йөргәне өчен тегесе аны Красноярск 
якларына сөргенгә җибәрде, әмма бай анда барып та җитә алмады. Шыксыз 
салкын вагонда башта оныгы катып үлде, аннары кызын югалтты, аннары үзе 
дә вагон читендә посып җан бирде. Сираҗиның кайда күмелгәнен беркем дә 
белми – хәтта бу афәттән исән калып, Красноярскига барып җиткән хатыны 
да бихәбәр, әллә аны вагоннан чыгарып кына атканнар, әллә инде каядыр 
күмгәннәр... Аның кайгысы идеме соң? Мең бәла белән Себергә барып җиткәч, 
үзе генә яши алмасын аңлап, бер иргә кияүгә чыкты... 

Гыйбад та озын гомерле булмады. «Мәчет манарасын кискәнгә Аллаһ 
каһәрләде», дип сөйләделәр аның турында. «Мулла агулаган икән» дигән сүзе 
дә ишетелде. Дөрестерме-юктырмы, әмма шул хәлдән соң мулланың үзен дә 
алып китеп юк иттеләр.

Шагыйрь генә озын гомер кичерде. Авылда коммуна башлыгы булды, 
аннары колхозга куйдылар. Бик күп кешене авылдан алып китүгә сәбәпче 
булды ул. Югарыда да бәяләделәр аны – районның иң мактаулы кешеләренең 
берсенә әйләнде. Авылда гына түгел, район үзәгеннән узганда да кешеләр 
карашларын аска төшерәләр дә, ул үтеп киткәч: «Тереләй кеше күмгән адәм 
шушы була инде», – дип пышылдашалар иде. 

Әрләннәр сызгыра торган елга гына гомерне санап агуын дәвам итте. Бу 
вакыйганың сәбәпчеләре үзләренең гамәлләрен яшерергә тырышсалар да, 
барып чыкмады – халык бу инешне «Кытай елгасы» дип атап йөртә башлады. 
Вакыт үтте, ат карагының кешеләргә китергән зәхмәте онытылды. Кытайны 
ничектер сагынып ук булмаса да, кызганып һәм хаксызга рәнҗетелгән кешеләр 
исеме белән беррәттән атый башладылар. Аеруча Шагыйрьнең кансызлыгы 
шуның сәбәпчеседер әле, кем белә...

Сугыш башланыр алдыннан исә бөтен авылны тетрәткән бер вакыйга 
булды. Бер җәйге таңда авылда хәрби киемнән йөргән сәер егетне күрүчеләр 
сәерсенеп калдылар – нинди кеше йөри монда? «Тагын кемне алырга килгән 
икән», дип тә уйладылар... Әмма ул берәүне дә алып китмәде. Болында печән 
чабарга баручылар да күргән булып чыкты ул егетне. Кыска буйлы, чәчен такыр 
итеп алдырган хәрби киемдәге егет Кытай елгасындагы ялгыз кабер янында 
күпмедер басып торган, шундагы чәчәкләрне җыеп, кабергә салган. Һәм тиз-
тиз атлап, авылны урап узып, басудан район үзәге ягына юл тоткан. Печәнгә 
баручылар арасындагы Ибрай: «Мин әрәмә эченә йомышымны йомышларга 
кергән идем. Янымнан ук узып китте. Бөтен чалымнары шул Кытайныкы иде, 
Кытай малае иде ул», – дип сөйләп йөрде. Бу вакыйгадан соң: «Теге заман 
өчен иманны укытып, үземне җиргә тереләй тыкмасмы?» – дип куркудан 
Шагыйрьнең бөтен тынычлыгы китте. Шуның белән куркып, саташып, чиргә 
дә сабышты ул. «Авылга ут төртер, мөгаен», – дип сөйләп йөрде Ибрай. 

Әмма Кытай малае авылда бүтән күренмәде. Аннары беркемдә дә аның 
кайгысы калмады. Бөтен дөньяның астын өскә әйләндергән сугыш башланды. 
Кытайны да оныттылар. 

...Аның кабере дә юк инде хәзер. Бу хәлнең булганын хәзер һаман да тыныч 
кына агып яткан инеш һәм аның атамасы – Кытай елгасы гына хәтерли. 
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Ф а з ы л  
И с к ә н д ә р

ӘТӘЧ
Әтәчләр мине кечкенә чагымнан ук яратмадылар. Ничек шулай башлануын 

хәтерләмим дә инде, ләкин, күршеләрдә сугышчан рухлы берәр әтәч барлыкка 
килсә, безнең үзара мөнәсәбәтләр кан коюсыз гына тәмамланмый иде.

Ул җәйдә мин Абхазия тауларындагы бер авылда, туганнарымда яшәп 
алдым. Апамның буй җиткергән ике кызы, балигъ булган ике улы бар. 
Алар һәммәсе кояш күтәрелүгә үк эшкә китеп баралар: кайсылары кукуруз 
эшкәртәчәк, кайсылары тәмәке яфракларын өзәчәк икән. Өйдә үзем генә калам. 
Миңа йөкләнгән эшләр бик җиңел һәм күңелгә рәхәт. Кәҗә бәтиләрен ашатырга 
(яфраклары кыштырдап торган чикләвекле ботаклар белән сыйлыйм аларны), 
төш турында чишмәдән чиста салкын су алып кайтырга, кыскасы, йортка 
күз-колак булырга тиешмен. Каралты-курада күзләрне чекерәйтеп сакларлык 
әллә ни мөлкәт юк анысы, әмма ара-тирә баш очымда әйләнүче тилгәннәргә 
кычкыргалап куярга туры килгәли, чөнки алар хуҗаның чебешләренә күз 
кыздыра. Аннары ишегалдында адәм заты барлыгын да күреп-белеп торсыннар. 
Әлеге хезмәтләрем өчен миңа, шәһәр кабиләсенең ябык бер вәкиле буларак, 
тавыклар астыннан алып, ике чи йомырка эчәргә рөхсәт ителә. Мин, әлбәттә, 
моны бик теләп һәм намуслы рәвештә башкарам. 

Кухняның арткы ягында үрелгән кәрзиннәр эленеп тора һәм тавыклар 
шунда күкәй сала иде. Ничек алар нәкъ менә шул кәрзиннәргә күкәй салырга 
җөрьәт итәләрдер, монысы инде мин аңламаслык сер. Аяк очларыма гына 
басып, ояга үреләм дә, капшанып, күкәйне учыма кысам. Бу мәлдә мин үземне 
багдад карагы һәм мәрҗәннәр табучыдай хис итәм. Табышымны стенага 
бәреп чертләтәм дә шундук тәмләп эчеп тә куям. Янәшәмдә һәлакәткә дучар 
булган тавыклар кытаклаша. Җирдә яшәүләре гаҗәеп дәрәҗәдә нурлы тоела. 
Чиста һава, химиясез азык-төлек гәүдәмне шифалы сүле белән тутыргач, мин 
яхшылап эшкәртелгән түтәлдәге кабакка охшап китәм.

Әле өйдә актарынганда, ике китап та табып алдым: Майн Ридның «Башсыз 
җайдак», Вильям Шекспирның «Трагедияләре һәм комедияләре» иде алар. 
Беренче китап тәмам таң калдырды. Геройларының исемнәре колагымда татлы 
музыка булып яңгырады; Морис-мустангер, Луиза Поиндекстер, капи-Кассий 
Колхаун, Эль-Койот, һәм, ниһаять, испан зиннәтлелеге белән нурланып балкучы 
Исидора Коваруби де Лос-Льянос.

– Кичерүемне үтенегез, капитан, – диде Морис-мустангер һәм пистолетын 
аның чигәсенә терәде.

Кардәш халыклар әдәбияты
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 – Коточкыч хәл! Ул башсыз лабаса! – Мираж бу! – дип кычкырып җибәрде 
капитан.

Китапны мин баштан азагынача, аннан азагыннан башына кадәрле һәм ике 
мәртәбә диагональ буенча укып чыктым.

Шекспир трагедияләре томанлы һәм мәгънәсез нәрсәләр булып тоелды. 
Ә менә комедияләре язучының язу-сызу белән шөгыльләнүен тулысынча 
акладылар. Король сарайларында яшәүче шамакайлар халыкны көлдерү 
өчен махсус чакырып китерелгән кешеләр түгел, ә capaй хуҗалары үзләре 
шамакайлар икән. Мин менә шуны ачыкладым.

Без яшәгән йорт калкулыкка салынган һәм аны төрле яклап җилләр сыйпап 
уза, ә йорт үзе чып-чын тау кешесе сыман чыдам һәм коры иде. 

Террасаның кечкенәрәк кәрнизе астында карлыгач оялары күренә. 
Карлыгачлар террасага ук кебек атылып керәләр дә, кинәт кенә акрынаеп, 
оялары тирәсендә кайнашалар. Ә оялардан тамаклары ачкан кошчыкларның 
томшыклары сузылган, бераз гына саксыз кылансалар, аска мәтәлешеп 
төшәрләр кебек. Аларның комсызлыгы аналарының ару-талу белмәс холкы 
белән көндәшлек итәргә мөмкин. Кайчакларда, баласының томшыгына җим 
каптыргач, карлыгач, бераз гына артка авышып, оя читендә үк утыра. Гәүдәсе 
хәрәкәтсез, башы гына әле бер, әле икенче якка борыла. Бер мизгелдә ул оядан 
аска мәтәлә һәм, талгын гына тигезләнеп, террасадан очып чыгып китә. 

Ишегалдында тавыклар чүпләнә, чыпчыклар, чебиләр чыркылдаша. Ләкин 
фетнә иблисләре йокламый. Минем кисәтүле кычкыруларыма карамастан, баш 
очымда көн саен диярлек явыз карчыга әйләнгәли. 

Ул кинәт кенә аска томырыла да бер чебине эләктереп ала һәм, авырайган 
канатларын талгын гына җилпи-җилпи, өскә күтәрелә. Салмак кына урман 
ягына очып китә. Шушы искиткеч күренешне тәмләп күзәтү өчен мин 
кайвакытта карчыгага тулы ирек бирәм, ул чебине тырнакларына эләктереп 
һавага күтерелгәч кенә, күңелемне тынычландыру өчен, каты итеп кычкырып 
куям. Карчыга тырнагындагы чебине күрсәгез иде сез: аның коты очкан, шул 
ук вакытта ул карчыгага сүзсез буйсынган кыяфәттә була. Мин шул мизгелдә 
тавышлана башласам, карчыга тырнагындагы чебине төшереп калдыра. Андый 
очракларда куркудан контузия алган һәм күзләре пыялаланган чебине куаклар 
арасыннан табып ала идек.

 – Озак яшәмәс бу барыбер, – ди абыйларымның берсе, һәм, чебинең башын 
кискәч, сызгырына-сызгырына, кухняга кереп китә. 

Тавыклар патшалыгының башлыгы зур кызгылт сары әтәч иде. Үз-үзеннән 
канәгать, купшы, көнчыгыш деспоты сыман мәкерле ул. Мин ишегалдында 
пәйда булып, берничә көн узгач, шул ачыкланды: әтәч мине күралмый 
һәм ачыктан-ачык бәрелеш өчен сәбәп эзли иде. Бәлки, ул минем йомырка 
ашамавымны күргәндер һәм бу хәл аның ирлек горурлыгына тигәндер. Яисә, 
чебиләргә карчыга һөҗүм иткәндә, минем тарафтан күрсәтелгән гамьсезлек 
ачуын чыгаргандыр? Уйлавымча, тегесе дә, монысы да тәэсир иткәндер, 
һәм, иң мөһиме, аның карашынча, ишегалдында тавыклар өстеннән власть 
бүлешүче барлыкка килде, һәртөрле деспот холкына хас булганча, ул моңа 
түзеп торалмый иде. Мин ике властьлылыкның озак дәвам итмәячәген аңладым 
һәм, алдагы сугышларга әзерләнеп, әтәчкә ешрак күз сала башладым.

Бик батыр әтәч иде ул. Тилгән күренгәч, тавыклар һәм чебиләр, кытаклашып 
һәм чыркылдашып, төрлесе төрле якка очкан чакта, ул ишегалдында ялгызы 
басып кала һәм, туздырылган гаремында тәртип урнаштырырга теләп, күкрәген 
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гырылдатып, ачулы кыяфәттә әрле-бирле йөренә. Хәтта карчыгага каршы да 
үчле берничә адым ясый, әмма атлап баручы очучыны куып җитә алмый шул, 
шунлыктан аның бу кәпрәюләре ясалма бер кыланмыш кына иде. Ул, гадәттә, 
бакчада яисә ишегалдында ике-өч сөяркәсе уртасында йөренә, шул ук вакытта 
башка тавыкларны да күз уңыннан ычкындырмый. Ара-тирә муенын сузып, 
куркыныч-мазар юкмы дигәндәй, күккә дә күз салгалап ала.

Кинәт кенә ишегалдыннан күктә очучы кошның шәүләсе шуып узса, яисә 
карга каркылдавы ишетелсә, ул башын горур гына өскә чөя, тирә-юненә карана 
һәм тавыкларын сак булырга чакырып гырылдап куя. Тавыклар куркынып тып-
тын кала, кайчакларда яшеренер урын эзләп, төрле якка чабыша. Еш кына бу 
ялган тревога булып чыга, ләкин әтәч, сөяркәләрен киеренке халәттә тотып, 
аларны тәмам үз ихтыярына буйсындыра.

Сеңерле көчле тәпиләре белән тырмана торгач, ниндидер бер тәмле җим-
ризык табып ала һәм тавыкларны сыйланырга чакыра.

Янына ашыгып чабып килгән тавык әлеге табылдыкка томшыгын сузган 
мәлдә, ул, сокланудан тынсыз калып, канатларын салындырып, кукрайган 
кыяфәттә тавык тирәли берничә тапкыр әйләнеп чыга. Әлеге ният, гадәттә, 
көч куллану белән тәмамлана. Көтелмәгән хәлдән миңгерәүләнеп калган тавык 
аңга килергә һәм әлеге мәлгә нәтиҗә ясарга теләп канат кагынганда, ул, җиңүче 
буларак, горур гына тирә-ягына карана.

Әгәр дә күзе төшкән тавыгы янына килмәсә, табылдыгын тиз генә яшереп 
куя яисә тавыкны читкә куып җибәрә, шул ук вакытта, чурлый-чурлый, яңа 
сөяркәсен үз янына чакыра. Еш кына бу ябык, чебигә охшаган, җыйнак ак 
тавык була. Ул сак кына башлык янына килә, муенын суза һәм, җимне җитез 
генә эләктереп, рәхмәтсез-нисез чабып та китә.

Авыр тәпиләрен алпан-тилпән китереп, әтәч тавык артыннан ашыга. 
Җитдилеген сакларга тырышып, үз хәленнән гарьләнеп чабуын белә. Тавыкны, 
гадәттә, куып җитә алмый, авыр сулый-сулый туктап кала, минем якка карап, 
ис китәрлек берни дә булмады, бу чабуның үзенә күрә мөстәкыйль әһәмияте 
бар, дигәндәй, бер урында басып тора бирә.

Кайчакларда сыйланырга чакыру чып-чын алдауга гына кайтып кала, 
тавыклар чүпләнер нәрсә югын да беләләр югыйсә, әмма аларны хатын-кыз 
кызыксынуы харап итә.

Әтәч көннән-көн ныграк оятсызланды. Ишегалдында күренсәм, мине 
батырлыкта сынарга теләгәндәй, беркадәр артымнан ияреп килә. Аркама 
салкын тир бәреп чыккач, алга таба ни көтә икән дип, тукталырга мәҗбүр 
булам. Ул да бер урынга кадакланып нидер көтә. Инде көннәрдән бер көнне 
яшен яшьнәргә тиеш иде һәм ул яшьнәде дә...

 Мин кухняда ашап утыра идем, ул өйгә керде дә ишек төбендә тукталып 
калды. Аңа берничә кисәк мамалыга ташладым, буш шөгыль иде бу, мөгаен. Ул 
мамалыганы йотып куйды да, дуслашу-килешү турында авыз чайкау файдасыз 
дигән сыман, тәпиләрен чалыш-чолыш китереп, башын өскә чөйде.

Берни дә эшләр хәл юк иде. Мин аңа кисәү белән кизәндем, тик ул 
сикеренгәләп кенә алды да, ата каз сыман муенын сузып, нәфрәт тулы күзләрен 
текәде. Шунда мин кисәүне аңа томырдым. Кисәү әтәч янәшәсенә, идәнгә килеп 
бәрелде. Ул янә биеккәрәк сикерде, аннары, әтәч телендә мине каһәрли-каһәрли, 
кызгылт сары нәфрәт йомгагы өстемә очты. Мин табурет- кага ышыкланып 
өлгердем. Ул, табуреткага бәрелеп, яраланган аждаһаны хәтерләтеп, аяк очыма 
килеп төште.

ӘТӘЧ
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Канатлары шап-шоп җир идәнне кыйнады. Тузан күтәрелде, сугыш җиленең 
салкыны тәнемә сыланды.

Ул арада мин, позициямне үзгәртеп, рим сугышчысы калкан артына 
яшеренгән сыман, табуреткага ышыкланып, ишек төбенә чигендем.

Ишегалдында да ул берничә тапкыр миңа ташланды әле. Күзләремне 
чукырга җыена иде төсле. Мине янә табуретка коткарып калды, ул, шуңа 
бәрелеп, шапылдап җиргә мәтәлде. Тырналган кулларымнан кан саркыгангамы, 
авыр табуретканы күтәреп тору да уңайсыз иде. Нишлим соң, авыр булса да 
күтәрәсең инде, чөнки ул минем бердәнбер саклану чарам лабаса.

Тагын менә бер атака – канатларын җәеп очып киткән әтәч минем калканыма 
кунып калды. Табуретканы атып бәрдем дә берничә сикерүдә террасага, аннан 
бүлмәгә очып кердем, әле ярый, ишекне ябарга өлгердем.

Күкрәгем телеграф баганасы күк гүли, кулларымнан кан саркый иде. Ишек 
ягына колак салдым, каһәр суккан әтәч, минем чыкканны сагалап, теге якта 
торадыр сыман. Шулай булып чыкты да. Бераздан ул ишек төбеннән китте 
һәм, тимер тырнаклары белән чык-чык килеп, терраса буйлап йөренергә 
кереште. Әлбәттә, дошманын сугыш кырына чакыра иде. Ә мин үз крепостемда 
ятуны кулайрак күрдем. Ниһаять дошманын көтү аны тәмам туйдырды һәм 
ул, култыксага очып менеп, җиңүчегә хас тантаналы тавыш белән сузып 
кычкырып җибәрде.

Абыйларым, әтәч белән сугышуымны белгәч, көн саен ишегалдында 
турнир оештыра башладылар. Беребез дә хәлиткеч өстенлеккә ирешмәде, кул-
аякларым сыдырылып кара янып чыкты, әтәчнең дә йоны шактый йолкынды.

Дошманымның, помидор кисәгенә охшаш итләч кикригендә таяк эзләрен 
күрергә мөмкин иде; аның купшы, фонтандай койрыгы шактый кибеп, кечерәеп 
калды, әмма үз-үзенә ышанычы оятсызларча нык иде. Ул иртәләрен мин йоклаган 
өйнең тәрәзә каршындагы терраса култыксасына кунып кычкырырга гадәтләнде. 
Инде үзен оккупацияләнгән территориядәге хуҗа сыман хис итә иде.

Сугышлар төрле урыннарда дәвам итте: ишегалдында, яшелчә бакчасында, 
җимеш бакчасында. Әгәр дә мин инжир яисә алма агачына үрмәләсәм, ул мине 
агач башында сагалап тора.

Түземлегенә искитмәле. Аның тәкәбберлеген киметү максатыннан, 
төрле хәйләләр уйлап табарга тырыштым. Тавыкларга җим сибеп, үз яныма 
чакырсам, ул ачудан шартлар дәрәҗәгә җитә, чөнки тавыклар аны хыянәтчеләр 
сыман ташлап китә, бернинди үгетләүләр дә ярдәм итми. Мин тәрәзәдән аткан 
кукуруз чәкәннәре гайрәтле күкәй салучыларның нәсел бәйләнешләрен һәм 
гаилә традицияләрен җиңде. Соңрак патша үзе дә күренде. Ул тавыкларны 
пыр туздырып ачуланып ташлады, тавыклар үзләренең йомшаклыкларыннан 
оялган кыяфәт чыгарып, кукуруз чәкәннәрен чукуларын белделәр.

Көннәрдән бер көнне апам уллары белән яшелчә бакчасында кайнашканда, без 
кабат эләгешеп киттек. Ул вакытта инде мин тәҗрибәле һәм салкын канлы сугышчы 
идем. Аерчалы таякны кысып тотып, өч япьле таяктан файдаланган кебек, берничә 
уңышсыз омтылыштан соң әтәчне җиргә кыстым. Аның көчле тәне бирешмәскә 
теләп тартышты, калтыранулары таяктан электр тогы сыман миңа күчте.

Кыюларның дуамаллыгы рухландырды мине. Мин аның муенына ябыштым. 
Ә ул пружина сыман кысылды да, кинәт ыргылып, канатлары белән битемә 
китереп сукты һәм бер колагымны тондырды. Курку хисе кыюлыгымны ун 
мәртәбә көчәйтеп җибәрде бугай, әтәчнең муенын ныграк кыстым. Сеңерле 
тыгыз муены дер-дер килеп кулымда тартышты, әйтерсең лә мин елан тоткан 

Ф А З Ы Л   И С К Ә Н Д Ә Р
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идем. Буш кулым белән аның тәпиләрен кыстым, ә ул үткен тырнакларын 
минем тәнемә батырырга теләп тыпырчынды.

Әмма эш эшләнгән иде инде. Мин тураеп бастым һәм әтәч, тонык авазлар 
чыгарып, хәлсезләнгән кулымда асылынып калды.

Яшелчә бакчасындагы апам һәм абыйларым, миңа төртеп күрсәтә-күрсәтә, 
эчләре катып, шырык-шырык көлешәләр иде.

Ярар соң, көлсеннәр! Көчле шатлык дулкыннары мине тәмам изрәтте. 
Дөрес, бераздан каушап калуымны тойдым. Җиңелүче бу хәл белән килешмәде, 
бөтен ачуын тышка чыгарып, үч алырга теләп, гырылдап алгалады, ул тәмам 
ярсыган иде. Ычкындырсам – өстемә сикерәчәк, җибәрмәсәм – кулым бөтенләй 
берни сизми башлаячак.

 – Бакчага ат син аны, – дип кычкырды апам. Койма буена килдем дә әтәчне 
бакчага томырдым. Оеган кулым язылып китте.

Каһәр төшкере! Ул, әлбәттә, бакчага очып төшмәде, авырайган канатларын 
җәеп, коймага кунып калды. Тагын бер мизгелдән ул миңа ыргылды. Бу инде 
чаманы узу иде. Алдымны-артымны белми, ут капкандай чабып киттем, 
күкрәгемнән бердәнбер котылу авазы очып чыкты:

 – Ә-ни!
Дошманыңа аркан тору өчен йә бик ахмак, йә бик батыр булу кирәк. Бу 

минем батырлык күрсәтүем түгел иде, шунлыктан көлкегә калдым.
Мин чапкан арада, ул мине берничә тапкыр куып җитте. Ниһаять, 

нәрсәгәдер сөртенеп, үләннәр арасына тәгәрәп киттем. Әтәч сыртыма сикереп 
кунды, тырнакларын тәнемә батырып, әрле-бирле йөренде, умыртка баганамны 
чукыды, әгәр дә абыем йөгереп килеп, кәтмәне белән селтәнеп, аны куаклар 
арасына атып бәрмәсә, хәлләрнең ничегрәк тәмамланасын беркем дә күзаллый 
алмас иде. Әтәч инде үлгәндер дип уйлаган идек, әмма кичке якта ул бик 
йончыган һәм кайгылы кыяфәттә куаклар астыннан исән-сау килеп чыкты. 
Яраларымны чистартып, юып маташкан апам әйтеп куйды:

 – Сез тыныша алмассыз, мөгаен. Ярар, иртәгә без аны кыздырып ашарбыз...
Икенче көнне без абый белән әтәчне тоталмый тирләп беттек. Хәленең 

мөшкел икәнен сизенде бугай ул. Әтәч страустан да шәбрәк чаба иде. Яшелчә 
бакчасын да очып кына чыкты, куаклар арасына кереп яшеренде, соңыннан 
подвалга кереп посты. Без аны шунда эләктердек. Кыяфәте эзәрлекләүдән 
җәфаланып беткән җан иясен хәтерләтә иде, күзләре тулы шелтә. Әйтерсең 
лә ул миңа: «Әйе, без синең белән дошманлаштык, бу ир-атлар арасында була 
торган намуслы сугыш. Ләкин мин синнән хыянәт көтмәгән идем», – дия иде. 
Йөрәгем кинәт чәнчеп куйды, мин читкә борылдым. Берничә минуттан абый 
аны суйды, Әтәчнең гәүдәсе сикергәләп тартышты, ә канатлары кан сиптергән 
муенны каплап куярга теләгәндәй бөгелә-сыгыла иде. Куркыныч бетте... һәм 
миңа бик моңсу булып китте.

Кыскасы шул: көндезге аш бик тәмле булды, әче чикләвек соусы кинәт 
килгән кайгымның ачылыгын бераз киметте.

Хәзер мин шуны бик ачык аңлыйм инде: ул искиткеч шәп сугышчан әтәч 
иде, ләкин үз вакытында туа гына белмәгән...

Әтәч сугыштыра торган заманнар артта калды, ә кешеләр белән сугышу 
– харап эш ул.

Рәшит БӘШӘР тәрҗемәсе.

ӘТӘЧ
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Фәйзуллиннар гаиләсе. 
Сулдан беренче – Равил, 
әнисе Әминә апа, энесе 
Рөстәм, әтисе Габдрахман 
ага, сеңлесе Люция, абыйсы 
Рафаэль. 1953 ел.

Юлсубино җидееллык мәктәбенең алдынгы укучылары. Алдагы рәттә  
уңнан өченче – беренче сыйныф укучысы Равил. Уртада –  
мәктәп директоры Гариф Шаһи улы Шәйдуллин. 1954 ел.

Равил – 5нче сыйныф 
укучысы. Юлсубино (Балтач). 

1955 ел.

Фәйзуллин Равил 1957-1960 елларда укыган  
Котлы Бөкәш урта мәктәбе бинасы.  

Узган гасырның 50нче еллары.

Равил Фәйзуллинга 75 яшь
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Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлеге каршындагы әдәбият 
түгәрәге утырышыннан соң. Җитәкчесе – Равил Фәйзуллин. Беренче рәттә (сулдан уңга): 

Нил Юзиев, Гомәр Бәширов, Равил Фәйзуллин, Шамил Маннапов, Әсгать Латыйпов. 1962 ел.

Хәсән Туфан университет студентлары янында кунакта. Шигырь турында 
бәхәс бара. Уртада – Равил Фәйзуллин. 1964 ел.

Равил Фәйзуллин – яшь 
офицер. Самара. 1967 ел. Композитор Нәҗип Җиһановта кунакта. 1979 ел.
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    Вакыт
Алай үтелгән вакыт...
Болай үтелгән вакыт...

Яшәп үтелгән вакыт,
Яшьнәп үтелгән вакыт – 
Бүтәннәр бәхете өчен
Сарыф ителгән вакыт!

Таң
Таң ата дип ишеткән бар 
Әбидән дә, бабайдан да; 
Ә үземнең таң атканын 
Күргәнем юк беркайчан да.

Бүген менә шуңа күрә 
Уяндым да караңгыдан: 
– Таң ничек ата соң? – диеп, –
Тәрәзәдән карап торам.

Башта үзем куркып куйдым –
Караңгыда күрә алмам. 
Хәзер тышта якты инде, 
Таң атканын күрми калмам!

Казан. ТКН. 1965.

Кулъязма китап. 1954-1958.

Халык шагыйре... Бу мәртәбәле исемгә аңлатма 
соралмый да кебек. Моңа ирешү өчен гади яшәешең 
һәм зур иҗатың белән халкыңның күз төбәп 
торган кадерлесе булу да җитәдер, бәлки. Равил 
Фәйзуллинның август муллыгын туплаган олуг гомер 
бәйрәмендә укучыларыбызга аның һәр китабыннан 
бер шигырь бүләк итсәк, мөгаен, шагыйрь хакында 
алар күбрәк сөйләрләр...

Ә без, редакция коллективы, «Казан 
утлары» журналын чирек гасыр буена 
җитәкләп, халкыбызның рухи дөньясын үз 
милли югарылыгында тоткан, бүгенге көндә 
«ТАТМЕДИА» акционерлык җәмгыятендә хезмәт 
юлын дәвам итүче шагыйребез – Равил Фәйзуллинны 
юбилее белән ихлас котлыйбыз! Аңа саулык-
сәламәтлек, дәвамлы иҗат телибез!

ЯЗСАМ ГЫНА, ЯШӘВЕМНЕ РАСЛЫЙМ...
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Кер чайкыйлар кызлар. 
Тезләрендә – Кояш!

Уйларны да, керләр кебек, 
ак иткәнче, пакь иткәнче, 
эх, чайкарга иде!

Сагышларны ике куллап, 
кысып-кысып, кысып-кысып 
сыгарга иде!

Шатлыкларны иң өстенә 
сыйган кадәр, сыйган кадәр 
өяргә иде!

Чын җырларны җилфердәргә 
биеккәрәк, биеккәрәк 
эләргә иде!

Кер чайкыйлар кызлар. 
Тезләрендә – Кояш! 
Күзләрендә – Яз! 
Ярымачык күкрәкләре 
оялган күк бераз...

***

Мин сине ничек яраттым! 
Мәктәп юллары белә. 
Синең эзне аера идем 
мең эздән, карау белән.

Мин сине ничек яраттым! 
Искә төшерәм дә тынам. 
Орыну түгел, күз атсам да 
рәнҗетер идем сыман.

Мин сине ничек яраттым! 
Киттең читкә. Көтмәдең.
..............

Хәбәрең бар: нигә шулчак 
үзеңнеке итмәдең?!

Каян белим ди мин ул чак 
кавышу-кушылулар барын. 
Сине яраттым. Яраттым. 
Яраттым... Менә шул бары.

***

Казан. ТКН. 1966.

Казан. ТКН. 1967.

РАВИЛ ФӘЙЗУЛЛИНГА 75 ЯШЬ
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Ах, тау юклыклар! 
Кыя юклыклар! 
Үзән, калкулыклар 
күз текәмә кая...

Бөркетләр түмгәктә 
канатларын кага... 
Тырнаклары чумган... 
Ә күзләре яна!

Биектән бөтенләй
башкача күз алды. 

Күзләрдән оят булыр 
күрмәсәк дөньяны. 
Карсак калкулык та 
күз сирпешен киссә, 
«Мин давыл!» – дип, янда 
мескен җилләр иссә...

Биектән башкача – 
гөл дә, чүл дә, ил дә. 
Тау да, үзән дә бер 
тик җебегән иргә.

Бөркетләр түмгәктә 
канатларын җилпи. 
Басар кыя җитми, 
менәр күге җитми. 
Таңнарын бөркетләр, 
һай, ничек очына! 
Таң гүя тау. Менмәкче
шул тауның очына.

Ах, тау юклыклар! 
Кыя юклыклар! 
Күз текәмә кая – 
үзән, калкулыклар...

***

Нишләр идем, әгәр дә мин 
диңгез буенда тусам? 
Тәпи йөргән эзләремә 
акчарлак кунган булса?

Болай да ярсу йөрәккә 
диңгез шау биргән булса, 
иреккә шашкан күңелгә 
давылын өргән булса?

Далада тусам да, җаным – 
диңгезгә шундый охшаш: 
йә булам мин зәңгәр сагыш, 
йә булам дәһшәт – тоташ.

Күрәсең, тәңре әйткәндер: 
болай да хисле бала – 
диңгез түгел, далалардан 
сабырлык кирәк аңа...

...Нишләр идем, әгәр дә мин
тауларда туган булсам! 
Кыя башларына менеп
бөркетләр куган булсам?

Күрәсең, Тәңре әйткәндер: 
болай да текә башлы, 
үссен күреп болыннарны, 
үзәннәрдәге ташны.

...Туган илне үзе сайлап 
алалмый адәм-инсан. 
Нишләр идем, туган җирдә – 
шушы илдә, газиз җирдә 
туа алмаган булсам?!.

***

Казан. ТКН. 1969.

Казан. ТКН. 1971.
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***

Бер бөтерелеп без дә яшәп алдык!
Героинялар көтте урамда... 

Шундый тансык бөек тилерүләр 
кануннардан каткан дөньяда!

Бәрәкәтсез гомер, аһ, сүтелә! 
Вакыт белән дуэль. Ни чара? 
Бу таңнарны күбрәк күргән саен 
күңелне ник моң һәм шом сара?

Янарга да, батарга да риза 
эштә, өйдә, идеалларда... 
Барыбер килә, 
күзләр аша килә олыгаю, 
күзләр аша, авыр аларга...

...Бер бөтерелеп без дә яшәп алдык! 
Героинялар көтте урамда. 
Онытылып сөйдек, сөелдек бер! 
Йә, тагын соң ни бар дөньяда?..

***

Казан. ТКН. 1973.

Язсам гына яшәвемне раслыйм. 
Юньле эшем – йөзем аклыгы. 
Язсам гына – Җирнең улы булып 
сөелүгә-назга хаклымын.

Язсам гына – бәхетем тулы, бөтен. 
Язу эше – намус, кан эше. 
Язсам гына, илгә, кешеләргә
файда итсәм генә, мин – кеше!

Күмәч пешерүчеләр җыры

***

Казан. ТКН. 1976.

Сез кем дип сорыйсызмы? 
Күмәч пешерүчеләр без! 

Кешеләрнең йөзләренә 
шатлык төшерүчеләр без! 
Күмәч пешерүчеләр без!
Күмәч кебек йомшак түгел, 
каты безнең кулыбыз: 
изә, баса, туглыйбыз; 
йоп-йомшак камырны 
кайнар мичкә юллыйбыз. 
Күмәчләрнең йөзе килсә, 
бөркелеп хуш исе килсә, 
нечкәрә күңелебез: 
сөенәбез, көләбез – 
бик сабый күңелле без.
Күмәч пешерүчеләр без! 

Казан. ТКН. 1977.

РАВИЛ ФӘЙЗУЛЛИНГА 75 ЯШЬ
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Пешерәбез йөземлесен, 
мәклесен һәм мәксезен,
түгәрәген, сырлысын... 
Табыныбыз мул булсын!
Әйдә, кайчак он кунсын, 
куллар камырда булсын!
Тик эшебез уңганнарның 
хезмәте чаклы булсын, 
күзләрдә чаткы булсын, 
йөзебез якты булсын!
Сез кем дип сорыйсызмы? 
Күмәч пешерүчеләр без! 
Без күп телләр белмибез, 
күп илләрне гизмибез, 
алтын белән диварларда 
язылмый исемебез, 
икмәк кебек гап-гади 
күмәч пешерүчеләр без!

Эшебез, ай-яй, тыгын, 
сөйләшмибез артыгын, 
кабарт, из, бас тизрәк,
әвәлә, сал тизрәк!
Күмәч кирәк! Күмәч кирәк! 
Эшчегә, язучыга да, 
саллар агызучыга да, 
очкыч җибәрүчегә дә,
пыяла өрүчегә дә, 
терлек караучыга да, 
полярник, аучыга да, 
речьләр сөйләүчегә дә, 
чалгы көйләүчегә дә, 
БМО башлыгына да – 
барысына да, барысына да 
күмәч кирәк, күмәч кирәк!

Кабарт, из, бас тизрәк, 
әвәлә, сал тизрәк! 
Күп кешеле зур чатлар,
светофор-маяклар, 
машина-самокатлар 
авырсынмый юл бирсен! 
Әбиләргә, бабайларга, 
әтиләргә, әниләргә, 
сеңелләргә, энеләргә, 
абыйларга, сабыйларга 
чәйгә күмәч өлгерсен! 
Иртән дә күмәч булсын, 
көндез дә күмәч булсын, 
кичен дә күмәч булсын, 
урта бер җирдә 
табынның
кояшы булып торсын!

Сез кем дип сорыйсызмы? 
Күмәч пешерүчеләр без! 
Кешеләрнең йөзләренә 
шатлык төшерүчеләр без! 
Сез кем дип сорыйсызмы? 
Тәнгә, кул-аякларга 
көч-егәр бирүчеләр без! 
Сез кем дип сорыйсызмы? 
Тереклеккә гел яшәргә 
куәт бирүчеләр без – 
күмәч пешерүчеләр без! 
Ә соң сез
үзегез
кем?

        ***
Безнең күзләр – кояш көзгесе!

  ***
Зәңгәр күктә ап-ак болытлар!
Ватаным, дип баккан күзләрем...

  ***
Төркем-төркем кошлар күктә!

Шуларның берәрсе
Минем телдә сөйләшәдер күк...

Казан. ТКН. 1978.
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***
Кредо
Зур кеше шул – кем үзенә
Һәм вакытына үзе Алла.
Бәхетле шул – кем иреген
Һәрнәрсәдә тоя ала.

Бөтен өмет...
Яшәү – кыска. Аҗагандай! 
Үтә гомер цейтнотта!

Бөтен өмет, бөтен ышаныч – 
үзем өчен үзем генә белгән 
Вакыт эчендәге Вакытта!..

Икебана
(Әнием көндәлеге)

Гомер букетында 
нужалы эш яфраклары, 
хәсрәт-кайгы кыяклары, 
һәм берничә чәчәк урыны – 
(берсе бөредә үк корган бугай...) – 
өмет дигән көмеш савытта.

Дәү әни истәлегенә
Айлы төндә килдем кабереңә.

Кабереңдә көмеш мәтрүшкә...

Кердең шул төн төшкә: 
япь-яшь кызсың! 
Кочагың тулы сары мәтрүшкә! 
Аяк очыңа тәгәрәп төшкән 
алтын алма...

Шагыйрь булсаң...
Нечкә җанлы, чын иманлы 
булып тууың кирәк. 
Шатлык-кайгыңны аңларлык 
җирлек булуы кирәк.

Шагыйрь булсаң, дөнья өчен 
давың, януың кирәк. 
Януыңны күп халыклар
күмәк тануы кирәк.

Паласны кем кагар?

Мәш килеп һәммәсе 
уйнаган котырып, 
паласны тутырып.

Куяннар биегән, 
тиеннәр сикергән, 

елтыр күз «Айсылу» 
бахбайда йөгергән. 
Уеннан калмыйм дип, 
Мырауҗан да кергән 
күрше бүлмәдән! 
Мәтәлчек атканнар, 
тәгәрәп ятканнар, 
шаярып чапканнар. 
Берсе дә уеннан 
мәхрүм калмаган: 
аю да калмаган, 
керпе дә калмаган, 
алар белән бергә 
Алмаз да аунаган.

Палас тузанланган, 
чүп калган, тап калган...

Уйнадылар, шәп, ярар, 
ә паласны кем кагар?

Казан. ТКН. 1980.
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Шул ук сандык...
«Бар да әзер кебек. Җан да, тән дә, 
уйланасы инде уйланган. 
Бу кояшны ташлап китәсе бар, 
фатихасын алып дөньядан...»

Сандыгында әзер оч-оч ак бүз, 
гүр иңдерер өчен сөлгеләр. 
Озаткачтын, таратырга дигән 
агач кашык кына иллеләп. 
Еллар үткән саен өсте-өстенә 
өелә килгән яңа төргәкләр. 

Шулар арасында бер кырыйда 
килен булып төшкән күлмәк тә... 
Хәситә дә анда, чәчтәңкә дә, 
энҗеләре исән калфак та. 
Хәзергеләрдән бер генә дә ким 
әзерләнелмәгән ул чакта! 
Менә тагын җыену. Бу – соңгысы, 
хәлиткечле, бәхилләшүле... 
Ә шулай да
бу сандыкны ясаганда, оста 
ни уйлады икән, беләсе иде?

Онытмады микән читләренә 
яңа берәр бизәк уясын?
Башына килде микән, сандыгына 
бер кешенең гомре сыясы?

«Безнең үтте. Бетте алыш-биреш. 
Заманында бирдек, алдык та. 
Инде бүтәннәрнең чыңлап торсын 
туй бүләге тулы сандыклар!»

Дәү әнине тыңлап кына торам. 
Мондый чакта җөпләп сүз нигә? 
Күзем – еллар саны булып яткан 
сандык өстендәге дисбедә.

 Бер язмышка – ничә тел!

Казан. ТКН. 1981.

 М.Җәлилгә
Бала чагының 
һәрбер көнендә 
әйләнде дөнья
туган телендә!

Яңгырлар яуды 
туган телендә, 
кошлар сайрады 
туган телендә, 
инешләр акты 
туган телендә, 
ал таңнар атты 
туган телендә.

Исәя төшкәч, 
тормыш өйрәтте 
дәүләт телен дә, 
нужа телен дә, 
нәфрәт телен дә, 
көрәш телен дә...

Фашизмның таш 
зиндан төбендә 

үлем карарын 
ишеттерделәр 
дошман телендә.

Ә үзе әйтте 
соңгы сулышта 
актык сүзләрен 
ана телендә!

Әнисе бахыр 
ерак илендә 
укыды дога 
китап телендә...

Казан. ТКН. 1983.

***
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Тагын кайттым әкиятләргә! 
Рәсемле китапларга!.. 
«Балачак Иле!» – диюгә – 
рәхәтлек иңә җанга!

Әкият белән тиңләгәндә, 
нәрсә – драма, романнар! 
Тормышта да хәттин ашкан 
сюжетлы ялганнар!

Әкияттәге хәлләр кайчак 
чындагыдан чынрак! 
Әкияттәге тилемсә дә 
патшадан акыллырак!

Тормышта адәм баласы 
һаман яхшы фал көтә... 
Ә Вакыт чаба ашкынып, 
җаннарны тетә-тетә...

Дөрес, Әкият Илендә дә 
сине төрле хәл көтә! 

Әкиятнең шунсы әйбәт: 
ахыры яхшы бетә!

...Тагын кайттым әкиятләргә! 
Рәсемле китапларга!.. 
Кешелек, бәлки, яшидер 
Җирдә әкият барга...

***

Казан. ТКН. 1985.

***
Дошманым юк. Дус-белеш бар. 
Чит-ятлар бар күралмаган. 
Дошманым юк, чөнки минем 
сүзем, эшем – түгел ялган.

Чынны саткан кемдер, бәлки, 
яла ягар, арттан кадар. 
Бу дөньяда дошманым, дип, 
телем бармас хәтта аңар.

Әйтермен күк: дошман итмим, 
тик... ялгыштың, аңламадың, 
...Беркатлысы булу кызык 
дошманы бар бу дөньяның.

  Сәгыйть белән сәгать
Сәгать әйтә: 
«Тек! Тек! – ди. – 
Уян, торып 
киттек!» – ди. 
Сәгыйть әйтә: 
«Ник? Ник? – ди. – 
Йокы килә 
бик! Бик!» – ди. 

Казан. ТКН. 1989.

Казан. ТКН. 1987.
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Сәгать әйтә: 
«Тек! Тек! – ди. – 
Синең эшең 
бик күп!» – ди. 
Сәгыйть әйтә: 
«Көтәр лә! 
Үз вакыты
 җитәр лә!..»
Сәгать әйтә: 
«Тек! Тек! – ди. – 
Сәгыйть, яхшы 
ишет! – ди. – 
Вакытыңны 
әрәм итмә 
бөртек! – ди. – 

Без – сәгатьләр
Бик күп! – ди. – 
Сезнең гомер 
бер тик! – ди. – 
Йоклап ятма, 
киттек! – ди. – 
Максатларга 
җитик! – ди. – 
Илгә хезмәт 
итик!» – ди. 
...Сәгыйть торды 
уянып.
Сәгать сукты 
куанып!

Сәйдәш
Пролог

Гомерләрне талкып, Вакыт ага 
су-дәрьялар сыман бер җайга.
Җилләр генә, ахры, бу җиһанда 
ничек тели – исә шулайга...
Киләчәккә таба ага Вакыт. 
Туу-Үлемнәрең ни аңа! 
Яшәү, Мәгънә диеп уйлана тик 
Кеше дигәннәре дөньяда. 
Уйланырсың, гомер кыска булгач; 
Һәр сулышың төгәл санаулы. 
Туган минуттан ук – үлемгәчә – 
Кояш астында син сынаулы. 
Сыный дөнья кылган гамәлеңне 
Тарих үлчәүләре аркылы. 
Ни китердең яшәп бу тормышта 
ил-җиреңә, токым-халкыңа?

Ничек үтәсе соң Кеше булып 
Гомер дигән шушы сиратны? – 
Үткән белән килер буыннарны 
тоташтырган шушы чиратны? 
Гаепмени? – Килә һәркемнең дә 
матур итеп яшәп каласы, 

максат биеклеген аласы, 
җимерелмәс нигез саласы... 
Килә бәхетлерәк итәсе 
мәхәббәттән туган баласын, 
шатлыкларның тели яңасын!..

Якты дөньяларда яши-яши –
көлеп, елап, хыялланып, ярсып, –
бәргәләнә адәм баласы,
өзгәләнә адәм баласы!
Ахыр чиген үзе белеп торгач,
гаҗәпмени булса ярасы...
Бөек бәхет – калсаң кешеләрнең
күңеленә кунган нур булып,
Якты хәтер булып, ләйсән булып,
чәчәк булып, моңлы җыр булып.

Казан. ТКН. 1990.

Туктармы?
Җил – исүеннән туктармы, 
җилкән корганга карап? 
Чирәм – үсүдән туктармы, 
очын кырганга карап? 
Су – хәрәкәттән туктармы, 
буып куйганга карап? 
Адәм – көрәштән туктармы, 
иреген тыйганга карап?..Казан. ТКН. 1996.
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Син – теләп алган сагышым. 
Син – теләп алган ярам. 
Туеп кем дә китәр, ә Син – 
яратып китеп кара! 
Үз-үземә каршы килеп, 
мин Синнән китеп барам. 

Кайтмаска китеп барам,
китеп барам... 
Хәлне сорама, теләсәң 
Үзең мин булып кара!

...Иреннәр кыймылдавына 
кешеләр карап кала: 
«Үзалдына сөйләнә бу, 
исәр, ахры, бичара!..» 

Ә мин тәүге очрашуга 
рәхмәтләр укып барам. 
Рәхмәтләр укып барам.

Ярамы? Ансы – минем эш. 
Ул – теләп алган ярам.

***

Бердәнбер
Туган ил – бердәнбер. 
Әниең – бердәнбер. 
Әтиең – бердәнбер. 
Син үзең – бердәнбер.

Калырсың беркөнне 
дөнья каршында
бергә – бер! 
Хәвефләр алдында – 
бергә – бер.

Сынаулар алдында 
бергә – бер. 
Бурычлар алдында 
бергә – бер. 
Намусың алдында – 
бергә – бер...

Башкарган эшеңә 
ни дияр
  

Ватаның,
  әтиең,
   әниең?

Аларның хөкеме – 
иң гадел, бердәнбер!

Әтиең, әниең
куанып туялмас, 
әйтсәләр:
«Ул егет – Илдә бер! 
Илдә бер!»

Казан. ТКН. 2003.

Казан. «Рухият». 2004.

Тау
Газиз белән тотынышып, 
икәү тауга менәбез. 
Менгән саен Туган якның 
киңлекләрен күрәбез.

Адым саен без үсәбез, 
ә тау – тәбәнәгәя... 
Менә-менә башларыбыз 
болытка тимәгәе!Казан. «Мәгариф». 2003.
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Безнең күләгәләр төшә 
кошларның канатына. 
Утырганбыздыр шикелле 
хыялның ак атына!

Уенчык күк өстән – йортлар, 
күлләр, поезд юллары... 
Ә без гүя әкияттәге 
Алып батыр уллары!

Җиләк кайда күп?
Әти, әни, мин – өчәү
йөрибез аланда.
Җыябыз җир җиләк,
үләнне аралап.

Җиләк бар аланда!
Яхшылап кара да:
очрый ул алда да,
күренә янда да...

Шулай да җиләкләр
күбрәк табыла
Әнием янында, 
әнием янында!

***
Тугры дусың – улмы, бумы? 
Бүген кысышкан бу куллар, 
егылсаң, сузылыр кулмы? 
Тайпылсаң, бу нурлы күзләр 
ялгышың төзәтер күзме? 
Киләчәккә ант-вәгъдәләр 
буш авазмы, ихлас сүзме? 
Карыйм төбәп, карыйм сынап. 
Күзләрдән – күңелгә ара 
уйлаганнан күп чак ерак!

...Сындырып сыный дөнья. 
Дусларны чәчеп җыям.

Казан. «Мәгариф». 2009.

Казан. ТКН. 2012.

Иң яхшысы...
Гөләп куагындагы җимешме син,
туфрак ерткан сукыр тычканмы,
Айга карап улаган бүреме,
йә, ниһаять, усал җан иясе – Кешеме син?..
Үзең булып кал!

Бүтән сурәтләргә кермәсәң, 
аңлаучылар табылыр Дөньяда.

Казан. ТКН. 2014.
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ШИГЪРИЯТЛЕ ТОРМЫШ ЮЛЫНДА
Равил Габдрахман улы Фәйзуллин – шагыйрь, җәмәгать эшлеклесе, Татарстан 

Республикасының халык шагыйре (1999), Татарстан Республикасы Фәннәр 
академиясенең мактаулы академигы (2007).

Р.Фәйзуллин 1943 елның 4 августында Татарстан Республикасының Балык Бистәсе 
районы Балтач (Юлсубино) авылында туа. Котлы Бөкәш урта мәктәбеннән соң (1960) 
Казан дәүләт университетын тәмамлый (1965). 1965-1967 елларда армия хезмәтендә 
була. 1968-1972 елларда – Татарстан Язучыларының Әлмәт оешмасы җитәкчесе. 
1973-1977 елларда – Татарстан Язучылар берлеге рәисе урынбасары. Шул ук елларда 
Г.Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм тарих институтында аспирантура тәмамлый. 
1989 елдан – «Казан утлары» журналының баш мөхәррире. Сүз уңаеннан әйтергә кирәк, 
шагыйрь иҗатының иң күп өлеше татар халкының бу төп әдәби-нәфис басмасы белән 
бәйле. Студент елларында ук ул төрле бүлекләрдә әдәби хезмәткәр булып эшли. Күп 
еллар үткәч, журналның баш мөхәррире булган дәвердә, журнал тарихында чыккан 
мең санның өч йөзләбе (!) Р.Фәйзуллин имзасы белән дөнья күргән.

Р.Фәйзуллин –  студент елларында ук Казанда ике шигъри китап чыгаруга ирешә. 22 яшьтә 
Язучылар берлегенә кабул ителә һәм СССРда Язучылар берлегенең иң яшь әгъзасы була. 
Ул – 60 нчы елларда әдәбиятка шаулап килгән яшьләрнең берсе. Кыю иҗаты, гражданлык 
активлыгы, популярлыгы, таланты һәм хезмәт сөючәнлеге аны шул чор шагыйрьләренең 
лидеры дәрәҗәсенә күтәрә. 1960 елда яшь шагыйрьләрнең Мәскәүдә ВЛКСМ ҮК оештырган 
Бөтенсоюз фестивалендә җиңүче була.

Аның беренче шигырьләре («Нюанслар иле» циклы (1964), «Рәсем ясыйм» (1965), 
«Аҗаган» (1966), «Монологлар һәм диалоглар» (1967), «Кыска шигырьләр» (1978) 
һ.б. җыентыклары) новаторлыгы, безнең шигърият өчен бик үк традицион булмаган 
ирекле, мәгънәви яктан тирән эчтәлекле булулары белән тиз арада укучыларның һәм 
тәнкыйтьчеләрнең игътибарын җәлеп итә.

Р.Фәйзуллин – шигырьдә кыскалыкка, аз сүзлелеккә омтылучы шагыйрь. Нечкә 
тоем, тирән уй, фәлсәфи фикер, гражданлык пафосы – шагыйрь иҗатының төп асылы.

70 нче еллардан башлап ул халык иҗатына нигезләнгән поэтик формаларны үзләштерүгә 
игътибарын көчәйтә. Сурәтләүдәге, образлы фикерләүдәге индивидуаль үзенчәлеген 
саклаган хәлдә, халыкчанлык юнәлешендә дә яңа биеклекләргә ирешә («Мәрмәр» (1969), 
«Шигырьләр һәм поэмалар» (1979), «Кошлар юлы» (1981) һ.б. китаплары).

Р.Фәйзуллин поэма жанрында да («Гадиләргә гимн» (1971), «Көрәшчеләр» (1975), 
«Сәйдәш» (1981) һ.б.) һәм балалар поэзиясе өлкәсендә дә («Күмәч пешерүчеләр 
җыры» (1977), «Газиз китабы» (2005) һ.6.) актив иҗат итә. Ул шулай ук күп 
кенә популяр җырлар авторы да. Шагыйрь әдәбият, сәнгать, иҗтимагый тормыш 
мәсьәләләренә, сәясәткә багышланган әдәби-публицистик мәкаләләр, чит илләргә иҗади 
командировкалары, сәяхәтләре турындагы юлъязмалар авторы буларак та яхшы билгеле 
(«Җырларда – ил гаме» (1984), «Илбагар уйлар» (2011) һ.б.).

Аның шигырьләре, поэмалары һәм публицистикасы Европа һәм Азия халыклары 
телләренә тәрҗемә ителгән. Р.Фәйзуллин иҗаты Италия, Англия, Франция, Сүрия, Венгрия, 
Монголия һ.б. илләрдә билгеле. Аның исеме һәм иҗаты күптомлы рус антологияләренә, 
дәреслекләргә, энциклопедияләргә кертелгән. Әсәрләренең кайбер үрнәкләре «Бөтендөнья 
әдәбиятлары китапханәсе» сериясендә чыккан томлыкларның берсендә урын алган.

Р.Фәйзуллин – Республика комсомолының М.Җәлил исемендәге (1970), 
Татарстанның Г.Тукай исемендәге Дәүләт (1978), Татарстан Республикасы Мәдәният 
министрлыгы һәм Татарстан Язучылар берлегенең Г.Исхакый исемендәге (2012) 
әдәби премияләр лауреаты. 1985 елда РСФСРның атказанган мәдәният хезмәткәре 
исеменә лаек була. Ул шулай ук Дуслык ордены (2006), төрле медальләр, Татарстан 
Республикасының һәм Россия Федерациясенең күпсанлы Мактау грамоталары белән 
бүләкләнә. 1990-1995 елларда – Татарстан Югары Советы депутаты.

РАВИЛ ФӘЙЗУЛЛИНГА 75 ЯШЬ
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Татарстан Президенты 
Минтимер Шәймиев янында. 
Казан, Кремль. 2006 ел.

Бакый Урманче шагыйрьнең 
портретын ясый. Казан.  

1985 ел.

«Казан утлары» редакциясендә узган бер җыелыш истәлеге. Утырганнар  
(сулдан уңга): Мөсәгыйт Хәбибуллин, Рафаэль Мостафин, Миркасыйм Госманов,  

Туфан Миңнуллин, Равил Фәйзуллин; басып торалар: Харрас Әюпов, Зөлфәт, 
Ркаил Зәйдулла, Зиннур Мансуров, Нур Әхмәдиев, Флүс Латыйфи,  

Мөдәррис Вәлиев, Әхәт Мушинский, Тәлгат Бариев, Газинур Морат. 2003 ел.
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«Казан утлары» журналының 70 еллык юбилей тантанасы.  
Мөнбәрдә – журналның баш мөхәррире Равил Фәйзуллин. Казан. 1992 ел.

Аккош күлендә яшәгән 
һәм иҗат иткән атаклы 

язучылар истәлегенә куелган 
стелла-һәйкәл янында. 

Сулдан уңга: Зиннур Хөснияр, 
Равил Фәйзуллин,  

Җәүдәт Сөләйман. 2018 ел.

Равил Фәйзуллин улы 
Алмаз, килене Алия, 
оныклары Чулпан, Ильяс, 
Камил белән. Төркия, 
Сиде. 2018 ел.

Барлык фотолар Равил ФӘЙЗУЛЛИН архивыннан.

РАВИЛ ФӘЙЗУЛЛИНГА 75 ЯШЬ
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ТАНТАНАДАН ХӘТЕР ЯҢАРА

РОБЕРТ МИҢНУЛЛИНГА 70 ЯШЬ

Бүген җитмеш яшен каршылаган Роберт Миңнуллинның иҗат юлы минем күз 
алдында үтте дияргә мөмкин. Аны яшь чагыннан ук беләм, иҗади аралашып яшибез. 
Әле дә исемдә: 1976 елда каләмдәшемнең «Бәхетле булыгыз» дигән беренче шигъри 
җыентыгы дөнья күргән иде. Китапка исем биргән шигырь шушылай башланып китә:

Сез ир-егет икән әгәр,
Эш тотсын кулыгыз!
Кулыгыздан килгән кадәр
Игелек кылыгыз! 
Бәхетле булыгыз!

Кешеләргә шагыйрь шушындый изге теләк белән ихлас эндәшә. Һәм әсәр «Бәхетле 
булыгыз!» дигән сүзләр белән тәмамлана. Ә бит, чынлап та, шагыйрь, гомере буе 
иҗади һәм иҗтимагый эшчәнлеге белән тормышка яктылык өстәп, кешеләрнең бәхетле 
булуларына куанып яши. 

Роберт Миңнуллинның җитмеш яшькәчә яулаган уңышлары, арта торган 
биеклекләре сокландыра. Бүген ул – югары хөрмәт казанган иҗатчы, Татарстанның 
халык шагыйре, Габдулла Тукай, Муса Җәлил, Абдулла Алиш премияләре 
лауреаты. Балалар өчен язган әсәрләре халыкара кимәлдә Андерсен бүләге белән 
билгеләнде. Аның басылып чыккан дистәләрчә китапларын төрле тарафларда төрле 
буын укучылары яратып укый, шигырьләренә язылган бик күп җырларын яратып 
җырлыйлар, кинәнеп тыңлыйлар. Байтак китаплары минем шәхси китапханәмдә 
бик хөрмәтле урында тора. Шул басмалар арасыннан иң элек Роберт Миңнуллин 
әсәрләренең җиде томлыгын атар идем. Ул томнарның җидесе – һәрберсе кимендә 
500 бит – бервакытта, 2007 елда басылып чыккан. Хәйран калырлык казаныш! Җиде 
томлыгына тиклем Роберт Миңнуллин миңа балалар өчен язылган «Балачакка ешрак 
кайтыгыз» һәм «Сөенсеннәр әле сабыйлар» дигән зур күләмле ике томлыгын (икесе 
дә 2002 елда дөнья күргән) бүләк иткән иде.

Роберт Миңнуллинның өемдәге киштәләрдә торган китаплары арасында минем 
өчен аеруча үзенчәлекле бер җыентыгы бар. 2008 елда Зәйнәп Биишева исемендәге 
«Китап» нәшриятында Роберт каләмдәшемнең «Мин һине яратам» дигән сувенир 
басмасы – бик матур җыентыгы басылып чыккан иде. Мәхәббәт шигырьләре генә 
кергән бу китапны әзерләүдә миңа да катнашырга, аңа кереш сүз язарга насыйп булды. 
Шушы ук 2008 елда тик мәхәббәт шигырьләреннән тупланган, шул ук форматта 
әзерләнгән һәм Роберт Миңнуллинның «И бәхетле Бикбай!» дигән мәкаләсе белән 
минем «Онытырлык булдымыни?» дигән җыентыгым Татарстан китап нәшриятында 
дөнья күргән иде. Бер үк принциплардан чыгып төзелгән, бизәлеше белән бер-берсенә 
нык охшаган басмалар моңа тиклем берьюлы татар әдәбиятында да, бездә дә булганы 
юк иде. Роберт Миңнуллинның «Мин һине яратам» (Өфө, 2008) дигән китабына язган 
«Тугры мәхәббәт кыйссасы» дигән бәләкәй генә мәкаләмне монда тулысынча китерү 
урынлы булыр дип уйлыйм.

«Мәхәббәт ялкыннарында янмаган, сөю турында язмаган шагыйрь юктыр ул. 
Ләкин тик мәхәббәт шигырьләреннән торган китабын кулына алып куану бәхете һәр 
шагыйрьгә дә насыйп булмый. Берсенең сөю хакындагы сүзләре җыентык күләмендә 
тупланырлык түгел, икенчесенең моңа ничектер игътибары җитми кала яки форсаты 
табылмый.
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Күренекле татар шагыйре, дәүләт эшлеклесе, хөрмәтле исем-дәрәҗәләргә 
ирешкән Роберт Миңнуллинның бу китабына тик мәхәббәт шигырьләре генә кергән.

Шигърият сөючеләр, аның халык яратып җырлаган күп җырларын күңелләрендә 
йөртүчеләр Роберт Миңнуллинның безнең Илеш якларында, Сөн буйларында туып 
үскәнен яхшы белә. Башкорт туфрагында ул егет булып үсеп җиткән, шушында 
янып-көеп тәүге тапкыр гашыйк булган, шушы газиз төягендә әле канатланып, әле 
боегып тәүге сөю сүзләрен шигъри юлларга салган.

Шагыйрь өчен олы шатлык: беренче кат гашыйк булган туган җирендә – 
Башкортстанда Роберт Миңнуллинның тик сөю сүзләреннән торган китабы – 
мәхәббәт кыйссасы дөнья күрә.

Шау мәхәббәт лирикасыннан тукылган мондый җыентыкларның төрле телдә, 
төрле вакытта, төрле җирдә чыкканнарын укыган бар: күпме кичерешләр, нинди 
язмышлар, бәхетле очышлар һәм фаҗигале кыйралышлар, тугрылык белән хыянәт, 
дөньяның илаһи балкышлары һәм күңел төшенкелекләре.

Роберт Миңнуллинның китабында мин мәхәббәт шигъриятендә бик сирәк очрый 
торган хәлне күрдем. Мондагы шигырьләр барысы да ярату хакында гына түгел, алар 
тугры сөю турында. Мондагы бөтен шигырьдә дә сүз башыннан азагына тиклем бер 
мәхәббәтнең язмышы, шул бер сөюгә генә табыну, шуны данлау, шәхеснең гомерлек 
яратуы турында бара.

«Мәхәббәт» дигән дүртьюллыгында Роберт болай ди:

Әрнеттең дә ничә кабат,
Юаттың үзең азак.
Газаптан торган шатлык син,
Шатлыктан торган газап.

Ярату нинди генә кичерешләргә, күпме газапларга дучар итмәсен, шагыйрь яшьлек 
юлларында йөрәгендә балкып кабынган, еллар сынауларын үтеп, хәзергә тиклем 
сүрелмәгән сөюен тугры саклап, шуңа табынып, инанып яши. Гомере буена тугры 
мәхәббәт кыйссасын яза».

Әле менә татар каләмдәшемнең бик зур хезмәтләр белән яуланган зур уңышлары 
хакында уйланып утырам да «Тугры мәхәббәт кыйссасы» дигән сүзләр аның барлык 
иҗат юлына, күпьяклы тынгысыз эшчәнлегенә хас дигән нәтиҗәгә киләм. Минем 
китапханәмдә Роберт Миңнуллинның «Шагыйрь генә булып калалмадым» (Казан, 
1988) дигән калын җыентыгы да саклана. Әлбәттә, авторның ихлас автографы белән. 
Монда тупланган мәкаләләр – Роберт Миңнуллинның барлык иҗат эшчәнлегенең 
бик мөһим бер өлеше. Шагыйрьнең язмаларын әлеге тугры мәхәббәт кыйссасының 
бик кадерле битләре дияргә мөмкин. Бу хезмәтләрдән тыш, шушы иҗтимагый хәлләр 
хакындагы публицистикадан һәм әдәби тәнкыйть дигән сәхифәләрдән башка Роберт 
Миңнуллинның күпьяклы иҗатын күз алдына да китереп булмый. 

Мин бу сүзләрне Татарстанда бөек Габдулла Тукай көннәрендәге очрашуларда 
булып кайтканнан соң язам. Муса Җәлил исемендәге Опера һәм балет театры белән 
янәшә урнашкан Тукай һәйкәле янындагы шигырь бәйрәменнән, Кырлайдагы, 
Кушлавычтагы музейларда булганнан соң туган тәэссоратлар әле дә күңелемдә 
эссе көе саклана. Шуңа да узган гасырның алтмышынчы-җитмешенче елларында 
татар әдәбиятына килгән каләмдәшләрем турында уйланганда, Габдулла Тукайның 
Сәгыйть Рәмиевкә язган хатындагы шушы борчулы сүзләре хәтергә килә: «Бөтен 
китапханәләрне, матбагаларны вә газеталарны ябып бетерсәләр, бу көннән яңа 
киемнәремне ертып ташлап, яланаяк чыгып йөгерәчәкмен. Мин бит синең шикелле 
саф, коеп куйган поэт кына түгел, мин дипломат, политик, общественный деятель дә 
бит. Минем күз күпне күрә, колак күпне ишетә...»

Тукайның иҗтимагый эшчәнлек традицияләре яңа чорда яңача дәвам итте. Узган 
гасырның туксанынчы елларында, кызу бәхәсләрдә яңа Татарстан язмышы хәл 
ителгәндә, яңа буын каләм осталарының байтагы җиң сызганып депутатлык эшенә 
тотынды, язмышларын Татарстан Дәүләт Советы белән бәйләде. Туфан Миңнуллин, 
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Ренат Харис, Ринат Мөхәммәдиев, Разил Вәлиев, Равил Фәйзуллин, Гәрәй Рәхим 
шундыйлардан. Роберт Миңнуллин да шушы фидакарь шәхесләр белән бер сафта 
булды, 1990 елдан Татарстан Югары Советы депутаты буларак, шигъри иҗатны 
бик җаваплы иҗтимагый вазифалар белән бергә алып барды. Шунысы куандыра: 
андый шәхесләр безнең Башкортстанда да булды һәм бар. Гөлфия Юнысова, Гүзәл 
Ситдыйкова, Йомабикә Ильясова нәкъ шундыйлардан. Саный башласаң, кызганычка 
каршы, бер кулның бармаклары да бөгелеп бетми кала шул.

Заманында Василий Белов, Валентин Распутин сыман атаклы рус әдипләре дә 
илнең югары парламентында үзләренең карашларын кыю белдереп эшләп алган иде. 
Ләкин бу күренеш рус әдипләре арасында традициягә әйләнә алмады. Ә Яңа Татарстан 
Республикасында исә ныклы традиция булып сакланды, озак еллар дәвам итте. 
Язучыларына халык монда ышанды, эшчәнлекләренең файда китерүенә өметләнеп 
кат-кат сайлады һәм бу өметләр күп очракта акланды да.

Әйе, Роберт Миңнуллин шагыйрь булып кына кала алмады. Тугры мәхәббәт 
кыйссасы турында сөйләгәндә, шагыйрьнең туган Башкортстаны белән тыгыз 
бәйләнеше, аның язмышы, сулышы белән яшәве хакында да кабат-кабат әйтергә 
кирәк. Шагыйрь безнең республикада еш була, туган ягының йөрәк тибешен тоеп, 
рухи тормышындагы һәр яңалыкны белеп-кичереп яши. Аның төрле иҗади чаралары 
Казанда башланып, Башкортстанда тәмамлана яки Сөн буйларында башлана да шәһри 
Казанда йомгаклана. «Сәлам, Башкортстан!» дигән мәкаләсендә Роберт Миңнуллин бу 
хакта шушыларны әйтә: «Дөньяда Сөн исемле кечкенә бер гүзәл елга агып ята. Мин – 
Сөн кошы. Ә кошка талпына-талпына очарга ике канат кирәк. Ә минем бер канатым 
– Татарстан, икенче канатым – Башкортстан. Тамырларым – Илеш районында. Шунда 
туганмын, тәпи атлап киткәнмен, үскәнмен, чыныкканмын. Авылым да Сөн буенда 
гына». Борынгы тамырлар белән тыгыз бәйләнеш – кешене киләчәккә канатландыручы 
төп көчләрнең берсе. Башкортстан язмышы Роберт Миңнуллин өчен Сөн буйлары 
белән генә чикләнми, ул тоташ республика язмышы хакында һәрчак борчыла. 
Матбугатыбызны, китапларыбызны укып барырга тырыша. Күренекле шәхесләрне 
биргән Башкортстан авыллары буйлап Роберт Миңнуллин сыман гаиләсе белән 
сәяхәт итүчеләрне үзебезнең әдипләр арасында бик үк  ишеткәнем юк. Каләмдәшем 
Башкортстандагы төрле чараларга чит кеше булып килми, газиз төбәгенә канатланып 
кайтып төшә, күрше өенә түгел, туган йортына сагынып килә.

Ул бигрәк тә мәктәпләрдә укучылар белән очрашуларда еш була, балалар белән 
аралашырга ярата. Хәзерге татар балалар әдәбиятын үстерүдә Роберт Миңнуллинның 
хезмәтләре югары бәяләнде. Республикадагы премияләргә генә түгел, Андерсен 
исемендәге халыкара бүләккә лаек булды. Безнең башкорт балалар әдәбиятында бу 
югары бәя белән Робертның дусты Сафуан Әлибайның «Тылсымлы шар» исемле 
китабы билгеләнгән иде. Сафуанның шигъри шары, чынлап та, тылсымлы булды, 
әллә кайдагы илләргә барып җитеп, зур бүләк яулап кайтты. Ике шагыйрьнең дуслыгы 
хакында сүз чыккач, Робертның каләмдәшенә язган шигырен китерәсе килә.

Шагыйрь Сафуан Әлибайга
(«Дөньядагы иң зур алма» китабына)

Күчтәнәчкә «алма» салам –
Тәмле микән алмам?
Синең белән бүлешмәсәм,
Тәмен белә алмам.

Дөньядагы иң зур алма...
Авыз итеп кара!
Хәер, кышын алмаларның
Ниндие дә бара...

Шушындый шигъри күчтәнәчләр бер-беребезгә ешрак барып җитсен иде. Ихлас 
теләгем шул.

Әгәр берәр шигырен халык яратып җырлап йөри икән, аны иҗат итүче, чынлап 
та, бик бәхетле шагыйрь. Роберт Миңнуллинга мондый бәхетне бер кат кына түгел, 
йөзәр тапкырлар татырга, күрергә язган.

Берәмләп санап тормыйм, аның сәхнәләрдән җыр булып яңгыраган, мәҗлесләрнең, 
төрле тантаналарның яме, күңелләрдән күңелләргә моң булып очкан шигырьләре 
бихисап. Бик күп шигырьләренең җырга әйләнүе – Роберт Миңнуллин иҗатының 
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матур сыйфатларыннан. Алар дөнья буйлап тарала, буыннан-буынга күчә, кешеләрне 
бер-берсенә якынайта, милләтләрне берләштерә. Әйбәт җырга әйләнгән шигырь күңел 
ачу чарасы гына түгел, ул – халыкны рухи тәрбияләүче илаһи көч тә. Ил күңеленә моң 
булып ныклап кергән икән, димәк, шагыйрь сүзе яшәячәк. Роберт Миңнуллинның күп 
шигырьләренә менә шундый бәхетле язмыш насыйп булды.

Әдәбият дөньясында шагыйрьнең үз-үзен раславы – бик катмарлы күренеш. 
Үз-үзеңне ныклап раслар өчен, әлбәттә, иң элек максатларыңа тугрылык, 
фидакарь хезмәт кирәк. Роберт Миңнуллинда бу сыйфатлар – ягъни тугрылык 
та, уңганлык та җитәрлек. Шуңа аның хакында күренекле шәхесләр олы 
хөрмәт белән сүз әйтә. «Ул – нечкә күңелле, хисле, ихлас кеше. Аның кебек 
шагыйрьләрнең кадерен белергә кирәк». Минтимер Шәймиевнең бу югары бәясе 
белән Мортаза Рәхимовның фикере бик аваздаш: «Сөнне ул ике республиканы 
тоташтырып торучы дуслык-туганлык символына әйләндерде. Аның җырларын 
башкорт та, татар да яратып җырлый. Робертның иҗаты халыкларыбыз арасында 
дуслык күперләре сала». Әсәрләре турында Мостай Кәрим, Сергей Михалков, 
Сибгат Хәким, Наҗар Нәҗми һәм башка мәшһүр замандашларыбыз әйткән иң 
югары бәяләргә Роберт Миңнуллин күпьяклы һәм җимешле эшчәнлеге, иҗади 
каһарманлыгы белән иреште.

Шагыйрьнең язмышын, илһамланып, нинди әсәрләр язуын аның нинди мохиттә 
иҗат итүе, укучыларының һәм укытучыларының мөнәсәбәте, нинди остазлар 
мәктәбендә тәрбияләнүе дә билгели. Болары – бик принципиаль мәсьәләләр.

Роберт Миңнуллин әдәбиятка иҗади күтәрелеш дәверендә, яңа рухи һәм эстетик 
таләпләре ачыкланган, образлы сүзне, әдип фикерен көтеп алган яңа укучылар чорында 
килде. Бу – укучылар белән тиңнәр дәрәҗәсендә аңлашу өчен, һәр иҗатчыдан ныклы 
уйлану, сүзләрне, фикерне югары таләпләрдән чыгып әйтү сорала иде. Сугыштан соңгы 
еллар шигъриятендәге риторика, декларативлык яңа укучыларның рухи һәм эстетик 
таләпләренә җавап бирми, аларның кимәленә туры килми иде. Равил Фәйзуллин, Ренат 
Харис, Рәдиф Гаташ, Зөлфәтләрнең эзләнүләре һәм ачышлары яңа буын укучыларның 
күңел ихтыяҗлары белән аваздаш булып кына калмады, шул эстетик ихтыяҗларны 
булдыруга һәм үстерүгә дә көчле йогынты ясады. Роберт Миңнуллин менә шушындый  
иҗтимагый һәм рухи мохиттә әдәбият дөньясына килде һәм әсәрләре белән әлеге 
үсештәге төп көчләрнең берсенә әйләнде.

Укучылар, остазлар, иҗади мәктәп мәсьәләсенә килгәндә, Роберт Миңнуллин 
аларны бик зирәк сайлады. Шәүкәт Галиев, Илдар Юзеев сыман талантларның 
иҗаты аңа аеруча якын булды. Татарстанның халык язучысы, якташыбыз Әмирхан 
Еники әйткән бу сүзләрне онытырлык түгел: «Мин – XX гасыр кешесе, син, Роберт, 
XXI гасырда яшәячәксең – мин сиңа кул болгап калам… Шагыйрьлегең – гомерлек, 
депутатлыгың – вакытлы, дип язган идем мин, сине Тукай бүләгенә тәкъдим иткәндә… 
Ләкин, миңа калса, синең акылың һәрвакытта алдан йөри. Дәүләт эшлеклесе өчен бу 
бик кирәкле сыйфаттыр, мөгаен. Бәлки, син киләчәктә дә шигърият белән дәүләт эшен 
бергә килештереп алып бара белерсең… Әмма шагыйрь үзенең дәүләт эшчәнлеге өчен 
дә җаваплы – шуны истә тотсаң иде. Шагыйрьгә без күбрәк ышанабыз».

Аксакал ил агасының киңәшләре бүген үзе ил агасы булып хөрмәт казанган Роберт 
Миңнуллинның булмышына бик туры килә.

Әлеге мәкаләмә Татарстанда Тукай бәйрәмендә булып кайтканнан соң тотындым 
дип әйткән идем. Якутия, Чувашстан, Азәрбайҗаннан, хәтта Палестинадан килгән 
шагыйрьләр белән Казанның үзәгендәге «Татарстан» кунакханәсендә яшәдек. Якында 
гына Тукай һәйкәле. Шагыйрь янында еш булдым. Бер килгәнемдә, һәйкәлне юалар 
иде, бу күренешкә тәүге тапкыр шаһит идем. Туган тел көне дип билгеләнгән көнне 
Казанда йөзләгән һәйкәлне юганнар иде. Әйе, бөек шәхесләр истәлегенә багышланган 
бу бәйрәмнәр даими игътибарга, хәстәргә мохтаҗ икән. Капыл Мостай Кәримнең 
1991 елда язылган «Өч толпар» дигән шигыре хәтергә килде. Әсәренең исеме янына 
шагыйрь шушындый мәгълүмат биргән иде: «Соңгы вакытта Казан матбугатында 
Тукай, Такташ, Туфанга карата кадерсез сүзләр күренгәли башлады». Шигырьнең 
тәүге юллары болай:

ТАНТАНАДАН ХӘТЕР ЯҢАРА
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Татар Тукай, татар Такташ,
Татар Туфан. Тамаша!
Шушы затлар телемә килсә,
Җаным күкләргә аша.

Бу өч толпар тартып килә
Татар рухы арбасын.
Сикереп төшмәс шул арбадан
Татар, кайда бармасын.

Әмма әлеге өч шәхескә алар арабыздан киткәч тә тынгылык юк, яннарында яман 
хәбәр-хәтер урала. Шигырьнең азагында ачуланып әйтелгән бу сүзләр, әлбәттә, бик 
урынлы:

Бу – халыкның күңеленә
Балта чабу түгелме?!
Шундый хәлләргә шаккатып
Рәнҗи башкорт күңеле.

1995 елның июнь башында Уфада җыелган Бөтендөнья башкортлары корылтаенда 
ясаган чыгышында Мостай Кәримнең әйткәннәре «Өч толпар» шигырендәге уйланулар 
белән аваздаш иде:

Йөдәтмәсен әҗәл юраучылар,
Без булганбыз, барбыз, булачакбыз.
Үзебезнең җырыбызны җырлап,
Тарих арбасында барачакбыз.

Мостай агайдан соң чыгыш ясаган Фәрит Хәйрулла улы Мөхәммәтшин – Татарстан 
Республикасының ул чактагы Премьер-министры болай дигән иде:

Җанга шифа, тәнгә шифа
Уфа-Казан дуслыгы,
Казан-Өфө дуслыгы.

Аның «Татарга тылмач кирәкми» дигән сүзләре дә хәтердә. Шуңа өстисе килә: 
«Татар белән аралашканда, башкортка да тылмач кирәкми».

Бөтендөнья башкортларының әлеге беренче корылтаеның әүвәлге эш көнендә, тәүге 
тәнәфестән соң, беренче итеп миңа сүз биргән иделәр. Шунда укыган шигыремнең 
дүрт юлын китерәм:

Юлларыбыз, беләм, җиңел булмас,
Юлны буар ташкын, булыр боз.
Юлыбыздан барыбер тайпылмабыз,
Без булганбыз, барбыз, булырбыз.

Мостай агай Кәрим белән алдан сөйләшмәгән идек, әлбәттә. Ләкин әйткән 
фикеребез бер диярлек: «Без булганбыз, барбыз, булачакбыз» һәм «Бер булганбыз, 
барбыз, булырбыз». Димәк, уртак хәстәр, уртак уй-омтылышлар белән яшәгәнбез.

Юбилей тантаналары бәйрәмсез булмый. Роберт Миңнуллинның җитмеш яшьлеге 
дә шулай үтәр. Ләкин әлеге дата шатлыклы вакыйга гына түгел. Бу тарихи көн 
хәтеребезне яңартыр, максатларыбызны ачыклар, иҗади бурычларыбыз турында 
ныграк уйландырыр. Каләмдәшем Роберт Миңнуллин бу көнне дә әйтер сүзләре 
хакында хәстәрләр белән яшәр, уйланыр, борчылыр. Һәрвакыттагыча шагыйрь һәм 
шәхес булып калыр!

Равил БИКБАЕВ,
Башкортстанның халык шагыйре
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НИ ХӘЛЕҢ БАР, ВАКЫЙФ АБЫЙ?..

ВАКЫЙФ НУРИЕВКӘ 60 ЯШЬ

Әдәбиятыбызда шундый чорлар булып ала: 
әле проза көчәеп китә, әле шигърият. Нигәдер 
драматургия һәм балалар әдәбияты һаман бу 
зур ярышка ышанычлы адымнар белән кушыла 
алмый кебек.

Шулай да, безнең 90 нчы еллар буыны үскән-
дә, балалар һәм яшүсмерләр әдәби прозасы 
үзен раслар өчен көчле бер сикереш алгандай 
булды. Замана вазгыятен аңлап, әйдәп баручы 
авторлар да күп түгел иде. Ни өчендер һаман 
сталинчыл-ленинчыл әдәбиятны укып, үзебезне 
«алласызлык идеологиясе»ннән яралган буын 
дип хис иттек.

Берзаман, 1992 ел иде бугай, мәктәп китап-
ханәсенә «Бүре кадәр бүрек» кайтып төште. 
Аны иң беренче булып эләктерү миңа тәтеде. 
Җыентыкта – 71 хикәя. Караңгы төшкәч кенә 
кабызылган ике каналлы телевизорда кичке 
тугызлар тирәсендә күреп туйган «Яңалыклар», 
«Тыныч йокы, нәниләр!» тапшырулары тәмам 
үзәккә үткәч, көтүдән үзләре генә кайтмас 
сарык-сыерларны эзләп табып ихатага япкач, 
«Бүре...»гә ябыштым.

Язучы абый: «Ашыкма», дигән. Кыяр утыртырга да, бакча китмәнләргә дә, көтүдән 
терлек каршыларга да, печән чабып куярга да «ашыкма», дигән. Ә соң, мин әйтәм, 
нәрсә дип ашыгам соң әле? Үскәч өлгерермен, юкса чаба-чаба барына да өлгерергә 
тырышам...  

Ашыкмау бәласеннән котылу, соңгы поездга өлгермичә, 1 сентябрьгә бармый 
калган ялкау малай – ул төп герой иде. Үземне Белем бәйрәменә соңга калган ялкау 
укучы урынына куеп карагач, фикер бераз үзгәрә төште.

Шул рәвешле, күп әдипләр турында мәкалә язганда, аларның тәүге китапларын 
эзләп йөргәндә, бу автор мине бала вакытта ук үзе эзләп тапкан булып чыкты.

Вакыйф Нуриевнең сатирик хикәя-фельетоннарын шуннан соң бик ашыгып, 
«ашыгуда файда бар!» тизлеге белән укый башладым.

Әдипнең «Әкрәм законы» да, «Бер җәйдә... алтмыш рәхмәт» тә, «Төп башына 
утыртты», «Бүген котылсам», «Югалган галстук», «Инша», «Бүре кадәр бүрек», 
«Шпион» һәм башка хикәяләренең дә төп герое үзем «булдым». Бүрек бүре кадәрле 
идеме-юкмы, белмим, тик 71 хикәяне эченә алган җыентык миңа хәтта аю хәтле 
тоелды. Авылдан беркая да чыкмаган гади бер малайга күпме вакыйга! Заман яшүсмере 
әсәрләрнең һәр вакыйгасында үзен тапкач, бу инде язучының алыштырып бетергесез 
табышы дигән сүз. Менә шулай тәрбияләде мине моннан 25 еллар элек Вакыйф Нуриев 
прозасы. «Бүрек...» безне таныштырган булып чыкты.

«Бала чагыннан якты хатирәләр саклаган әдип кенә укучы күңелен яктырта торган 
әсәр яза аладыр, ә Вакыйф дусның хатирәләре дә чиста-пакь, ...җаннарны сафландыра...

Ул һаман да үсмер күк, аның укучылары да, ничә дистә ел яшәүләренә карамастан, 
һаман яшьтәшләредер. Бала чагыннан, яшьлегеннән киткәннәр әллә кайчангы 
вакыйгаларны болай тәэсирле итеп сөйли дә, күңелләре аша үткәреп укый да алмаслар, 
мөгаен» (Казан утлары, 2008, №12), – дип яза Рәфыйк Шәрәфиев бер мәкаләсендә.

Шулай итеп, балалар әдәбиятына чын фельетоннар остасы килә.

Вакыйф Нуриев әнисе белән. 1979 ел
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Күренекле шагыйрь Роберт Миңнуллин «Шагыйрь генә булып калалмадым» дигән 
китабында болай яза: «Яшь ленинчы» белән «Ялкын»да соңгы вакытта әдәби фельетон 
жанры җанлану чоры кичерә. Әлеге жанрда, нигездә, өч автор – Вакыйф Нуриев, 
Ләбиб Леронов һәм Ркаил Зәйдуллин эшли. Өчесендә өч төрле алым. Һәркайсының үз 
темасы, үз сүзе. Аеруча В.Нуриевнең фельетоннары үзләренең үткенлекләре, тапкыр 
йомгаклау рәвеше, мавыктыргыч сюжетлары белән җәлеп итеп тора».

Вакыйф Вәкил улы Нуриев 1958 елның 17 августында Татарстанның Арча 
районы Сеҗе авылында туган. Кечкенәдән журналистиканың төрле тармаклары 
белән кызыксынучан егетне мәктәптән соң (1975) хыялы Казан университетының 
журналистика бүлегенә укырга алып килә. «...бу вакытта инде берничә редакциянең, 
«Яшь ленинчы», «Татарстан яшьләре» газеталарының уңай характеристикасы, төрле 
матбугат органнарында басылып чыккан «бер кочак» материалы бар иде аның, – дип 
яза ул вакыттагы журналистика кафедрасы мөдире, танылган галимебез, Вакыйф абый 
гомере буе хөрмәт итеп яшәячәк шәхес – Флорид Әгъзамов. – Беренче танышканда 
ук әйбәт тәэсир калдырды бу егет. Яшенә хас булмаганча җитди, сайлап алган 
профессиясенә мөнәсәбәте анык, эшкә карашы җаваплы кебек тоелды. Чыннан да 
шулай булып чыкты. Бүлектә тырышып укыды, теорияне төптән үзләштерде, матбугат 
белән элемтәсен янә дә ныгытты, теоретик белемнәрен практикада сынап карарга 
омтылды, гыйльми эш белән мавыгып шөгыльләнде, берничә ел буе матбугатта 
социалистик ярышны яктырту мәсьәләсен өйрәнде. ...Кирәк-кирәкмәгәндә чәчрәп 
чыкмады, редакцияләрдә «ишектән кусаң, тишектән бәреп кермәде», һәрчак үтә 
тыйнак, сабыр булды, үзен журналист профессиясенә әзерләде» («Социалистик 
Татарстан», 1981 ел, 19 ноябрь).

Әнә шулай яшь журналист V курста укыганда, «Яшь ленинчы» (хәзер – 
«Сабантуй») газетасы редакциясендә хезмәткәр булып эшли башлый. 1980 елда 
университетны тәмамлагач, әлеге газета редакциясенә корреспондент итеп чакыралар 
аны. Аннары – җаваплы сәркатип, баш мөхәррир урынбасары. 1987-1990 елларда 
В.Нуриев – Татарстан китап нәшриятының сәясәт редакциясе мөдире.

1990 елда Вакыйф абыйдан яңа оешып килгән «Шәһри Казан» газетасы 
редакциясенә эшкә килүен үтенәләр. Ул башта бүлек мөхәррире, 1995 елдан 2000 
елга кадәр әлеге газетада баш мөхәррир урынбасары була. «Шәһри Казан»ны 
аякка бастыруга, дөньяга танытуга зур өлеш кертә, «Салават күпере» һәм «Сәхнә» 
журналларының баш мөхәррир урынбасары булып эшли, шактый еллар Татарстан 
Республикасы Язучылар берлеге рәисе урынбасары вазифаларын үти. 

80 нче еллар башында мәктәп укучылары өчен хикәяләр яза башлаган Вакыйф 
Нуриев балалар әдәбиятына бүгенгәчә тугрылык саклый. Шулай да соңгы елларда 
күләмле әсәрләргә өстенлек бирә. 2005 елда «Ана догасы» дигән документаль повесте 
китап булып басылып чыкты. 2006 елда исә аның бер-бер артлы өч повесте («Җиденче 
палата», «Карга карагы», «Әбиемә – әфлисун») әйдәп баручы матбугат битләрендә 
дөнья күрде. Алар барысы да укучылар тарафыннан яратып кабул ителде. Ә 2007 
елда исә «Җиденче палата» дип аталган повестьлар һәм хикәяләр җыентыгы басылды. 
Әлеге китап Абдулла Алиш исемендәге әдәби премиягә лаек дип табылды.

Тәнкыйтьче Мансур Вәли-Барҗылы «Җиденче палата» повестена, тирән тукталып, 
аны рус классигы А.П.Чеховның «Палата №6»сы белән янәшә куя («Шәһри Казан», 
2006, 26 декабрь), тик шунда ук ике әсәр арасындагы зур аерманы кискен билгели: 
Чеховның геройлары аталар һәм инде өлгереп җиткән, балигълык яшенә кергән 
балалар булса, Нуриевтә – әле кеше буларак формалашып кына килә торган малайлар 
һәм аларның әти-әниләре.

Машина бәрдергән Ардуан (язучының үз улының исеме) атлы улын хастаханәгә 
алып килә яшь әти, табиблар аны җиденче палатага салалар һәм ата кеше коточкыч 
күренешләргә тап була. Шифа, ярдәм эзләп килгән малайларга биредәге табиблардан 
түгел, ә үз әниләреннән игътибар, наз сорала икән бит! Гадел дә, Нияз да – иҗади, 
табигать уллары. Алар язгы карны тишеп чыккан тәүге яшел чирәмне дә, шәһәр өсте 
манзарасын да шигъри бер хиссилек күзлеге аша күзәтә белә, үзләре дә шигырьләр яза.

Вакыйф Нуриев 90 нчы еллар башында оешкан яңа җәмгыятьнең нигезенә ятачак яшь 

Р А М И Л  Х А Н Н А Н О В
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буынны тәрбияләү мәсьәләсен әсәренең үзә-
генә сала. Кроссворд чишеп, балаларына бер 
минут вакытларын жәлләгән милләт аналарын 
кискен тәнкыйть утына тота, әлеге ата-аналар 
бүген төзегән «рухи кроссвордны» берничә 
елдан кем чишәр? Туң йөрәкле буын, үсеп җит-
кәч, нинди үсентеләр бирер? Милләтебезнең 
гасырдан-гасырга күчеп килгән традицияләре 
сагында кем торырга тиеш? Әнә бит ата кеше-
нең аз гына күз уңыннан ычкындыруы була, 
нинди олы фаҗига, улына сәламәтлек ягыннан 
зур зыян салган вакыйга килеп чыга.

Шул рәвешле, Вакыйф Нуриевнең без 
алдарак телгә алган геройлары – үсмер ма-
лайлар белән әлеге повестьтагылар артык 
аерылмый да кебек, тик аларны уратып алган 
мохит гел үзгә.

Казанда укып, эшли башлаган елларымда 
юлым һәрчак аның белән кисешә иде. Яшьләр 
иҗатын күрү, аңлау, төрле конкурсларда алар-
га киңәш-табыш бирү, «Иделем акчарлагы», 
«Илһам», «Илһамлы каләм», «Ак җилкән» 
һәм башка балалар-яшүсмерләр әдәби била-
лышы аннан башка узмады. Без әүвәл аның 
текә чит ил машиналарында килеп төшүен 
капка төбендә көтсәк, ул һәрвакыт үзе безне, 
инде җәяүләп килеп җитеп, уку йортыбыз 
фойесында каршылады. Бүген дә Вакыйф 
абый тормышның күпләргә шул дәрәҗәдә дә 
тәҗел тимер атыннан башка гына, чираттагы 
әсәрләренең фабулаларын оештыра-оешты-
ра, үз юлыннан атлый.

Шуңа күрәдер (безгә әле ул кадәр 
мәртәбәле кешеләр белән очрашу насыйп 
буламы), аның быел гына нәшер ителгән 
«Ни хәлең бар, балам?..» җыентыгына да 
«Шәхесләр турында хикәяләр» дигән бүлек 
урнаштырылып, үзенең матур йөзен тапкан.

Я п ь - я ш ь  ж у р н а л и с т н ы  Е в ге н и й 
Евтушенко белән очрашуга җибәрүләр; СССРның оборона министры, Советлар 
Союзы маршалы Устинов мәрәсимендә катнашулары; Обкомның беренче секретаре 
Рәшит Мусин белән Чистай шәһәрендә очрашу вакыйгалары; Германия Демократик 
Республикасы социаль-бердәм партиясе Үзәк Комитеты генераль секретаре Эрих 
Хонеккер җитәкчелегендәге делегация вәкилләрен каршылау да; татар халкының 
легендар улы, мәшһүр полководец, генерал-лейтенант Якуб Чанышев янында булу да; 
«Мостаев җыры»н тыңлау да – һәммәсе, һәммәсе дә таң калырга мәҗбүр итә.

Әдип әлеге хикәяләрен шул дәрәҗәдә җанлы сюжетка кора – алардагы төп 
геройларның һәрберсе белән очрашкандай буласың. Ул, гүя, рәсем ясый: үсмерлек, 
яшьлек һәм ата булгач иҗат ителәсе, алар күзе күрердәй картиналар туа.

Әлбәттә, болар һәммәсе дә тикмәгә түгел. Вакыйф Нуриевнең рәссамлык сәләте 
инде мәктәп елларында ук ачыла. Ул, кулына кара-каләм алып, сурәтләр төшерә 
башлый. Алар еш кына «Яшь ленинчы» газетасында дөнья күрә (бүген журналда 
тәкъдим ителгән рәсемнәр – шул елларның тансык, самими хатирәсе). Әлеге 
рәсемнәрдә Туган илгә мәхәббәт, мул уңыш җыючы игенчеләргә мәдхия; авылда 
юклы-барлы корылмаларда үзеңне чын спортчы буларак хис итү дә чагыла; тәрәзәләре 

Сеҗе хоккейчылары. 1971 ел.
Вакыйф Нуриев рәсеме.

Печән өсте. 1972 ел.
Вакыйф Нуриев рәсеме.

Утсыз тәрәзәләр. 2014 ел.
Ардуан Нуриев рәсеме.

НИ ХӘЛЕҢ БАР, ВАКЫЙФ АБЫЙ?..

6. «К. У.» № 8
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кадакланган йорт авторның үзе туып-үскән нигездер инде хәзер... Бала вакытта рәсемгә 
төшергән әлеге ызба Нәкыя апаның, үзе улына күченгәч, бушап калган өен хәтерләтә... 
(Аны Вакыйф абыйның улы Ардуан Нуриев ясаган). 

Вакыйф Нуриев – гомере буе әнисен хөрмәт итеп, чын бала булып, йөрәген биреп 
яшәүче шәхес. Эштә төшке аш вакытларында аның әнисенең хәлен белергә  кайтып 
килүен һәм һәр көненең  шулай кабатлануын күреп торабыз. Аллага шөкер, инде 
туксанынчы яшендә дә Нәкыя апа – Мөхәммәт Мәһдиевнең сабакташы, кырык биш ел 
дәвамында балаларга белем биргән, кызы (Вакыйф абыйның апасы), килене (Вакыйф 
абыйның хәләле) вафатыннан соң да бәрәкәтле тәрбиядә яшәгән Ана, улы Вакыйф 
абыйны гына түгел, безне дә: «Балалар, Аллага шөкер, бар да яхшы», – дип үсендереп 
торган зур куанычыбыз, Ак әбиебез ул.

Мөхәммәт Мәһдиев Вакыйф абыйга, журналистика юнәлешенә фатиха биргәндә, 
белде микән – җәяүле Нуриевнең көн дә, әнисенә, тәмленең дә тәмлесен генә пешерә 
торган урыннардан сый-нигъмәтләр табып алып килүче угыл булачагын?! Без 
әнкәйләрне алай хөрмәтли алабызмы? Ә алсак иде... Вакыйф абыйның хәләлен кисәк 
югалтуы безне, аеруча мине (әле бергә эшли генә башлаган идек) сискәндерде. Әнисе 
дә шул ук көнне авылда аяктан егылган булып чыкты. Шушы авырлыкларны кичергән 
кешегә озакламый тагын бер сынау килде – юл һәлакәте – бу юлы үзе...

Безнең сораулы карашка ул:
– Сабырлык кирәк, яну-көюдән инде ни файда? – дип кенә куйды.
Икәү генә сөйләшкән-киңәшкән вакытларда Вакыйф абый миңа гыйбрәтле 

«тормыш язган хикәяләр»енең шактыен бәян итте. Икебез бер көнне тугангамы, бер-
беребезгә эш вакытларында әйтешкән «тәнкыйть серкәсе» дә су күтәрә.

Чыннан да, Вакыйф Нуриевнең тормыш язган хикәяләре бик күп икән... Әлеге санда 
әдипнең алдагырак битләрдә тәкъдим ителгән «Сары сумкалы сукбай»ы да тормыштан 
алып язылган чын әдәби әсәр бит. Кибет төбендә һәркемгә ишек ачып, «хәерле иртә», 
«хәерле көн», «хәерле кич» теләп торган сукбай язмышы, аның җәмгыятьтә үз-үзен 
табарга тырышып тырнашуы шактый тетрәндерә. Сары сумка символикасының да 
әһәмияте көчле.

Илдар абый Юзеев: «Син, Вакыйф, балалар темасыннан китмә. Балалар өчен яза 
белү таланты һәркемгә дә бирелми. Ялгыз каз бәбкәсе турындагы «Матуркай» дигән 
хикәяңне укыгач еладым», – дип әйтсә дә, Вакыйф Нуриев соңгы елларда зур прозада 
үзен шактый сынады. Күптән түгел генә аның берничә повесте дөнья күрде.

«Кышның озын бер төне» сатирик повесте нигезенә ул бөтен авылны гаҗәпкә 
калдырган вакыйганы сала. Кырык елдан артык элек сугышта һәлак булган фронтовик 
кайтып төшә. Сугыш ялгышкан, дип әйтер идең, авылдашын үз куллары белән гүргә 
иңдергән-җирләгән икенче бер фронтовик шушы авылда яшәп ята. Сатирик повестьта 
шушы сәер вакыйга белән бәйле хәлләр авыл проблемалары, геройларның характерлары, 
психологик кичерешләре, милли хисләр – барысы да мәхәббәт яссылыгында зур әдәби 
осталык белән сурәтләнә. Автор вакыт мәсьәләсендә бер төн белән чикләнә. Нәтиҗәдә, 
вакыйгалар, куерганнан-куера барып, тыгыз, мавыктыргыч сюжетка корылган әсәр туган. 

«Мәһдиев һәм...» дигән повесть-хатирә оригинальлеге белән көчле. Инде алда 
әйтелгәнчә, Вакыйф абыйның әнисе Нәкыя апа – Мөхәммәт Мәһдиев белән сабакташ. 
Әсәр әлеге ике шәхес арасында «Мөхәммәт Мәһдиев яза», «Әни сөйли» һәм «Хәтерем 
дәфтәреннән» формасында бара. Әдипнең безгә нәмәгълүм тормыш эпизодларын Вакыйф 
абыйның әнисе – сабакташы хатирәләре аша белү аеруча да зур кызыксыну уятты. 

Әле быел Татарстан китап нәшриятында дөнья күргән «Ни хәлең бар, балам?..» 
китабына, шул рәвешле, биш повесть тупланган. 

...Вакыйф абый бу көннәрдә чираттагы әсәрен ашыкмый гына язып утыра... 
Прозаның кече һәм урта жанрларында үзен сынаган әдипнең чираттагысы роман ук 
булып куймагае. Ашыкмыйк әле...

Рамил ХАННАНОВ,
филология фәннәре кандидаты
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ТАРИХИ КАЕК ИЯСЕ

БУЛАТ ХӘМИДУЛЛИНГА 50 ЯШЬ

Булат Хәмидуллин – һәрбер күргән-белгән таныш 
өчен көләч йөзле, боегу белмәс, чибәр, асыл егет. Аның 
суган әкияте сатып, юкны бушка аударып утырган 
вакытын бер дә күргәнем юк. Кайчан очратсаң да, кырык 
эше кырылып яткан кебек, ул һәрчак каядыр ашыга, 
янгын сүндерүгә алынган коткаручы кыяфәтендә тыр-
тыр чаба. Аның турында «тач әтисе инде», дип бәя бирә 
башласаң да, һичбер ялгышу юк. Мин фәкыйрегез Лирон 
абый Хәмидуллин, Мәсгут ага Имашев кебек өлкәннәрне 
күрсәм, хәтта үзем дә сизмәс-искәрмәстән, гел тураеп 
басам. Икесе дә сиксән бишне тутырдылар инде, ә гәүдә 
тотышлары, атлап йөрешләре – һәрчак хәрбиләрчә: 
шәмдәй буй-сын, Марсель Гали яратып яза торган 
«Мисыр фиргавеннәренә охшап» күккә сузылган баш, 
горур килеш-килбәт, разведчикларныкыдай уйнаклап 
торучы уткүз.

Мин Булат турында элегрәк ишетеп кенә белә 
идем. Әлбәттә, әүвәл аның әтисе – Лирон ага һәм 
әнисе Дания ханым белән фикердәшләр булдык. Йомырка кабыгыннан ук әтәч-күркә 
булып чыккан фәрештә түгелмен бит, әдәбият мәйданына соңлабрак, кыяр-кыймас 
кына атлап кергән чакларым да булды. Сиксәненче еллар агышында Язучылар берлеге 
белән Гариф ага Ахунов, Туфан абый Миңнуллин идарә иткән заман. Томшыгы да 
ныгымаган «чебеш», андый корифейлар белән танышмакчы булып, идарә тикле 
идарә йортына килә аламыни? Шулай да, Чаллы дигән «переферия»дә язып яткан 
фәкыйрегезне 1985 елның декабрендә республиканың яшь прозаиклар семинарына 
чакырдылар. Ике ай чамасы алдан ук язмаларны юллап, хөкемгә генә килдек. Һәм 
ни гаҗәп, шунда фәкать фәкыйрегезнең генә бер повесть вә ун хикәядән хасил «Ир 
канаты» җыентыгын аерым китап итеп бастырырга карар чыгардылар. Шуннан соң 
инде миндәй чебешкә дә идарә ишекләренә юл ачылды. Лирон абый идарәдә – Әдәби 
фонд директоры, Дания ханым – хисапчы. Нинди сөйкемле сөяк тапканнардыр, мине 
ачык йөз белән каршылый башладылар. Һич арттырмыйм, фәкыйрегезне берлеккә 
кабул иткән кичтә Дания ханым «килмешәккә» чәй табынын да әзерләшеп йөрде...

Лирон абыйны бик тиздән үз иттем. Миндә тарих чире, ә ул казакъ, үзбәк халкының 
тәүге әдипләре, төрки дөньяның иң беренче газеталары турында күңелемә сары май 
булып ятардай мәкаләләр яза. Абай Конанбаевның казакъ әдәбиятына нигез салучы 
булып исәпләнүе турында, әлбәттә, ишеткән бар, мәгәр бактың исә, булачак әдипкә ул 
сабый чагында ун ел буе татар мөдәррисе Әхмәт Риза белем биргән һәм иҗат юлына 
да ул этәргән икән. Матбугат турында мәкаләләре белән янә Лирон абый күзне өр-
яңадан ачты. Без 1905 елда Петербург каласында дөнья күргән «Нур»ны беренче татар 
газетасы дип шәрран яра идек. Галимнәребез гел артта тәгәри, Россия дигән империя 
мәйданында «Төркестан вилаяте гәҗите» дип аталган тәүге төрки матбугат 1870 елда 
ук Ташкент каласында нәшер ителә башлаган һәм Оренбург җирендә туып-үскән 
морза Шаһимәрдән Ибраһимов унбер ел буена аның мөхәррире булып торган. Әле үзе 
урынына да, яңа мөхәррир итеп, һаман да шул Оренбург морзасы Хөсәен Чанышевны 
«утыртып» калдырган бит. Тора-бара белдем: Лирон абый Ульян өлкәсендәге бер 
авылда туган, Оренбург җирендә «аягына баскан», аннары Казакъстанның татарлар 
нигезләгән Актүбә каласында техникум тәмамлаган. Ул бит башкалардан гел 
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чиркана торган «асаба, бөек» милләт вәкиле түгел, җирле халыкларга хөрмәт күрсәтү 
йөзеннән, казакъ, үзбәк, каракалпак телләрен җиңел үзләштергән, ул гына да түгел, 
хәтта Актүбәдә яшәүче казакъ балаларын махсус түгәрәктә радио «җеннәренә» дә 
өйрәтеп йөргән икән. Орск каласыннан кул сузымында гына яшәгәч, билгеле ки, бөек 
Дәрдемәнднең фаҗигале язмышын да ачыкламыйча калмаган. Ул язган «Дәрдемәнд» 
китабы күңелгә хуш килде. Соңрак Бөек Җиңүгә багышланган язмаларын, казакъ 
җирендә үсеп, Советлар Союзы Каһарманнары турындагы язмаларын да, күк капусы 
ачкандай, кызыксынып укый башладым. Күрәм, берзаман Лирон абый янәшәсендә 
Булат Хәмидуллин атлы автор да пәйда булды. Булат – Лирон абыйныц улы, тарих 
фәннәре кандидаты, Кол Гали һәм «Бәллүр каләм» бүләкләре иясе дә икән.

Әле һаман Булат белән танышуны сузып йөрер идем, көтмәгәндә Дания ханым 
мөрәҗәгать итте:

– Безнең Булат сезнең «Яшерелгән тарих», «Сәет батыр», «Татарлар Пугачёв 
явында» дигән китапларыгызга гашыйк. Әгәр ышанып тапшырса, мин Вахит абыйның 
берәр тарихи әсәрен рус теленә тәрҗемә итәр идем, ди. Бәлки, Булат белән очрашып 
сөйләшерсез?..

«Бирәм дисә колына, чыгарып куяр юлына», дигән гыйбарәнең кайтавазы шулай 
була икән. Минем әле генә «Казан дастаны» романын язып тәмамлаган вакыт. 
Казанның 1000 еллыгына чаклы бастырып чыгару турында хыялланам да бит, мәгәр 
нәшрияттагылар бик үк ашыкмыйлар. Ә аны рус телендә, башка нәшриятта иртәрәк 
тә чыгарып булмасмы икән?..

Афёра кебегрәк бер адым да инде, мәгәр карар кылдым. Дүрт ай дигәндә, Булат 
романны тәрҗемә итеп тә өлгерде. Казандагы басмаханәләргә борын төрткән идем, 225 
мең тәңкә мәһәр сорыйлар. Ижауда дусларым бар, шулар аша удмурт басмаханәсенә 
барып гозер катам. Җаваплары артка егылырлык: «147 мең китерсәң, шул да җитә...» 
Хисап кәгазьләрен Чаллы хакиме Илдар Халиков өстәленә салам.

– Романнарыңны рус теленә тәрҗемә иттер инде, бастыру өчен акчасын үзем түләп, 
мин дә укыр идем, – дип төрттерә идегез, менә сезгә гозер...

«Казанская крепость» дип аталган русча роман мәркәз юбилеен үткәргәнчегә кадәр 
ике ай алдарак чыгып җитте. Татарча «Казан дастаны»н август уртасында чыгарып 
җиткерделәр. Романнар бер мең данә күләмендә кунакларга да эләкте...

Шуннан бирле Булат белән дә, һәм билгеле ки, өлкән Хәмидуллиннар белән дә без 
– аерылмас дуслар. Иң гаҗәбе: монда «син – миңа, мин – сиңа» атлы алыш-бирешнең 
һичбер катнашы юк...

Ә Булат шуннан бирле минем күз очында. Егет искиткеч киң карашлы, хәтта 
сокландыра. Үзәккә үткәне шул: бездә тарихчылар, гадәттә, билгеле бер заман яисә аерым 
бер вакыйга буенча гына камилләшкән. Әйтик, Болгар дәүләтенең тарихын ару гына 
үзләштергән тарихчылар бар. Кайберләре Октябрь инкыйлабы чорында Россиядә һәм 
Казанда формалашкан сәяси партияләр буенча хирургтай белгеч. Кемдер борынгы акча, 
чулпы, бизәнү әйберләрен биш бармактай белә. Янә бер ишләре Болгар тарихы буенча 
шул дәрәҗәдә чиргә сабышкан ки, син аңа безнең кавемнең татар дип аталырга хаклы 
икәнен, чәчең белән идән себерсәң дә, аңлата алачак түгел. Андыйларга «Мәрҗаниләр, 
Фәхретдиннәр шуны тәкрарлаган, ә сез үзегезне ул ике даһидан да югарырак куярга 
маташасызмы әллә?» – дип айнытырга маташулар да һич нәтиҗә бирми. Иң яманы 
– бездә һәр заман тарихын да шактый тирән сөрә торган ватандашлар сирәк; бездә үз 
халкының тарихы өчен якалашып утка керердәй, дарга менердәй милләтпәрвәрләр 
дә бик санаулы гына. Меңьеллык тарихы булган Казанның бөек Алмыш хан, Олуг 
Мөхәммәд хан, Сөембикә ханбикә һәйкәлләреннән башка гомер сөрүе дә – нигездә, 
тарихчы галимнәребезнең йомшаклыгы, таркаулыгы, битараф көе яшәү җимеше бит...

Булат бөек Казан ханлыгы тарихын чагылдырган ничәмә-ничә тарихи 
хезмәткәрләрнең бер авторы булды. Ул 1936 елда безнең милләтне яклаганы өчен атып 
үтерелгән Михаил Худяковның «Очерки по истории Казанского ханства» китабын 
(1923), өр-яңадан редакцияләп, 2004 елда халкыбызга кабат кайтарды. Тарих институты, 
татар тарихының 7 томлы энциклопедиясен чыгарып, мактау һәм дан алды, игътибар 
итегезче – аның концепциясен булдыруда актив катнашучы һәм беренче өч томын 
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редакцияләп чыгучы һаман шул Булат бит! Бу эш өчен ул 2016 елда Татарстанның 
фән һәм техника өлкәсендә Дәүләт бүләгенә дә лаек булды. Инде дә килеп, 2015 елда 
аталы-уллы Хәмидуллиннар хәзерләп чыгарган «Җиңү җиңел бирелмәде» атлы китапка 
игътибар иттегезме? Анда Волхов фронтында, Киев, Вязьма, Смоленск янында булган 
фаҗигале югалтулар турында никадәрле канлы мәгълүмат бар! Коточкыч бу сугыш, 
бүгенге рәсми хакимият ияләре һәм икейөзле сәясәтчеләр шапырынганча, гел совет 
гаскәрләренең «тантаналы» җиңүләреннән генә торса, фашист армиясе, дүрт-биш ай 
эчендә безнең биш миллион солдатны әсирлеккә эләктереп, Мәскәү каласының борын 
төбенә үк килеп җитмәс иде. Юк, «бөек сәргаскәр» Жуковлар безнең солдатларны 
Җиңү юлына шпал урынына тезеп салган, шуңа күрә Икенче Бөтендөнья сугышында 
немецлар ун миллионга якын кешесен югалтса, без кимендә егерме җиде миллион 
адәм баласыннан мәхрүм калганбыз бит. «Мәскәүләрне сез бирдегез, Берлиннарын 
без алдык!» – буш куыктай шапырынган чакта фаҗигале тарихыңа борылып карау 
кирәк. Аталы-уллы Хәмидуллиннар нәкъ әнә шундый асыл хакыйкатьләр белән күзне 
ачты безнең... Өстәп кую да бик урынлы: Булат әле аңа кадәр дә унбиш ел элек үк 
«Батырлар китабы»н, Рейхстагка тәүге булып байрак элүче Гази Заһитов һәм Григорий 
Булатов турында да җыентыклар чыгарырга өлгергән иде бит инде...

Әдип гаиләсендә туып-үскән булгач, Булат әдәбият дөньясына да бик талымлы. 
Ходайга, аны ике телле итеп үстергән әти-әнисенә һәм үзенең тырышлыгына мең 
рәхмәт: Булат Гайнетдин Әхмәров, Габделбари Баттал, Миркасыйм Госманов, Фатыйх 
Урманче, Гариф Ахунов, Миргазиян Юныс хезмәтләрен һәм китапларын рус теленә 
тәрҗемә итте. Әлбәттә, «бөек» телдә нәшер ителде дип кенә асаба милләт вәкилләре 
безнең китапларны күреп мөкиббән дә китми, күкләргә дә чөйми. Башка милләт 
талантларын хөрмәт итә торган сыйфатлары булса, безнең бөек Тукай, каһарман 
Җәлил, бичара Мәхмүт Галәү, Газиз Гобәйдуллин, хәтта үзләренең Михаил Худяков 
хезмәтләре булса да китапханәләрдә тезелешеп торыр, аларның әсәрләре мәктәпләрнең 
укыту программаларына кертелер, авторларына кала саен һәйкәлләр дә басып торыр 
иде. Юк шул, татар әдипләре язган бөек әсәрләр буенча куелган сыңар фильм, дөнья 
мәйданына чыккан опералар да юк. Без – заманында биш-ун дәүләт тоткан, әмма үзенең 
таркаулыгы, хөсетлеге аркасында коллыкка төшкән халык. Тик барыбер дә без яшәргә 
хаклы! Шуңа һәрбер тәрҗемә иткән, редакцияләгән яки үзе тудырган хезмәтләре аша 
Булат Хәмидуллин үз милләтен яклый. Газиз телебезне яклап, В.Путинга яки үзебезнең 
илбашына мөрәҗәгать язган чагында да тарихчы-әдип күләгәгә качып калмады. Бүген 
дә аның һәр хезмәте дәүләтне кире кайтару эшенә хезмәт итә. Ул – татар тарихына, 
Казан Кремленә, Казан ханлыгы чорындагы халыкларга багышланган тарихи 
альбомнар авторы да. Аның каләме скифларга, сөннәргә, күк-төркиләргә, хазарларга, 
бәҗәнәк һәм кыпчакларга, Чыңгыз империясе, Алтын Урда һәм Казан ханлыгына 
багышланган китаплар тудырды, шул чордан сакланган тарихи язмалар җыентыкларын 
нәшер итте. Булат 80нән артык китапны туплауда һәм дөньяга чыгаруда катнашкан, 
200дән артык фәнни һәм фәнни-популяр мәкалә язган. Болардан тыш, ул – Россиянең 
төрле төбәгендә фәнни-гамәли конференцияләр оештыручы, фәнни докладлар белән 
чыгыш ясаучы, экспедицияләрдә катнашучы да әле.

ХХI гасыр башында Булат Хәмидуллин Татарстан Фәннәр академиясендә «Фән» 
нәшриятының һәм «Фәнни Татарстан» журналының баш мөхәрррире буларак 
хезмәт куйган иде, соңгы елларда ул – Татар энциклопедиясе институтында Татар 
диаспорасын өйрәнү үзәге мөдире. Әле көз көне генә Урта Идел буе авылларының 
тарихына багышланган фәнни конференция шаулап узган иде. Быел Булат һәм 
аның хезмәткәрләре безгә Үзбәкстанда яшәүче татарларның мөһаҗирлек тарихын 
чагылдырган өр-яңа җыентык яза башладылар...

Илле яшь – ир-егетләр өчен, тәҗрибәле, гаярь бөркет кебек, канат җилпеп, күкне 
айкап очар-кочар дәвер. Булат дустыбызны һаман фәнни иҗтиһадның иң алгы сафында, 
маңгай тирләрен сөртә-сөртә хезмәт куючы асыл егет итеп күрәсебез килә. Иңгә-иң 
куеп баскан сафыбызда милләтебезгә бу тикле бирелгән гаиләне күрү – безгә олы 
шатлык.

Вахит ИМАМОВ

ТАРИХИ КАЕК ИЯСЕ
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ХХ ЙӨЗ БАШЫНДА ТАТАРЛАРНЫҢ  
ЕВРОПАГА КАРАШЫ: ЯҢА ПЕРСПЕКТИВА ЭЗЛӘҮ

Татар халкы, аның мәдәнияте, үзаңы, психологиясе 
элек-электән мөселман дөньясы белән бәйле. Монысы 
сер түгел, әлбәттә. Бүген дә халкыбыз үзенең 
мөселманлыгыннан чигенми, мөселман рухлы 
милләт булып кала. Киләчәктә дә, әлбәттә, мондый 
идеологик ориентация сакланачак. Ләкин тарихның 
төрле чорларында, бигрәк тә кискен борылышлар, 
революцион вакыйгалар вакытында халкыбызның 
карашлары башка тарафларга да юнәлгән¸ ул башка 
мәдәният нигезләрен дә аңларга омтылган. Ислам 
диненә тугры татар милләте, ХХ йөз башында, мәсәлән, 
Европа халыкларының тарихи, мәдәни тәҗрибәсенә күз 
салып, үзенә дә шул тәҗрибәдән гыйбрәт эзләгән. Бу 
күренеш, минемчә, милләтебезнең дөньяга карашын 
киңәйткән, аны рухи яктан баеткан. 

Тарихыбызның әлеге сәхифәләрен әле чын-чынлап тирәнтен өйрәнәсе бар, гәрчә, 
кайбер конкрет юнәлешләр галимнәребез тарафыннан бераз тикшерелсә дә (биредә 
бигрәк тә Мөхәммәт Мәһдиев һәм Әбрар Кәримуллин эзләнүләрен искә алырга 
мөмкин). Бу мәкаләмдә мин нәкъ шушы кызыклы, үзенчәлекле мәсьәләгә тукталырга 
булдым. Өметем дә юк түгел – бәлки, бүгенге көн укучысы әлеге материалда үзе өчен 
кайбер яңа фактлар, яңалык ачып, кызыксынып китәр. ХХ йөз башы вакыйгалары 
бүген дә безнең өчен актуальлеген югалтмый, кайбер очракларда без шул вакыт 
омтылышларын, хыялларын яңа чор яңгырашын истә тотып бераз яңартып җибәрсәк, 
бәлки, милләтебезгә файда да булыр?

 XIX йөз ахыры – ХХ йөз башы – татар тарихында аерым әһәмиятле урын алып 
торган чор. Милләтебезнең икътисади, cәяси, мәдәни тормышы кайнаган, тарих 
сәхнәсендә яңа карашлар, яңа күренешләр, яңа шәхесләр калкып чыккан – татар 
тарихында гаҗәеп тирән эз калдырган чор бу. Әйтелгән үзгәрешләр Россия империясе 
тормышында кичерелгән үзгәрешләр белән дә, шул ук вакытта татар милләтенең 
чын-чынлап оешуы белән дә, шул оешуга бәйле мәдәни-сәяси тынгысызлык, актив 
эзләнүләр белән дә турыдан-туры баглы. «Кем без? Кая бара татар милләте? Россия 
дәүләтендә нинди урын алып торабыз? Без нинди рухи нигезләргә таянып алга атларга 
тиеш?» – шушындый сораулар гасыр башы татар зыялыларын даими борчыган. Ул 
чорда татар халкы үткәннәргә бәя биреп, яңа үсеш өчен үзенчә илһам да эзләгән. 
Шул ук вакытта тарихыбызда чын мәгънәсендә беренче тапкыр татарлар Европа 
халыкларына, Европа мәдәниятенең казанышларына да игътибар юнәлткәннәр. Биредә 
иң әһәмиятлесе, минемчә, шунда ки: татарлар Европа тәҗрибәсе белән кызыксынсалар 
да, аны тиз генә кабул итәргә ашыкмаганнар, бары тик: «Бу тәҗрибә татар халкына, 
аның алга барышына, мәдәни-сәяси үсешенә нинди файда бирә алыр микән?» – дигән 
сорауга җавап эзләргә омтылганнар. ХХ йөз башында татар тормышында шундый 
Европа-Азия симбиозы барлыкка килүе гайре табигый түгел, күрәсең. Ләкин Европа 
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тәҗрибәсен өйрәнү яки куллану татарның бөтенесен дә илһамландырмаган. Бу үзенә 
күрә эксперимент рәвешендә калган перспектива, әлеге юнәлештә җитди рәвештә бары 
тик татар зыялылары гына уйлый алган. Европа белән кызыксыну, беренче чиратта, 
гамәли күренеш – татар үз үсеше һәм үз тәрәккыяте өчен Европадан нәрсә кабул итә 
ала? Нәрсә өйрәнә ала? Нәрсә файдалана ала? Төп сораулар шул булган.

Кайбер мисаллар фикернең дәлиле булып тора. XIX йөз ахырыннан башлап татар 
яшьләренең Европага килеп белем алуы инде беркемне дә гаҗәпләндерми башлый. 
1899-1903 елларда Парижның Сәяси фәннәр ирекле мәктәбендә Йосыф Акчура белем 
алган. Шул ук Парижда, атаклы Сорбонна университетының юридик факультетында 
1902-1905 елларда Садри Максуди укыган. 

1898 елда Оренбург шәһәреннән сәнәгатьче Шакир Рәмиев һәм журналист Фатыйх 
Кәрими Европа илләренә сәяхәт кылалар. Алар Алмания, Бельгия, Франция, Италия, 
Австрия, Сербия, Болгариядә басмаханәләр эше белән кызыксынып, шул тәҗрибәне 
киләчәктә татар басмаханәләрендә дә файдаланырга ниятләгәннәр. Фатыйх Кәриминең 
бу сәяхәт алдыннан хәтта Мәскәүдә махсус алман теле дәресләре алганы билгеле.

1908-1909 елларда Алманиянең Лейпциг шәһәрендә «Борадәран Кәримовлар» 
басмаханәсе оештыручыларының варисы булган Исмәгыйль Кәримов белем алган. 
1910 елда тагын бер күренекле татар зыялысы, «Гасыр» нәшриятының нигез салучысы, 
«Аң» журналының төп чыгаручысы Әхмәтгәрәй Хәсәни, шул ук басмаханәләр 
тәҗрибәсен өйрәнү максаты белән, Алмания, Швейцария, Франция һәм Польшада 
берничә ай уздырган.

 1911 елда тагын бер татар полиграфисты Мөхәммәд Идриси «Милләт» 
басмаханәсе тарафыннан Алманиягә эшлекле сәфәргә җибәрелә. Ул Лейпциг, 
Франкфурт, Мюнхен кебек шәһәрләрдә урнашкан басмаханәләрнең эшен өйрәнеп, 
шактый кызыклы һәм әһәмиятле тәҗрибә туплап, татарлар арасында Россиянең иң 
оста һәм зәвыклы картографы һәм рәссам-гравёрына әверелә. Сүз уңаеннан әйтеп 
узыйм: Мөхәммәд Идриси бүгенге татар укучысына артык таныш та түгелдер, 
ләкин заманында ул гарәп язулы иң сыйфатлы басма машинкасын уйлап табучы 
буларак танылган, ХХ йөздә М.Идриси уйлап тапкан машинка бар гарәп дөньясында 
файдаланылган. Әлбәттә, компьютер заманында бу казаныш бигүк әһәмиятле булып 
күренмәскә дә мөмкин...

Үзләре өчен Европа мәдәниятен ачып, татар зыялылары гади укучыны да шул яңа 
дөнья белән таныштырырга омтылган. ХХ йөз башында татар телендә чагыштырмача 
зур тиражлар белән Европа язучылары, шагыйрьләре, сәясәтчеләре һәм галимнәренең 
әсәрләре басыла башлаган. Татар мәдәнияте тарихында тәрҗемәләр шактый зур урын 
алып торган. Дөрес, күпчелек очракларда алар турыдан-туры Европа телләреннән 
түгел, ә рус теленнән тәрҗемә ителгән. Шулай да татар мохитендә кызыксыну, 
татар мәдәниятендәге урыны, гомумән, татар халкы өчен кирәклеге турында кайнар 
бәхәсләр дә уяткан. Тәрҗемәләрне яклаучылар шактый күп күренсә дә, аларга каршы 
чыгучылар да аз булмаган. Тәрҗемәләр башкару эшендә күренекле татар язучылары да 
катнашканын искә алырга мөмкин: Нәҗип Думави (Вольтер, Бернарден де Сен-Пьер, 
М.Метерлинк әсәрләре), Закир Кадыйри (бигрәк тә дин һәм социология өлкәсендәге 
басмаларны тәрҗемә иткән), Сәгыйть Сүнчәләй (Һ.Һейне, Байрон, В.Гюго әсәрләре), 
Галиәсгар Камал (А.Дюма, Мольер әсәрләре). Иң актив тәрҗемәчеләр арасында шулай 
ук Латыйф Мостафа (Ф.Шиллер әсәрләре), Һади Килдебәков (К.Гамсун әсәрләре), 
Солтан Рәхманколый (В.Шекспир әсәрләре), Фәхрелислам Агиев (И.В.Гёте әсәрләре) 
һ.б. Димәк, Европа телләреннән тәрҗемәләр ХХ йөз башы татар әдәбияты тарихында 
билгеле бер урын алып тора. Бу эшнең әһәмиятен, татар тормышына аның уңай 
йогынтысын Җамал Вәлиди һәм Галимҗан Ибраһимов актив ассызыклаганнар һәм 
яклаганнар. Г.Ибраһимов, мәсәлән, тәрҗемәләрне яңа, мөстәкыйль әсәрләр барлыкка 
килү өчен кирәкле бер баскыч дип атаган.

1909 елда «Идел» газетасының бер санында, автор фикеренчә, һәрбер зыялы, 
укымышлы татар белергә тиешле Европа галимнәре һәм язучылары исемлеге 
урнаштырылган. Димәк, Европа белән кызыксыну ул вакытта инде шактый җәелгән 
күренеш дип фаразларга мөмкин. Менә ул исемлек: Гомер, Пифагор, Ксенофонт, 
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Сократ, Еврипид, Аристофан, Плутарх, Цицерон, Сенека, Марк Аврелий, Тацит, Тит 
Ливий, Гораций, Шекспир, Локк, Ньютон, Юм, Гиббон, Адам Смит, Маколей, Вальтер 
Скотт, Лейбниц, Кант, Гегель, Гёте, Шиллер, Монтень, Декарт, Боссюэ, Мольер, 
Конель, Расин, Монтескье, Жан-Жак Руссо, Гизо, Тьер, Тьерри, Вильмен, Местр, 
Мишле, Жюль Симон, Бартелеми, Тассо, Петрарка, Макиавелли, Данте, Сервантес, 
Франклин. Бу исемлекне укыгач, ихтыярсыздан сорау туа – бүген үзләрен зыялы, 
укымышлы дип санаган татарлар әлеге исемнәрнең барысын да белә микән?.. ХХ 
гасыр башы татарларының белемгә нинди көчле омтылышта булганлыгын исбатлый бу 
исемлек, минемчә... Сүз уңаеннан, биредә «Шура» журналында шушы юнәлештә алып 
барылган агарту эшләрен дә атарга кирәктер – «Мәшһүр адәмнәр вә олуг хадисәләр» 
рубрикасында, мәсәлән, төрле елларда зур Европа галимнәре турында бик эчтәлекле 
очерклар басылып килгән – 1908 ел (№13) – Н.Агиев Иммануил Кант турында, 1909 
ел (№2, 4, 8) – Рәкыйб Рәкыйбов Жан-Жак Руссо турында, 1910 ел (№3) – Ризаэддин 
Фәхреддин Гёте турында, 1911 ел (№12) – Ризаэддин Фәхреддин Жан-Жак Руссо 
турында, 1911 ел (№16) – Ризаэддин Фәхреддин Мартин Лютер турында, 1915 ел 
(№18) – Ризаэддин Фәхреддин Фрэнсис Бэкон турында, 1915 ел (№21) – Ризаэддин 
Фәхреддин Декарт турында, 1915 ел (№22, 24) – Мирсәяф Спиноза турында. Бу 
мәкаләләрдә төп игътибар Гареб һәм Шәрекъ галимнәре карашларын чагыштыруга 
юнәлгән, мөселманнар әлеге мәшһүр адәмнәрнең дөньяга карашларыннан үзләре өчен 
файдалы нәтиҗәләр ясый алырлар дигән максат куелган.

ХХ йөз башында татар телендә Европа халыклары, аларның тарихы һәм мәдәнияте 
белән таныштыра торган әсәрләр дә аз булмаган. Биредә бигрәк тә Фатих Кәрими 
активлыгын искә алырга кирәктер. Петербургтагы И.Бораганский басмаханәсендә 
1902 елда ул үзенең атаклы «Аурупа сәяхәтнамәсе»н бастыра. Бу китапта 1899 елдагы 
сәяхәте турында яза. Китапның төп максаты – татар һәм Европа халыкларының 
тормышын һәм мәдәниятен чагыштыру. Европа халыкларының уңышларына сокланып, 
татарның Европадан артта калуына борчылып, Ф.Кәрими аның сәбәпләрен аңлатырга 
тырыша. Татарның артта калуын ул бигрәк тә укыту системасындагы кимчелекләрдә, 
укыту программаларына дөньяви фәннәрне кертергә теләмәүдә күрә.

 1904 елдан башлап Ф.Кәрими Оренбургта үз басмаханәсендә тарихчы һәм географ 
Фелициан Пуцекович тарафыннан дөньяның төрле халыклары турында брошюраларын 
татарчага тәрҗемә итеп бастыра башлый – Ф.Кәрими барлыгы 42 брошюраны татар 
теленә тәрҗемә итәргә ниятли. 1914 елга кадәр планлаштырган тәрҗемәләрнең 26сы 
дөнья күрә – шулар арасында инглизләр, алманнар, французлар, итальяннар, испаннар, 
поляклар, греклар һ.б. халыклар турындагы басмалар бар.

ХХ йөз башында Россиядәге сәяси тормышның активлашуы империя халыкларында 
сәяси басмаларга ихтыяҗ тудыра – әлбәттә, татар укучылары да бу процесстан читтә 
калмый, татар телендә дә Европаның сәяси тормышына багышланган брошюралар 
күренә башлый – шулар арасында, мәсәлән, «Немес халкының хөррият өчен чыгышы» 
(1905 ел, «Борадәран Кәримовлар» басмаханәсе), Рәкыйб Рәкыйбовның «Француз 
инкыйлабы» (1906 ел, «Мәгариф» басмаханәсе), «Алманиядә сайлау көннәре» (1907 
ел, «Мәгариф» басмаханәсе).

Европа халыклары тормышына, мәдәни казанышларына багышланган басмаларның 
артуы татар вакытлы матбугатында янәдән кайнар бәхәсләр уяткан – «Европа 
мәдәнияте татар халкы өчен әһәмияткә ияме? Татар тәрәккыяте өчен хәлиткеч рольне 
нәрсә уйнарга тиеш – шәрекъ традицияләренә тугрылыкмы, әллә Европа белән 
якынаюмы?» – бәхәсләрнең үзәгендә шул сораулар торган. Нәҗип Думави, мәсәлән, 
катгый рәвештә, «европалаштыруга» каршы чыккан, аны татар өчен гаҗәеп дәрәҗәдә 
зыянлы процесс, дип белдергән. Аның оппоненты Җамал Вәлиди, киресенчә, татарлар 
«кыргыйлык» хәленнән чыгып, Европа халыкларыннан күп нәрсәне өйрәнеп үзләштерә 
алырлар, дип, моңа каршы торган. 

Европа татар халкын бары тик мәдәни казанышлары белән генә кызыксындырмаган 
– ХХ йөз башында татар эшкуарлары да әкрен-әкрен Европа илләре белән элемтәләр 
урнаштыралар. Дөрес, бу юнәлештә әллә ни зур, уңышлы мисаллар күп түгел. Шулай 
да, татар икътисады, сәнәгате, сәүдәсе өчен Көнбатыш юнәлеше моңа кадәр бөтенләй 
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диярлек таныш булмаганлыгын истә тотсак, ХХ йөз башында, ниһаять, татар икътисади 
тормышында да яңа күренешләр күзәтелә.

Менә берничә мисал: 1908 елның августында күренекле җәдитче һәм эшкуар 
Габделхәмит Казаков, «панисламизм» һәм «революцион эшчәнлектә» гаепләнеп, 
Вологда шәһәренә сөргенгә җибәрелә. Ләкин инде шул ук елның 19 сентябрендә ул 
хөкүмәттән Алманиягә китәргә рөхсәт ала һәм Берлин шәһәренә юл тота. Биредә ул 
ике ел чамасы яши, күн һәм тире сата торган фирма ача, тиз арада Россия татарлары 
белән туры элемтәләр оештырып җибәрә. 1911 елда Самарада чыккан «Икътисад» 
журналында Г.Казаков фирмасына багышланган мәкаләдә аның авторы Шакир 
Мөхәммәдьяров фирманың эшчәнлеген исе китеп мактый. Аның фикеренчә, чит 
илләрдә мондый татар фирмаларының ачылуы һәм эшләве – татар халкының алга 
барышы өчен үтә дәрәҗәдә әһәмиятле күренеш. Ул татарның икътисади үсешенә генә 
түгел, хәтта сәяси һәм мәдәни үсешенә дә уңай йогынты ясый, дип ассызыклый автор. 

Г.Казаков фирмасы Алманиядә бердәнбер татар фирмасы булмаган. 1914 елның 
башында Лейпциг шәһәрендә Сәлим Мусин һәм Заһид Әфәндиев фирмасы эшен 
башлап җибәрә. Уфада чыккан «Тормыш» газетасында бу эшкуарларның рекламасы 
даими басылып килгән – Мусин һәм Әфәндиев, нигездә, Г.Казаков шикелле үк, күн, 
тире, төрле чимал белән эш иткән, шул ук вакытта алар Россиядәге татар эшкуарларына 
Европадан теләсә нинди техник әсбаплар китерергә әзерлекләрен белдергән. 

Югарыдагы барлык фактларны исәпкә алсак, без ХХ йөз башында татар 
тормышында Европа факторы да азмы-күпме роль уйнады, дип әйтергә хаклы 
икәнебезне аңлыйбыз. Әлбәттә, татарның Көнчыгыш, ислам дөньясы белән традицион 
рухи элемтәләре күпкә көчлерәк булган. Ләкин Европа белән кызыксыну татар 
тормышына, һичшиксез, яңа төсләр өстәгән, татарны, гомумән, дөньяга киңрәк карарга 
өйрәткән. ХХ йөз башын, гадәттә, хаклы рәвештә «татар Ренессансы» яки «татарның 
яңарыш чоры», дип атыйбыз, ә Европа казанышлары белән кызыксыну әлеге чорның 
бер кызыклы үзенчәлегедер. Әлбәттә, Европа белән элемтәләр әлегә эпизодик төстә, 
аларны хәтта кыюсыз дип тә атарга мөмкин, ләкин татар өчен бу барыбер яңа күренеш, 
татар тормышында ул кызыксыну барыбер билгеле бер эз калдырган.

Шунысы кызык: моннан йөз ел элек татар зыялылары арасында барган бәхәсләр 
бүген дә актуаль яңгырый шикелле – «татар халкы кая бара? Ул үз казанында 
гына кайнарга тиешме, әллә башка халыклар тәҗрибәсен дә өйрәнеп, үзләштереп 
файдалана аламы? Татарлар Азия халкымы, Европа халкымы?» – мондый сорауларны 
без бүген дә еш ишетәбез, аларга җавап табарга тырышабыз. Һәм, бәлки, әле дә 
безгә бабаларыбызның кыю карашы җитеп бетмидер – инде ХХ йөз башында татар 
зыялылары шунысын бик яхшы аңлаган: бары тик төрле юнәлешләрдән, төрле 
халыклардан килгән мөмкин кадәр киң һәм тирән белемнәрне үзләштереп кенә татар 
халкы алга атлый ала. Шул ук вакытта примитив рәвештә башка халыклар тәҗрибәсен 
кабатлау дөрес булмас – татар үз йөзен, үз горурлыгын саклап, татар булып калырга 
тиеш. Әгәр дә бу хакыйкатьне онытсак, безне, һичшиксез, аяныч язмыш көтә...

Искәндәр ГЫЙЛӘҖЕВ, 
тарих фәннәре докторы, профессор

Редакциядән:
Бу айда каләмдәшебез үзенең юбилеен билгеләп үтә. Аңа исәнлек-саулык, 

иҗат уңышлары телибез.

КЫРГЫЧ
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ИРКӘ ИРКӘЛӘМИ ШУЛ...
Заманында аны күреп, тыңлап, Казан телевидениесен караучы тамашачы иркәләнә 

иде. Русчаны да, татарчаны да бер үк дәрәҗәдә камил белгәнлектән, ул алып барган 
телевизион тапшырулар, кайсы телдә булса да, һөнәри яктан яхшы сыйфатлы булулары 
белән аерылып торырлар иде. Иркә Сакаева үзе алып барачак тапшыруның журналист 
материалын тамашачыга җиткезүдә диктор булып кына түгел, ә соавтор буларак та, 
роль башкаручы артист буларак та актив катнашып, үзе теләгән эффектына ирешә иде. 
Ни кызганыч – бүген андый класслы дикторлар юк. Теләсә нинди текстны үзенеке 
булганчы үзләштереп, аны иң кирәкле, иң мөһим хәбәрне әйткәндәй, үзәккә үтәрлек, 
хәтердә калырлык итеп, ләкин иң гади, иң үтемле интонацияләр белән әйтеп, сөйләп 
бирүче үз эшенең остасы иде ул.

Иркәләр эшләгән чорда телевидениедә әле тасмага төшереп алулар юк, күпчелек 
тапшырулар «живьём», ягъни, театрдагы кебек, тамашачы каршында ук «туа», бер 
үк кичәдә икешәр, өчәр тапшыруда катнашырга туры килә иде. Аларның берсе авыл 
хуҗалыгы мәсьәләләренә багышланса, икенчесе археология яки нумизматикага 
кагылышлы булуы мөмкин. Хикмәт кайсы көнне нинди тапшыруларны алып баруда 
түгел. Хәтта бер үк теманы яктырткан ике тапшыру алып барса да, алар бер-берсеннән 
нык аерылып торды, чөнки ул һәр тапшыруга уникаль күренеш итеп карау сәләтенә ия 
иде. Моның белән мин Иркә Сакаеваны әллә нинди гайре төрләнү талантына ия иде, 
дияргә җыенмыйм. Һич юк. Ул үтә мавыгучан, кызыксынучан җан иде. Бөтен хикмәт 
шунда: күбәләк турыга очмаган кебек, Иркә дә бер генә нәрсә белән мавыгып, бер генә 
нәрсәгә бирелеп, бер генә юл яки сукмак белән хәрәкәтләнүче булмады. Кызыксынуы 
көчле, кызыкканы – җиһан! 

Иркә Сакаева кем белән генә сөйләшмәсен, кемнән генә интервью алмасын, аңа 
әңгәмәдәше һәрчак рәхмәтле булып калды. Ул күп белүдән түгел, күпне белмәгәнлеген 
тәгаен белгәнлектән, беләсе килү теләге ташып торуы белән әңгәмәдәшен әсир итә иде. 
Белмәгәнне белгән итеп күрсәтергә тырышу аңа ят, белмәгәнне белергә тырышу табигый.

Без Иркә Сакаева белән Мәскәү театр мәктәбендә биш ел буе бергә укыдык, 
аннан соңгы елларда да еш очрашырга, сабакташлар буларак тормыш хәлләребезне 
уртаклашырга, хәл белешергә тырыша идек. Ләкин бу Иркә белән бик якын дуслар 
идек дигән сүз түгел. Хәтта дуслар түгел идек, дип әйтү дөресрәктер дә. Гомумән, 
аның якын дуслары булдымы икән – кистереп кенә әйтә алмыйм. Ул һәркемгә ачык 
чырайлы, теләсә кем белән дустанә, ләкин кем беләндер аерата дус һәм сердәш булып 
йөрүен хәтерләмим. 

Без – Кече театр каршындагы югары белем бирүче театр мәктәбенең татар студиясе 
студентлары – республиканың төрле районнарыннан җыелган төрле холыклы һәм 
белем дәрәҗәсе төрле татар кызлары һәм егетләре бик тату, бердәм һәм, башка милли 
студияләр белән чагыштырганда, булдыклы, талантлы студия санала идек. «Кем 
арбасына утырсаң – шуның җырын җырлыйсың», – диләр. Иркә Сакаеваның русчасы 
марҗалардан шәбрәк булса да, татар студиясендә укыгач, татар студиясен якларга, 
теләсә-теләмәсә дә, башка милләт студентлары каршында татар халкының бер илчесе 
сыйфатында чыгыш ясарга туры килә иде.

Ул вакытта сәнгать институтларында кайсы гына илдән, нинди генә милләт 
вәкилләре укымый иде. Мәскәүнең Рига вокзалы артына, Трифонов урамына урнашкан 
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студент тулай тораклары, чын-чын-
лап, бәйнәлмиләл үрнәкләре иде. Ә 
Иркә Сакаева шул бәйнәлмиләлнең 
генераль секретаре иде, дисәң дә, 
арттыру булмас. 

Иркәне белмәгән студент юк, Ир-
кәнең белмәгән кешесе юк. Аны та-
ныйлар, аның аркасында безне таный-
лар. Чынлап та! Әйтик, дәресләрдән 
соң трамвайда албан студентлары 
белән кайтасың, ди. Сүз иярә сүз чы-
гып, үзеңнең татар студия се студенты 
булуыңны белдерәсең. 

Албан аңламый! «Нинди студия?» 
– ди, «Кайсы татар?» – ди, «Ник 
татар?» – ди. Аңлатам, дип сөйли 
китсәң, һаман эчкә генә керелә, сүз 
һаман бутала гына бара. Шунда 
ялгыш «Иркә Сакаева» исеме аталып 
китсә дә, бар төеннәр чишелеп, 
юлдашларның йөзләре ачылып китә. 
Иркә Сакаева – без татар малайлары өчен хыял һәм үрелеп буй җитмәс бер принцесса 
булса, үзе ул егетләрнең иң асылын сайлый һәм үз итә ала иде. Яшьлек – яшьлек 
инде. Кыз булсаң – егете кирәк, егет булсаң – кызы кирәк. Дуслык һәм гыйшыклары 
ни дәрәҗәдә булгандыр укуыбызның башлангыч елларында, Иркә Сакаеваның егете 
Саша Демьяненко иде. Әйе-әйе, хәзер барыбызга да яхшы таныш артист Александр 
Демьяненко – Шурик. 

Укуда да бик зиһенле, үткен студент иде Иркә. Ләкин укуда башкалар кебек күп 
көч куеп, тырышып, интегеп укыды, дип әйтмәс идем.

Театр уку йортларында бию дәресләренә нык игътибар ителә һәм ул безнең татар 
студиясендә дә тиешле югарылыкта куелган иде. 

Әгәр без – авылдан килгән малайлар өчен бу дәресләр тәмуг газабына тиң 
булса, Иркә бию дәресләрендә дә үзен судагы балык кебек хис итте. Ул бию буенча 
педагогларның уң кулы гына түгел, ике аягы да иде. Ягъни, педагогларның тел белән 
әйткәнен аягы белән иң әүвәл безгә күрсәтеп бирүче дә булды. 

Ходай Тәгалә аңа барысын да мулдан өләшкән булса да, ул моны шулай тиеш 
һәм шулай кирәк дип кенә кабул итеп, сәнгать буенча дәресләрдә күндәм, актив һәм 
тырыш укучы иде.

Без Иркә Сакаеваның талантлы артистка булачагына шикләнми идек. Ләкин 
ул, барыбызны гаҗәпкә калдырып, театрга түгел – ул вакытта әле яңа гына оешып 
килә торган телевидениегә диктор булып эшкә кайтты һәм кыска гомеренең ахыргы 
көннәренә кадәр телевидениедә эшләде.

1960-1985 еллар Татарстан телевидениесе турында сөйләшү алып барыла икән, Иркә 
Сакаева эше турында сүз бара. Иң җаваплы тапшырулар гел аңа ышанып тапшырыла; 
яңа тапшырулар циклы ачыла икән – Иркә Сакаева; рәсми тапшырулар – аныкы; хөкүмәт 
җитәкчеләре белән интервьюларда – ул; читтән килгән рәсми делегатлар, күренекле 
шәхесләр, гадәттән тыш хәлдә калучылар, җиңүчеләр белән әңгәмә – ул.

Аңа «Татарстанның атказанган артисткасы» дигән мактаулы исем бирелә. Аны 
кайда да таныйлар, хөрмәт итәләр. Ул теләсә кая үтеп керә һәм үз сүзен әйтә, теләгенә 
ирешә ала. Шулай була торып та Иркәнең тормышы... фаҗигале тәмамлана. Моны 
ничек аңларга һәм ничек аңлатырга? 

Иркәгә Ходай Тәгалә барысын да мул биргән: музыкаль тою, актёрлык, бию, 
дикторлык сәләтләрен – барысын-барысын да.

Ул эшләгән чорда, бигрәк тә башлангыч чорында аңа көндәш булырлык, аның белән 
ярышырлык дикторлар булмый. Ул рус телендә дә, татарча да бер дәрәҗәдә сөйли ала; 

Икенче рәттә (сулдан уңга): Рөстәм Нәбиуллин, 
Абдулла Дубин. Беренче рәттә: Иркә Сакаева,  

Эльмира Хамматова. 1970 еллар.
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кеше белән тиз аралашып, 
сөйләшеп китә; җор телле, 
шаярырга, «чеметеп» алырга 
ярата; үзенә тиз ияләштерә һәм 
«үз дулкынына» тиз күчерә. 
Иркәне кайда да көтеп алалар. 
Иркә шуңа өйрәнә, шуңа күне-
гә. Гадәтендә «мин-минлек» 
чире булмаса да, акрынлап 
«фәрештәлеккә» ияләшә. Аңа 
һәр эш җиңел бирелә. Ул, 
оста йозак ачучыдай, гади 
кадак белән дә теләсә нинди 
йозакларны ача башлый. Әгәр 
ачылмаса, йозакны гаепли, 
йозак ясаучыны сүгә. 

Аның кияүгә чыгуы да 
гыйбрәтле. Яңа техниканы 
корырга һәм урындагы бел-
гечләрне өйрәтергә Ленин-
градтан инженерлар килә. 

Иркә Сакаева шуларның берсен үз итә һәм аны бөтенләйгә Казанга күчәргә димли. 
Өйләнешеп тора башлыйлар. Малайлары туа... Соңыннан, тормыш тәгәрмәчләре 
күчәреннән чыккач, шушы иренең төрмәгә утыруы Иркәнең күңел газапларына 
сәбәп булмады микән әле?! Аны хәзер, әлбәттә, беркем дә өздереп кенә әйтә алмый. 
Һәрхәлдә, Иркә тормышында күңелсезлекләр шул өйләнешүләреннән соң башланды, 
дисәм, арттыру булмас. Эштә җиңеп өйрәнгән Иркәнең өйдә дә җиңүче буласы килүе 
бик табигый. Ләкин кияү, күрәсең, гел җиңелмәгән, җиңгән чаклары да булган. 
Андый чакта онытылып тору өчен эчелгән «дару» тора-тора үзенә күнектерә дә, бер 
көн килеп, әллә нинди көчле шәхесләрне дә... дөмектерә, каһәрең. 

Ә Иркә Сакаеваны көчле шәхес иде дип әйтеп буламы? Уйлап, уйланып карыйк... 
Әйтик, Иркә ирешкән уңышларны бер биеклеккә күтәрелү дип карыйк, ди. Ничек менде 
ул анда? Зур тырышлыклар күрсәтепме? Каршылыкларны җимерепме? Дошманнарын 
җиңепме? Юк! Боларның берсе дә юк иде. Яхшы орлык эшкәртелгән яхшы туфракка 
эләккәндәй, сәләтле кыз Иркә Сакаева иң кирәкле чагында иң кирәкле эш урынына 
эләкте. Яңгыры да вакытында явып, елы да җылы килгәндә үскән үсемлектәй, Иркә 
дә бик иркә һәм иркен эшләде дә үсте, үсте дә эшләде. Авырлыкларга, җиңелүләргә 
иммунитеты бөтенләй булмады да диярлек. Шуңа күрә ул беренче «юк, алай түгел!» 
дигән сүздән үк күңеленә яра алып, югалып калды. Ул көрәшеп үсмәгән иде, көрәшә 
белмәде дә. Көрәшергә теләмәде дә. Беренче хатасы икенчесенә сәбәп булды. Без үз 
ялгышларыбызны үзебезчә кичерсәк тә, кеше ялгышларын кичерә алмыйбыз. Иркәне, 
дикторлык эшеннән алып, администратор эшенә күчерделәр. Иркә моны да вакытлыча 
бер уен гына дип карады. Уен вакытын буш вакытка исәпләп, бушлыкны онытылып 
тору белән уздырмакчы булды. Онытылып тору вакыты аның сәламәтлеге исәбенә узды. 

Бергә эшләгән иптәшләре аны әлеге баткаклыктан чыгарырга тырышып 
карадылармы? Карадылар, әлбәттә, карамаган кая?! Ләкин һәркайда җиңүләргә җиңел 
ирешергә күнеккән Иркә үз шәхесен юкка чыгаруга да бер дәрт һәм талант белән 
тотынды. Әйтерсең лә ул кешене нинди сроктан кешелектән сызып ташлап булу буенча 
сынаулар уздырып, экспериментлар үткәрә! 

...Иркә бик тиз янды... Янды. Ялкыны һаман кайдадыр елкылдый сыман, күмере 
һаман көйридер кебек.

Ул милләтнең талантлы, булдыклы бер баласы иде. Әгәр сабакташлары белән 
бергә Академия театрына эшкә кайткан булса, ул, һичшиксез, прима-актриса булыр 
иде. Әгәр исән булса, бүген ул телевидениедә үзенең авторлык программасын ачкан 
булыр иде. «Иде», дибез. Нигә «иде»?

Сулдан уңга: Рөстәм Нәбиуллин, Иркә Сакаева,  
Абдулла Дубин. Утырганнар: Владимир Булычёв,  

Лия Заһидуллина. 1970 еллар.

Ә Х Т Ә М  З А Р И П О В
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Кем гаепле соң аның шулай вакытсыз үлеменә?
Күпчак без талантлы сәнгать әһелләребезнең вакытсыз гүр иясе булуында яшәп 

килүче системаны, хакимиятне гаепле саныйбыз, эш башында утыручы түрәләребезне 
гаеплибез, сүгәбез. Ә ныклабрак карасаң, бәхетсезләр бәхетсезлекләрендә күп очракта 
үзләре гаепле бит.

Менә без Иркә Сакаеваны искә алдык. Талантлы, дидек. Исән чагында да еш ишетте 
ул мондый сүзләрне. Шуңа... Күнекте! Башкача булуны, башка мөмкинлекләрне күз 
алдына да китермәде. Әйе, ул көрәшче түгел иде шул, көрәшә белми дә, теләми дә иде, 
дип кабатламый булмый. Бездә, гомумән, талантларны көрәшче булырга өйрәтү кабул 
ителмәгән. Бер-ике эше белән танылып, кемгә булса да «талантлы» мөһире сугыла 
икән, ул җәмәгатьчелек тарафыннан да, хакимлек итүчеләр тарафыннан да саклаучы 
элпә белән каплап алына – «Тимәгез аңа: милли хәзинә!» – янәсе. Кыяр түтәлен плёнка 
белән каплаган кебек, талантлы мактау элпәсе илә ябып куябыз. Һава да керми, яңгыр 
да үтми аңа, шөпшә яки күбәләкләр дә очып йөрми өстендә.

Әгәр бер көн килеп, җил-давыл чыгып, элпә ачыла икән, кыяр түтәле саргая, корый. 
Иркәгә дә вакытында аның ясалма дәртлелеген, урынсызга шатлануларын әйтүче 
табылган булса? Әйтик, беренче көннәреннән үк аңа тиңләшерлек көндәше булса? 
Яки конкуренция – ярыш атмосферасы яшәсә? Юк, безнең җәмгыять алай яшәүгә ул 
чакта түгел, әле хәзер дә шикләнеп һәм сакланып карый. Конкуренция – дошманлык 
санала һәм юкка чыгарыла. 

Иркә дә берүзе, көндәшсезлеге белән иҗади торгынлыкта иде, иҗади торгынлыгы 
аны рухи торгынлыкка китерде. Рухи торгынлыгы аны һәлакәткә алып килде. Авыр 
туфрагы җиңел булсын мәрхүмәнең. Агач та ялгыз булса, озак үсә алмый шул – корый. 
Әмма ничек тә Иркә чирек гасыр буена республика тамашачыларының игътибар 
үзәгендә торды. Иркә Сакаева сәнгатьтә үз урынын тапкан кебек, аның исеме дә 
тарихта калыр, сакланыр, дип ышанасы килә. 

Иркәдә усаллык, явызлык та юк иде. Аның ялгышлары – күңеле адашудан, 
хыяллары муллыктан иде.

Иркә – Иркә иде. 
Аның хатирәсе күңелләрдә моңсулык уята һәм җанны иркәли. «Иркәли» дигән сүзне 

яздым да, Иркәнең яңгыравыклы ачык көлү тавышын ишеткәндәй булдым: «Нигә дип 
иркәлим әле мин сезне?» Әйе, менә ничә ел инде Иркә тавышы безне иркәләми һәм...  
Сәбәпләре, эзли китсәң, бик күп һәм берәү: ул – Иркә үзе. 

Еракта калган студент еллары искә төшеп, Иркәгә әйтелмәгән рәхмәтемне 
белдерәсем килә.

Театр сәнгате уку йортларында җыр һәм бию дәресләре мөһимлек ягыннан 
актёрлык осталыгы дәресләреннән кала икенче урында иде, дияргә була. (Әлбәттә, 
шартлыча.) Иркәне «бию буенча педагогның уң кулы иде», дигән идем. Ә минем өчен 
бию чын газап булганлыктан, төрле хәйләләр табып, дәресләрдән таярга тырыша идем. 
Әмма, күпме тырышсаң да, имтиханнардан качып булмый. 

Курсташ студентларның һәркайсына имтихан өчен әзерләнүче «балетта» роль 
бирелде. Кем герцог булып уйный-бии, кемдер – герцогиня ролендә. Ә Иркә Сакаева 
– королева ролендә. Миңа гына роль юк... Шунда Иркә укытучыга тәкъдим ясый: 
«Пусть Зарипов будет моим пажом». Паж роле королеваның озын итәген тотып баручы 
буларак бик тә җаваплы роль икән! ...Имтиханнарыбыз уңышлы узды. Барыбызны да 
шатландырып, миңа да «5»ле куйдылар... 

...Их, Иркә, гомер буе пажың булыр идем дә, иртә киттең шул ташлап, тиешенчә 
иркәләргә дә өлгерми калдык үзеңне. Хәтта сиңа булган шәхси рәхмәтемне дә 57 елга 
соңарып кына әйтәм. Рәхмәт сиңа! 

Әхтәм ЗАРИПОВ,
актёр, режиссёр, сценарист, прозаик 

һәм публицист һөнәрләрен берләштергән биюче. 
Фотолар Рөстәм НӘБИУЛЛИН архивыннан. 

ИРКӘ ИРКӘЛӘМИ ШУЛ...
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Бәләкәйләр

БӘЛӘКӘЙ ФОАТ
Әти-әни тигез айлар

Баланың иң әүвәл таныган кешесе әнисе була торгандыр. Сөйләүләренә караганда, 
мин дә тирә-юнемдәге башка кешеләр арасыннан әнине аерып үз иткәнмен. Ике-өч 
айлык чагымда шактый еш елаганмын. Әти дә, әби дә кулларына алып тирбәтеп 
тынычландырырга тырышканнар, әмма мин елыйм да елыйм икән. Әни, кайтып кереп, 
кулына алуы була, мин тынычланып калам, имеш. Әбием әйтә икән:

– Әллә безнең бармаклар инәлеме икән, алганны-салганны белми көйсезләнә. 
Әнисенең кулы тисә, аннан да сөйкемле бала юк. Әйе, кем тапкан, шул баксын икән 
баланы. Ана – бала өчен иң газиз кеше дип юкка әйтмәгәннәрдер инде.

Хикмәт әнинең кулларында гына булмагандыр. Нәни генә булса да, бала инде аның 
назлы тавышы, иркәләп әйткән җанга якын сүзләре ишетелү, күкрәк сөтенең элгәре 
булуын чамалау сәләтенә ия, күрәсең. Мин дә башка бәбиләрдән калышмаганмындыр. 

Мин беренче айлардагы халәтем турында берни дә белмим. Ник дигәндә, иң кирәкле 
һәм төп һөнәрем, үз вакытында елап җибәреп, ягымлы, җылы, матур тавышлы әнине 
үз яныма чакыру, күкрәк сөте белән туену булган. Моны шактый әйбәт башкарганмын 
булса кирәк, чөнки туганда өч килога да тулмаган малай, әти сугышка киткәндә, ягъни 
өч ай ярым вакытта, тиешле авырлыкны куып җиткәнмен. Әби әйтүенә караганда, 
әти кинәнеп болай дигән: 

– Минем улым яшьтәшләрен куып җитте. Ай үсәсен көн үсә башлады...
Әтием Галимулла, тимер эше остасы булгач, үз кулы белән матурлап бәбәй 

арбасы ясаган. Аны чәчәкләп-чуклап бизәгән. Иртәгә сугышка китәсе дигән көнне, 
мине шул арбага салып, авылның югары очына кадәр тартып менгән. Хәтта Кырмач 
болынындагы чишмә янына кадәр барып җиткән. Чишмә янына ятып су эчкән, битен-
кулын юган. Шулвакыт мин уянып елый башлаганмын. Әти, тиз генә йөгертеп өйгә 
алып кайтып, мине әни кулына тапшырган.

1941 елның 14 августында, шул арбага салып, әни мине Кукмара станциясенә кадәр 
алып барган. Әти, мине кулына алып, сөеп, арбага кире салган. Бу инде минем әтине 
соңгы тапкыр күрүем булган.

Исеме Фоат булсын
Минем туган көнем 21 март дип исәпләнелә. Ләкин дөресе – 5 март. Эш шунда: 

ул вакытта махсус бала тудыру йортлары юк. Булачак әниләр, көне-сәгате җиткәнче, 
башкалар белән бергә хәтта кыр эшләрендә дә катнашып йөргәннәр. Ара-тирә баланы 
эшкә барган җирләрендә тудырганнар да. Әни сөйли торган иде: Гали Җүәйрәсе бер 
малаен Кадеки күпере астында тапты, кендеген урак белән кистек, дип. Март аенда 
кыр эшләре булмаганлыктан, әлбәттә инде, мин өйдә туганмын. Шәмсеямалттәй дигән 

Ак җилкән

Балачак белән яшьлек арасындагы
гүзәл дөньяда яшәүчеләр, бу – безнең сәхифә!
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кендекче әби, тәүге тапкыр мине кулына алып, арт ягымны чәбәкләгән. Шулай итсәң, 
бала кычкырып елап җибәрә, сулыш юлы ачылып китә, дигән.

Инде исем эзләү мәшәкате башланган. Миңа кадәр ике малай булгач, әни бу юлы 
кыз көткән. Берсеннән-берсе матур исемнәр әзерләп торган. Аның каравы, тагын малай 
тууга, әти бик куанган. Шулай да, нәкъ шул көннәрдә Нократ Аланы заводында бик 
ашыгыч эш башкарылу сәбәпле, атна-ун көнсез авылга кайта алмаган. Шуңа күрә миңа 
исем кушу да чигерелә килгән. Ниһаять, әти кайткан. Аннан сораганнар:

– Йә, улыңа нинди исем куярга ниятләп кайттың?
Әтинең ныклы уе бар икән.
– Беренче малайга исемне безнең Хәят апабыз тапты. Авыл советына төшкән дә, 

заманча исем булсын дип, малай кешене Илсөяр дип яздырып кайткан. Янәсе, илне 
сөюче егет булсын! Ни кыз исеме, ни малай исеме түгел. Мин моны ошатмадым. 
Бабам белән киңәшеп, Мәлик дип куштырдым. Авыл советында исә яңадан яздырып 
булмады. Шуңа күрә малай ике исемле булып калды: документларда – Илсөяр, 
чынлыкта – Мәлик, мәгънәсе дә матур – «патша», «солтан» дигән сүз. Дөрес, мондый 
хәл аңа шактый кыенлыклар тудырырга да мөмкин әле. Хәкимулланы исә үзем әйттем. 
Хаким – дәүләт башлыгы, җитәкче. Минем балалар мескенләнеп йөрүче булмасын, 
дидем. Тормыш тоткасы булсыннар. Малайларның бусына да матур исем таптым. 
Малмыж ягында бер мулла бар, бик гыйлемле, оста вәгазьче, абруйлы. Исеме – Фоат. 
Гарәпчә «йөрәк», «күңел» дигән сүз икән. Минем малай да күңеле белән дә матур, 
күркәм булсын, димен!

Менә шулай итеп, миңа туу турында таныклыкны 24 мартта гына тутырганнар. Ә 
туган көнемне 21 март дип куйганнар. 

Әти-әниләрем бу көннең Нәүрүз бәйрәме дә икәнен белгәннәрмедер-юкмы, әмма 
туган көнемне шушы яз бәйрәменә туры китереп яздырулары хак.

Сугыш еллары турында белгәннәрем
Миннән:
– Син – сугыш чоры баласы. Шул вакытлар турында нәрсә дә булса хәтерлисеңме? 

– дип сорыйлар
Аларга нәрсә әйтим? Сугыш тәмамланганда, миңа дүрт яшь булган. Бер-ике яшьтә 

әле шундый авыр елларда яшәгәнлегемне абайлаганмындыр, димим. Шулай да өч 
яшьтәме икән, әллә дүртенчедәме, бер күренеш хәтеремдә нык уелып калган. 

Безнең авыл тау астында урнашкан. Шактый биек, өч йөз метрдан да ким булмас. 
Безнең бакча башы турысында ул тагын да калкурак һәм текәрәк. Ишегалдыбыз 
ямь-яшел куе үлән белән капланган. Җәй көннәрендә, шул чирәм өстендә тәгәрәп 
уйнаганда, кинәт кенә шул тау ягыннан дөбер-шатыр иткән тавыш килә башлый. Тау 
башыннан пырлый-пырлый берьюлы берничә зур нәрсәләр очып чыга. Алар, авыл 
өстеннән үтеп, еракка китеп югалалар. Абыем Хәкимулла әйтә:

– Безнең самолётлар. Алар шулай бергәләп сугышка баралар.
Артларыннан кычкырып та кала:
– Җиңеп кайтыгыз, абыйлар!
Көннәрдән бер көнне, әбием белән капка төбендәге эскәмиядә утырганда, күршебез 

Галимҗан абзыйлар капка төбенә атлы арба килеп туктады. Дилбегәне урамның безгә 
каршы ягында өйләре урнашкан күрше егете Гарәфетдин тоткан. Ул арбада утырып 
торган абыйга җиргә төшәргә булышты. Теге кеше йөзе белән безгә таба борылгач, 
әби кинәт кенә урыныннан торды:

– Карасана, Ягъфәр түгелме? Ягъфәр шул!
Әби, мине җитәкләп, алар янына алып китте.
Ул арада аларның капкаларыннан кемнәрдер йөгереп чыкты. Барысы да шатланып 

ниләрдер әйтәләр, елашып та алалар, арбадан төшкән абый белән күрешәләр. Без әби 
белән читтәрәк басып торабыз. Әлеге абый безне дә күреп алды, әбигә кулларын сузды:

– Сәрбиттәй, исәнме? Менә аксап-туксап дигәндәй, мин дә кайтып җиттем, исән 
генә торасызмы?
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– И Ягъфәр, болай кайтуың зур бәхет инде. Ямаулыгы үзеңдә, яраларың төзәлер, 
исән булуың олы куыныч. Әниең Гөлҗамалның бәхете инде.

Әлеге абый мине дә күреп алды. Кулын сузды. Мин, кул бирмичә, әбием артына 
постым.

– Бу малай яңа туып калган иде. Хәзер әнә йөгереп йөрерлек егет булган. Исемен 
оныттым әле.

– Фәәт була ул, күрше, Фәәт.
– Ә алай икән, менә сиңа солдат күчтәнәче.
Ул, кесәсеннән алып, миңа бер шакмак шикәр сузды. Мин һаман әби итәгенә 

ябышып басып торам. Шикәрне әбием алды. 
– Баланы сөендергән өчен, сине Ходай үзе куандырсын. 
Шуннан соң, озак та тормыйча, икенче бер күршебез Миңсылу тәтәләргә дә бер 

солдат кайтты. Анысының кулы ак чүпрәккә төрелгән, 
аны муенына шундый ук тасма белән асып куйган. Гариф 
исемле икән.

Миңсылу тәтә безгә кардәш тиешле. Ул безгә еш кына 
кереп-чыгып йөри, без дә аның өендә булгалыйбыз. Гариф 
абыйны малай чагында ук әнисе ташлап киткән. Аны 
шушы Миңсылу тәтә тәрбияләп үстергән. Гариф абый аны 
әниседәй якын күрә. Май тәтә, дип эндәшә.

...Тора-бара авылда солдат киеме кигән башка кешеләр 
дә күренә башлады. Шуларның берсе, миңа озак кына карап 
торгач, сорап куйды:

– Син Кәлкәш малаемы?
– Юк, Нурхәят малае.
– Шул инде, шул, коеп куйган Кәлкәш! Әтиең 

Галимулланы Кәлкәш, дип йөртә идек. Ул минем якын дус 
иде. Аның бабасы Кәлимулла исемле булган. Шул исемне 
кыскартып, әтиеңне Кәлкәш, ди торган идек. Менә кайткач 

белдем әле, әтисез дә калгансың икән. И бала, бала. 
Әби әйтә:
– Бу Вәли Галие булгандыр. Шушы арада кайткан дигәннәр иде. 
Сугыш чоры турында белгәннәрем менә шулардыр, ахры.

Әбием догалары
Сәрбиҗамал әбием, кая гына барса да, мине үзеннән калдырмый. Әминә 

чишмәсеннән чәйгә су алып кайтамы, авылның икенче башындагы Мулла 
абзыйларның хәлен белергә (бабайның энесе Заһидулла картны шулай дип йөртәләр) 
керәме, әллә, йомышы төшеп, күрше Пычак авылына барамы – һәрвакыт мине үзенә 
ияртә. Абыемнарны кисәтә: без югында әйбәт кенә торыгыз, берүк шырпы белән 
уйный күрмәгез. 

Мәчет турыннан үткәндә, авыз эченнән генә дога укып бара, аннан авызын 
сыпырып куя. 

– Мәчет – Аллаһы йорты, изге урын. Аның янына җитәрәк, әгузе-бисмилла әйтү, 
Коръән сүрәләрен уку тиеш. Син дә, өйрәнгән догаларыңны укып, әппәр итә торган бул.

Зират киртәсе буенда ул доганы тукталып укый. Монда ята торган әрвахлар 
исән кешеләрдән дога көтеп яталар, изге сүзгә куанышалар. Әрвахлар бездән дога 
көткән кебек, исәннәр дә аларның рухына мохтаҗ. Ул, шулай ди-ди, чүгәләгәндәй 
итә. Кулларын күтәреп дога укый. Мин дә аның шикелле итәм. Әле мин «Рәббанә...», 
«Колһуалла...» догаларын гына беләм. Әби әйтә, әнә шул белгәннәреңне укы, аннан 
тагын-тагын өйрәнерсең, сабыйларның догалары кабул булыр, диләр. Монда ята торган 
әби-бабайларга оҗмах түреннән урын сора. Әтиеңне дә онытма.

– Әтинең кабере бу зиратта түгел бит. 
– Түгелен түгел, шулай да дога, кайда гына булса да, мәетне эзләп таба икән. Шуңа 
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күрә аңа да укы. Әниеңә, миңа, абыйларыңа, үзеңә саулык-сәламәтлек, киң ризык, 
бәхет телә. Барлык кешеләргә дә бәхет насыйп булсын, диген.

– Теге син әйткән безнең сыерны алып чыгып киткән кешеләргә дә әйтимме?
– Аларга да Ходай тәүфыйк бирсен.
Әби, эше никадәр күп булса да, намаз укырга тиешлеген дә онытмый. Аңа ияреп, 

мин дә ул ясаган хәрәкәтләрне кабатлыйм. Кичен йокларга яткач, дога укыта. Үзе 
әйтеп тора, мин кабатлыйм, берничә сүз әйтүгә, йокыга талам. 

Безгә берәр кунак килсә яисә күрше-күләннәрдән берәрсе керсә, мине мактый, инде 
догалар белә, ди. Минем башым күккә тия. Әбием минем берәр дога укып күрсәтүемне 
сорый. Укып биргәч, мине икәүләп мактый башлыйлар. Миңа да күңелле була. Яңа 
доганы өйрәнгәндә әйтә: 

– Менә әниең урман кисүдән кайтыр, яисә Урта Шөннән Шәмсевәлия тәтәң килер. 
Аларга укып күрсәтсәң, кара әле, безнең Фәәт Коръән 
сүрәләре укый белә икән, дип шаккатырлар. Әйдә, аңарчы 
«Тәбәрәк»не өйрәнеп куйыйк әле. 

Бу дога бик озын, мин бик тиз арыйм, шуңа күрә әби 
аны кыскартып кына ятлата. 

Әби догаларны абыйларыма да өйрәтергә тырыша. 
Әмма алар аның янында озак юанмыйлар, үз эшләре 
үзләренә җиткән.

Әбием мин беренче сыйныфта укый башлаган елның 
кышында вафат булды. Ул елны Кукмараның иң олы 
врачы Соболева дигән хатын депутат булып сайланган 
икән. Арпаяз авылында да аны сайлаучылар белән 
очраштырганнар. Шунда, нинди сорауларыгыз бар, дигәч, 
Гыйльметдин Сахабы әйткән:

– Безнең авылга чын врачның килгәне юк иде. Моңа 
кадәр без фельдшерларны врач дип йөрттек. Сезнең 
килүегез дә кешеләрне дәвалау өчен түгел, җыелыш уздыру 
максаты белән генә. Бу көннәрдә авылыбызда абыстай урынында йөргән Сәрбиҗамал 
әбиебез авырып ята. Бер килгәч, аны карап, дарулар бирмәссезме? Бәлки, файдагыз тияр?

Мондый җыелышта әйтелгән сүзне колак артыннан гына уздырып җибәреп буламы 
соң? Менә безнең өй турына яхшы ат җигелгән «кашовка» килеп туктады. Бер юан 
гына апа, аңа ияреп берничә ир кеше өйгә керделәр. Ярым җиргә казып салынган 
подвал дип әйтерлек караңгы өйдә алар башта берни шәйләмәделәр. Күзләре ияләнә 
төшкәч, әлеге марҗа апа әби янына килде, нәрсәләрдер сөйләде, авызын ачтырып «а-а» 
дип әйттерде, әйләндереп, борылдырып, күкрәгенә бармаклары белән чиртеп-чиртеп 
карады. Аның сүзләрен янындагы бер абый татарчага әйләндереп торды:

– Кызганыч, мин үзем белән берни дә алып килмәгәнмен, янымда даруларым да 
юк. Сезгә витаминнар бик кирәк. Әфлисун, йөзем җимешләре файдалы булыр иде. 

Алардан соң хәл белергә кергән күршеләр, бу сүзләрне ишетеп, аһ иттеләр, рәтләп 
бәрәңгегә дә туймаган кытлык еллар кешеләренә ул әфлисун дигәннәре төшләренә 
дә керми бит, диештеләр. 

Икенче көнне Пычак авылындагы фельдшер ниндидер дарулар да алып килде. 
Теге юан апа бирергә кушты, диде. Әмма бу вакытта әбием җан биргән иде инде.

Әбиемнең юк булуы мине аеруча моңсулатты. Моңа кадәр минем бөтен яшәешем 
әбием белән бәйләнгән булган икән. Хәзер инде тормыш сукмакларыннан аннан башка 
гына атлап китәргә туры кләчәк. Ул өйрәткән догалар гомер буена, изге рух булып, 
күңелемне яктыртып торачак. Шулай булды да.

Әтиле булу әйбәтрәктер
Дустым Рафаэльнең әтисе Салих абый тире-яры җыючы. Авылда аны әгинт, 

дип йөртәләр. Шуңа күрә колхоз белән алыш-биреше юк. Төрле авылларга йөреп, 
үзенә кирәкле нәрсәләрне җыеп кайта. Тире, йон ише әйберләрне ишегалларына 

БӘЛӘКӘЙЛӘР
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таратып киптерә, чистарта. Аннан соң, зур йөк итеп төяп, район үзәгенә алып китә. 
Шуңа күрә аңа ат тотарга рөхсәт итәләр. Дөресрәге, ул ат үзенеке түгел, эшли торган 
оешмасыныкы.

Кайчакта Рафаэль шул ат белән басуга барып печән алып кайта яки башка йомышлар 
башкара. Туры килгәндә, аның белән арбага мин дә утырып йөрим. 

Шулай беркөнне Рафаэль ат белән безнең капка төбенә килеп туктады. 
– Әйдә, Кырмач болынына барасыңмы, печән алып кайтасы бар.
Аның кычкырганын әни дә ишеткән икән.
– Беркая да бармыйсың. Рафаэль ул печәнне сиңа түгел, үзләренә алып кайта. Әнә, 

бер капчык булса да үлән җыеп кайт, ди.
Мин ялынырга тотынам:
– Минем атка утырып йөрисем килә. Барыйм инде. Үләнне аннан соң җыярмын.
Әни авырсынып кына риза була. 
Мин Рафаэль янына арбага менеп утырам. Күршеләр Әлим абзый белән Нәҗми 

Нәҗибе карап калалар. Саңгырау Шакир абзый исә безне күреп кычкыра:
– Аннан бармагыз, яңгырдан соң Каенлыктан су агып төшкән, инеш аркылы чыга 

алмассыз! Капитан күпереннән әйләнегез!
Без аның сүзләрен ишетмибез дә, баруыбызны дәвам иттерәбез.
Бәләкәй әби өе турыннан узгач, сулга барылып, Кырмач болынына чыга торган 

кичүгә юнәләбез. 
Шакир абзый юкка гына кычкырмаган икән, су ташкыны, инде кимегән булса да, 

үзе белән басудан үзле балчык алып килгән, ул, бөялеп, шактый су җыелып торуга 
китергән.

Мин Шакир абзый сүзләрен искә төшерәм:
– Инеш аркылы чыга алмассыз, – диде бит, – кермик сазлыкка, – дим. 
Рафаэльнең үз уе үзендә, икеләнеп торган атның дилбегәсен каты итеп тартып 

куйды да:
– На, малкай, – дип кычкырды.
Ат, кыюланып, өелеп торган балчыкка кереп басты һәм аяклары бот төбенә кадәр 

батканын сизми дә калды. Малкай, алга барырга омтылып, алгы аяклары белән сазга 
әйләнгән балчыкны изә, әкренләп арт саны да бата баруына китерә. Ниһаять, аның 
башы гына өстә кала. Тәртә арасына җигелгәнлектән, аңа бу әсирлектән котылырлык 
хәрәкәтләр ясау кыен. Ат кызганыч, «пырх-пырх» итеп авыр сулый, күзләрен акайтып 
безгә карый. 

Мин карарга килдем – Рафаэльнең әтисен чакырып китерергә кирәк. Дус малайны 
шул урында калдырдым да аларның өенә таба йөгердем. Бәхеткә, Салих абый 
ишегалдында йөри иде. Мин тыным бетеп әйтә алдым:

– Анда... Бәләкәй әби бакча башында... ат батты...
Салих абый, эшнең нидә икәнен тиз генә аңлап, минем арттан йөгерде. Без 

килеп җиткәндә, ат шул хәлдә сазлык кочагында тыпырчынып ята иде. Салих абый, 
килә-килешкә ачулана-ачулана, Рафаэльне читкә этеп җибәрде. Тиз генә аркалыкны, 
камыт бауларын чиште, атны бәйлелектән коткарды. Ат, сазлык эченнән йөзеп 
чыккандай үтеп, аргы ярга чыгып басты, бик каты селкенеп, өстендәге пычрактан 
чистарынды.

Рафаэль еламады, әтисенең атны ничек итеп коткарганын карап торды. 
Шулай да бу вакытта аның хәле шактый кызганыч иде. Мин эчемнән генә 
уйлап куйдым:

– Ярый әле минем әтием юк.
Мин үзебезнең өйгә таба йөгердем. 
Бераздан Рафаэль белән әтисе ат белән безнең өй турыннан узып киттеләр. Дустым 

әтисе белән, аркага арка терәп, арбаның ике ягына утырганнар. Дилбегә Рафаэль 
кулында.

– На, малкай, – дип тарткалап бара.
Аларны бу кыяфәттә күреп, мин үз-үземә әйткәнемне сизми дә калдым:
– Шулай да әтиле булу әйбәтрәктер.
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«Уфалла» арбасы
Сугыштан соңгы елларда да шактый кытлык булды. Икенче сыйныфта укыган 

елны (димәк, 1949 ел була) яз көне утыртырга бәрәңгебез җитмәде. Әни бездән 
егерме чакрымдагы Плаксиха дигән авылдагы таныш бер кешенең, килеп ала алсагыз, 
утыртырлык бер капчык бәрәңге бирәм, дигән сүзен ишетеп, юлга кузгалырга 
уйлады. Аның белән мин дә барырга тиеш булдым. Иптәш булырсың, диде әни. Буш 
«уфалла» арбасын тартып чыгып киттек. Кәркәвечкә сигез чакрым, аннан тагын 
ниндидер авылларны үттек. Мин арыдым. Юл түбәнгә төшә торган урыннарда әни 
мине утыртып та алып баргалады. Кичкә таба, ниһаять, әлсерәп, барып җиттек. Ул 
таныш кеше дигәннәре урыс булып чыкты. Кайчандыр әти ягындагы бабам Сәмигулла 
белән дус булганнар икән. Әлеге сакалга баткан «знакум» бераз татарча да сукалый. 
Сәмигулланың оныгы да булгач, миңа аеруча җылы мөнәсәбәт күрсәтте кебек. Бал 
сыланган ипи белән кыстый-кыстый чәй эчерде.

Шунысы кызык: үзе олы кеше булса да, безнең Арпаяз авылының кайда икәнлеген 
белми. Кукмарадан соң Мамадыш тарафына ун чакрым узгач, дип әйтеп күрсәткәч 
кенә төшенде. Юлыгыз ерак икән, ничек кайтып җитәрсез, дип кызганды. Күпме 
тарта алсагыз, бәрәңгене шулкадәр алыгыз, диде. Иртәгәсен иртүк юлга кузгалдык. 
Знакумыбыз ике-өч чакрымга кадәр арбаны тартып барырга да булышты. Аннан соң 
«счастливо», дип артыбыздан карап калды.

Ярый әле, юл коры. Яңгыр-фәлән яумаган, арба тигез генә тәгәри. Әмма озын-
озын үрләр дә очрый. Әни тәртәдән тарта, мин арттан эткән булам. Әни әйтә, менә 
Кәркәвечкә җитик тә, анда безнең авылдан килеп торучы бер әйбәт апа бар. Аңарга 
кереп чәй эчеп чыгарбыз, бик арысак, шунда кунып та калырбыз. Аннан икенче көнне 
иртәнге салкынча вакытта авылга кайтып та җитәрбез.

Бу авылдаш хатынның өен эзләп тә торасы булмады, без инде килеп тә җиткәнбез 
икән. Бер әби ике катлы матур гына бу өйне бармагы белән төртеп күрсәтте. Капкадан 
үтеп, ишекне шакылдаткач, өйнең өске катындагы ишектән бер апа килеп чыкты. 
Безнең кем икәнне, һәм нинди азап белән йөрүебезне белгәч, югарыдан торып, салкын 
гына әйтеп куйды: 

– Бездә кешеләр бар иде, шуңа күрә борчып йөрмәсәгез, әйбәт булыр иде, хушыгыз.
Бик әлсерәгән, бер чынаяк чәй эчүне зур бәхеткә санар дәрәҗәгә җиткән әнигә 

әлеге салкынлык шулкадәр авыр тәэсир итте. Ул лып итеп урынына утырды, кузгалып 
китәргә хәле бөтенләй юк сыман иде. Әмма үзен тиз генә кулга алды, аягына басты. 

– Әйдә, улым, кузгалыйк. Моннан өч чакрымда Үрмәкә дигән җир бар. Шунда, 
чишмә суына манып, урыс биргән ипи телемнәрен ашап хәл җыярбыз. Аннан, ныклап 
талпынсак, төн уртасына кадәр авылга да кайтып җитәрбез. 

Өч чакрым ара, авыр йөк тарткан килеш, ун чакрымга тора торгандыр, артыграк 
булмаса. Әнинең хәленә кереп, мин дә аруымны онытырга тырыштым. Үрмәкә безнең 
авыл җирлегенә керә. Андагы болынлыкта җиләкләр, какы, акбаш үләннәре үсә. Әмма 
әле – апрель азагында – аларның берсе дә юк. Аның каравы, атаклы чишмәсе челтерәп 
агып ята. Аның суы, болын буйлатып ага-ага, безгә якты чыраен кызганган Кәркәвечкә 
таба китә. Кичкә көчкә-көчкә шул Үрмәкә үзәненә килеп җиттек. Әни әйтә:

– Бер дә кайгырмыйк, Ходай ташламаса, адәм ташламас. Мин менә әле теләк теләп 
килдем: шушы безгә якты чырай күрсәтмәгән хатынны үз гомеремдә бер генә тапкыр 
булса да туйганчы сыйларга насыйп булсачы. 

Тамак ялгап алгач, һич урыныбыздан торып китеп булмый. Йокы баса. Тирләгән 
шәпкә аркага суык та йөгерә башлады. Моны абайлап, әни көч-хәл белән торып басты. 
Без мең газап белән урыныбыздан кузгалдык. Шулвакыт арба шыгырдавына охшаш 
тавыш ишетелде. Үр борылмасыннан атлы арба килүе күренде. Мин шунда ук танып 
алдым, бу безнең авылның «әгинт» булып эшләүче, минем дус малайның әтисе Салих 
абый иде. Арбасына түбәләмә итеп тире-яры төялгән. 

– Мондый вездеход белән каян кайтып киләсез?
Әни хәлне сөйләп бирде. Салих абый, аны тыңлый-тыңлый, йөген рәтләде, 

тиреләрне тигезләбрәк куйды. Кеше утырырлыграк урын рәтләгәндәй итте. Сыңар 
куллы гына булса да, ул бик җитез эш итә. Әни белән икәүләп бәрәңге капчыгын 
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тиреләр өстенә урнаштырдылар. «Уфалла»ны арба артына тактылар. Әни белән миңа 
да, кысылып кына булса да, урын табылды. Салих абый аркага бөркәнергә торыпша 
кебек нәрсә дә бирде. Җылы булып китте. 

– На, малкай! 
Тәрбиядә генә торган ат, бернинди авырлык сизмичә, җиңел генә урыныннан 

кузгалды. Әни мине шул җәймә кебек нәрсә белән аркамнан төреп куйды. Миңа 
җылы булды. Арбада тирбәлеп бару йокыга оетты... Әнинең йомшак кына әйткәненә 
күзләремне ачтым.

– Әйдә, күзеңне ач инде, улым, кайтып җиттек.
Тирә-юньгә карасам, үзебезнең бакча башындагы күпердән чыгып барабыз, имеш.
Әни, Салих абыйга мең рәхмәтләр әйтеп, бәрәңге капчыгын янә «уфалла»га салып, 

үзебезнең өйгә таба борылдык.
Авыл өйләре тәрәзәләрендә кичке утлар алынган иде инде.

Сугышта үлеп калган әти гаепле
Мин, ниһаять, Пычак җидееллык, ул вакыттагыча әйтсәк, ТБУМны – тулы булмаган 

урта мәктәпне – тәмамладым. Миңа ундүрт яшь. Инде алдыма хәзер нәрсә эшләргә 
дигән сорау килеп басты. Миннән генә торса, бернинди дә икеләнү булмас иде – бары 
тик укуны дәвам иттерергә, вәссәлам! Ул елларда җиде класс тәмамлау шактый зур 
уку санала иде. Чөнки аннан да зуррак укыган кешеләрне бармак белән генә санарлык 
булгандыр. Әни белән гел шул турыда гына сөйләшәбез. Колхоз эшенә һич кенә дә 
бәйләнеп каласым килми. Миннән бигрәк моны әни теләми, хезмәт көне, ягъни таяк 
исәбенә үзем интегүем дә җиткән, ди. Ниһаять, әни әйтте:

– Кукмара мәктәбе торыр урын бирә алса, ашау ягына ничек тә тырышырбыз.
Мин, бик әйбәт билгеләр генә тезелеп торган таныклыгымны алып, Кукмараның 

татар мәктәбенә бардым. Ишекне кыяр-кыймас кына ачып, эчкә үттем. Алдымда 
көтмәгәндә бик озын буйлы яшьрәк кенә бер абый пәйда булды. 

– Син, энем, кемгә?
– Кемгә икәнен белмим. Укырга керергә дип килгән идем.
– Кайдан килдең?
– Арпаяз авылыннан – «Әсәнбаш» колхозыннан.
– Колхоздан игенчеләр, терлекчеләр генә килә. Син укырга теләп килгәнсең, димәк, 

авылыңның исемен әйткәч, җитә. Синең белемең кай тирәдә?
– Ничек кай тирәдә?
– Ничә класс тәмамладың?
 – Җидене. 
– Кайсы мәктәптә?
– Пычак мәктәбендә.
– Ә нигә Балта мәктәбендә түгел?
– Бездә андый мәктәп юк.
– Ә Пычакныкы бармы?
– Бар.
– Ничек укыдың?
– Дүрткә-бишкә генә.
– Свидетельствоңны күрсәт әле, дүртле-бишлеләрдән генә торган документ нинди 

була икән? Без дә күрик.
Әлеге абый мәктәп тәмамлау турындагы таныклыгымны карап чыккач, ныклы 

интонация белән әйтте:
– Алай, Пычак мәктәбеннән дә булгач, дүрткә-бишкә генә укыгач, син директорны 

көт инде. Рахман абый сезгә мөрәҗәгать итәргә кушты, диген. Мин бүген мәктәптә 
дежур торам, укырга килүче егетләр-кызлар белән әңгәмә үткәрәм. Озын буйлы абый 
минем белән бик әйбәтләп сөйләште, диген. Миннән дә озын кеше юк безнең мәктәптә.

Минем өс-башыма карап торгач, әйтергә тиеш тапты:
– Тулай торактан урын сорарга онытма! 
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Килде директор. Аны көтеп то-
ручылар мин генә түгел икән. Бер-
ничә укучы күкрәкләренә медальләр 
таккан әтиләре белән килгәннәр. 
Алар, тиз генә кереп, күңелләре 
күтәрелеп чыга торалар. Яңалары 
ишек артына кереп югала.

Мин иң соңыннан кердем. Дирек-
тор абый мине дә әйдә, әйдә, монда 
уз, дип урын күрсәтте. Йомшак итеп 
хәл-әхвәлемне сорашты. Ул сорама-
са да, әтиемнең сугышта калганын 
үзем өстәп әйттем. Белем турындагы 
язуымны да карады.

– Әйбәт укыгансың, әйбәт. Безгә 
синең кебек егетләр кирәк. Укырга 
алырбыз. 

Ул озак кына дәшми торды. 
Шул арада мин теге озын абыйның 
сүзләрен искә төшердем.

– Рахман абый общежитиедән 
урын да бирерсез әле дигән иде...

Бу сүз белән директорның кәефен 
бозуымны сиздем. Ул, ачу белән, 
әмма дустанә интонациясен җуймый-
ча, авыз эченнән генә әйтеп куйды:

– Ул торна абыегыз кайчан җит-
диләнер икән? 

Миңа карап, гаепле кеше сыман, 
болай диде:

– Рахман абыең белми ул, 
общежитиедә урыннар бетте. Кичә килгән булсаң, була иде әле. Бер кыш булса да 
фатирда торырга туры килер.

Мин, бер сүз дә әйтмичә, чыгып киттем.
Кич белән шуны ишетеп белдем: авылдагы бер иптәш малай, сугыштан кайткан 

әтисе белән миннән соң барып, шул ук мәктәпкә укырга язылган, тулай торакта урын 
да вәгъдә иткәннәр. 

Мин инде колхоз эшенә керешергә тиеш буламдыр. Әтиең сугыштан исән әйләнеп 
кайтмагач, кемгә үпкәлисең?

Аз гына тырышасың калган икән
1956 елның мартында миңа унбиш яшь тулды. Көзге-кышкы айларда, бригадир 

кайда кушса, шунда эшләп йөрдем. Буш вакытларымда вакытымны күбрәк укып 
үткәрдем. Безнең авылда китапханә юк. Пычак авылындагы китапханәдә Саймә апа 
эшли. Ул миңа тәкъдим итә, мин китапларны капчык белән диярлек алып кайтам. 
Берәр айдан тагын төшеп алам. Саймә апа:

– Боларны укып бетерә алдыңмы? – дип сорый. 
Мин аңа сөйләп күрсәтәм.
Быел көз укуымны Кукмарада дәвам иттерермен дип өметләнәм. Апрель башында 

миңа быел язгы-җәйге айларда тракторчы ярдәмчесе булып эшләргә тәкъдим иттеләр. 
Көн саен бригадир ни әйтер дип көтеп торганчы, даими эш булуын үзем дә хупладым. 

Иске генә «Нати» дигән трактор иде ул. Көн аралаш диярлек ватылып тора торган 
«картлач». Еш кына подшипник тарттырып азапланалар. 

Җылы, матур бер иртәдә мин трактор янына эшкә килдем. Кырмач болынының 

Фоат Галимуллинга 14 яшь.  
Дусты Мансур Минһаҗев белән.  

1956 елның Сабан туе
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авылга якын башында Габдрахман Каюмов белән Гариф Галиевләр шул «шедевр»га 
җан кертә алмыйча, майлыйлар, җайлыйлар, кырга чыгарга әзерлиләр икән. 

Килеп исәнләшкәч, минем алар белән эшләргә тиешлегемне дә белгәч, Гариф абый 
миңа бер чиләк тоттырды. 

– Әнә теге Капитан үреннән менгәндә, магнитоның искрасы төшеп калган. Шуны 
табып,чиләккә салып алып кил әле, ди.

Габдрахман абый мыек астыннан елмаеп карап тора. Мин, техника тирәсендә 
йөрмәгән булсам да, искраның нәрсә икәнен белмәслек томана түгел. Тормыш мине 
кешеләр белән кыю итеп сөйләшергә дә өйрәтә башлаган иде инде. Шуңа күрә Гариф 
абыйга җитди итеп җавап кайтардым:

– Искраны Габдрахман абый белән монда да табарбыз, ә син бу чиләгең белән 
сыер тизәкләре җыеп алып кил, подшипникларны, сука күчәрләрен майларга кирәк 
булыр, дидем. 

Минем җавапны ишетеп, абыйларым, бөтен эшләрен онытып, эчләрен уа-уа, 
рәхәтләнеп көләргә тотындылар. Шул тирәдә кәҗәләренә яңа чыга башлаган үләннәрне 
йолкып йөргән Гыйлаҗ Газзәсе дә сүзгә кушылды:

– Нәрсәгә авыз ерасыз, нинди куанычыгыз бар?
– Әнә, Фоатны безнең янга эшкә җибәргәннәр, ул, эшкә керешәсе урынга, безне 

көлдерә.
– Көлә белгән кеше эшли дә белер әле, көлүдән башланган эш хәерле булыр.
Хәерлеме, юкмы, бер җәй эшләдем мин плугар, ягъни сукачы булып. Хәзер авылда 

плугар дип аталучы эш юк кебек. Шуңа күрә бүгенге яшьләр аның нәрсә икәнен 
белмәскә дә мөмкин. Ул механизаторлар арасында иң пычрак эшләрне башкаручы 
була. Тракторны, сука, чәчкеч, культиватор ише тагылма агрегатларны майлый, 
аларны эш хәлендә тотуга җавап бирә. Шулай да төп эше сукага утырып йөрү. Бу 
инде ничәмә-ничә сәгатьләр буена тузан өермәсенең нәкъ уртасында булу дигән сүз. 
Эш тәмамланганда, битең-башың кап-кара була, тешләр генә агарып күренә. Майлы 
тузан югач та бетеп җитми. Утырып кына йөрисе булса, бер хәл. Бу бик җаваплы эш. 
Ник дигәндә, төрәннәрне тигез тотмасаң, сукалаган җирең «түтәл»ле булып кала.
Син һәрвакыт сука төрәннәре каерып бара торган җир кантарларының тигез булуын 
тәэмин итәргә тиеш. Көндез бер хәл, төннәрен ара-тирә йокы баса башлый. Уяулыкны 
сакламасаң, даими сузылып бара торган буразналар үзенә суырып алырга да күп 
сорамаслар. Әле дә исем китә: унбиш яшьлек үсмерне ничек шундый хәтәр эшкә 
куйдылар икән? Хезмәт куркынычсызлыгы турындагы катгый таләпләр булмагандыр 
шул.

Габдрахман абыйның энесе Шәрифҗан кайчакта безнең янга килеп чыга, кабинада 
утырып йөри. Миңа әйтә:

– Син бик тырышып укыган идең, мондый эштә азаплану өчен, белемеңнең барыбер 
кирәге булмады?

Мин эндәшмим.
Сабан туйлары узгач, безнең «картлач»ны каядыр алып киттеләр. Мин Бәдыйгый 

Билалы белән яңа «ДТ-54» тракторында эшли башладым. Бусы белән эшләү бөтенләй 
бәйрәм кебек булды. Билал абый үзе дә бик пөхтә, әйбәт кеше иде. Ул әле минем әтине 
дә күреп калган икән. Кызыклы истәлекләр сөйли иде.

Трактор бригадасы эшләренең исәбен алып баручы махсус кеше бар иде. Ул 
Көек авылыннан Камил Җәләлиев. Һәр ай ахырында хезмәт хакын да ул алып 
килә. Башка колхозчылар хезмәт көне дип аталган таяк язылу белән авыз күтәреп 
калсалар, безгә хезмәт хакының күпмесендер акчалата да бирәләр иде. Менә бер 
көнне механизаторларның күчмә вагонына акча алырга җыелдык. Миңа нәкъ 99 сум 
акча язганнар. 

Гыймади Хәнәфие әйтеп куйды:
– Эх, әз генә тырышасың калган, 100 сум буласы икән.
Ул вакытта туксан тугызы да безнең өчен зур акча иде. Өстәлгә салгач, әни елап 

ук җибәрде. Аннан:
– Үзеңә берәр кием алырбыз, кеше арасында йөрисең, – диде.
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«Галиябану»га да рәхмәт инде
Кечкенә чакта безнең авыл егетләре бер генә төрле җыр җырлыйлар дип уйлый 

идем мин. Һәрхәлдә миңа шулай тоела иде. Аны бездә «Урам көе», диләр. Егетләр 
җәйге кичләрдә, егермешәр-утызар булып тезеләләр дә, сафның кырыенда гармун 
уйнап баручыга кушылып, җырлый-җырлый кузгалып китәләр. Шул рәвешле, алар 
җырлап урам әйләнәләр. Кайчакта, бер-берләренә карашып, аллы-артлы тезеләләр. 
Югары очка менгәндә, артка таба йөреп барганнар, түбән очка төшкәндә, алларына 
карап җырлап атлыйлар. Әллә мин аера алмыйм, әллә бар булганы шул, җырлап урам 
әйләнгәндә, һәрвакыт шул бер генә җыр яңгырый кебек. Авыл халкы өчен бу менә 
дигән күңел ачу мизгелләре. Җыр тавышы ишетелә башлауга, бөтен гаиләләре белән 
капка төбенә чыгалар, егетләрнең үз турларына килүләрен көтәләр. Тегеләр, ара-тирә 
сызгырып та алалар, һай-һулап кычкырып та җибәрәләр. Алар артыннан ияреп бер 
көтү бала-чага бара. Тукай әйтмешли, «монда театр да шул, концерт та шул».

Шулай да биш-алты яшьләр тирәсендә көйләрнең төрле-төрле булуларын белә 
башладым. Бер тапкыр кибеткә кергәнмен. Анда бер абый бик матур итеп гармун 
уйный. Монда гармун саттылармы икән, әллә үзенекеме, ниндидер мин ишетмәгән 
көйне өздерә генә. Бик матур! Гармунчы уйнап туктагач, аның янында тыңлап торучы 
Ногман Габделхәе дигән абзый әйтә:

– Монысын әйбәт уйнадың. Безнең авыл өчен яңа көй. Инде «Сарман» көен 
уйнамассыңмы?

Гармунчы анысын да уйнады. Габделхәй абзый аңа кушылып җырлап та алды әле.

Сарман буйларында яшел алан,
Печәннәре җитәр бер заман...

Мин шунда гына җырларның исемнәре дә барлыгын белеп калдым. 
Ә бер елның җәендә Мостафа абзыйларда кунак кызлары күренә башлады. Алар 

икәү, апалы-сеңелле. Каядыр шахта җирләрендә яшиләр икән, әтиләренең авылына 
Сабан туена кайтканнар. Бәйрәм арасында авылга кунаклар күп кайта. Моңа ис киткән 
юк. Аларының күбесен белми дә калам. Ә бу кызларның кайтуын белми калырга 
мөмкин түгел иде. Ник дигәндә, кызлар патефон дигән җырлый торган әкәмәт алып 
кайтканнар. Шуны шомырт бакчасына алып чыгалар да, бер кечкенә өстәл өстенә 
куеп, җырлатыпмы-җырлаталар. Кайсыдыр төшен боралар, каз муены кебек нәрсәне 
әйләнә торган түгәрәк өстенә куялар. Шуннан соң җыр яңгырый башлый. Безнең 
югары оч халкы аларны сырып алган. Кайсы чирәмгә утырып, кайсы басып тора. 
Барысы да әсәрләнеп җыр тыңлыйлар. Алар инде тора-бара җырны кем башкаруын 
да белеп алганнар.

– Гөлсем Сөләйманованы җырлат. Рәшит Ваһаповның «Озын көен» тагын бер куй 
әле. Зифа Басыйрованың «Туй җыры» бигрәк тә матур инде!

Әлеге кызлар аларының кушканнарын үтәп кенә торалар. Һәркөнне, көтү кайтып, 
маллар каралгач, сыерлар савылгач, халык шушында җыела. 

Әмма бу хәл озакка бармады, кызларыбыз бераздан китеп бардылар. Җыр тыңлау 
бәйрәме шуның белән юкка чыкты. Әле бу вакытта безнең авылда радио дигән могҗиза 
юк та юк. 

Мин, үзем дә сизмәстән, бу җырларның байтагын отып алганмын. Алар үзләреннән-
үзләре минем күңелдән яңарып чыгалар да шуларны җырлап йөрим икән. Бигрәк тә 
өйдә ялгыз калган чакларда кычкырып ук җырлап җибәрәм, имеш. Бервакыт минем 
җырлаганны күршебез Ягъфәр абыйның җәмәгате Таҗия апа тыңлап тора икән. Әгъләм 
Нурфигасы үтеп барганда, аны да туктаткан. Икәүләп тыңлаганнар. Шуннан соң Фоат 
җырчы икән дигән хәбәр бөтен авылга таралган. Әгъләм Нурфигасы авызына керсә, 
сүзнең бөтен урамга таралачагына шикләнмәскә мөмкин, диләр иде безнең авылда. 

– Мостафа абзый шомыртлыгындагы кәнсирт Нурхәят өенә күчкән, – дип тә 
өстәгән, диләр.

...Кыш көннәренең берсендә, безгә Билал Нуретдине килеп керде. Бер дә аралашкан 
егет түгел, аның минем янга килүе көтелмәгән бер хәл иде. Чыннан да, ул миңа 
бөтенләй уйга да килмәгән сүз әйтте. 

БӘЛӘКӘЙЛӘР
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– Клубта театр куярга әзерләнәбез. «Галиябану»ны уйнарга исәп. Сине дә 
катнашырга чакыралар.

– Минем бер дә спектакльдә уйнаганым юк бит.
– Аның каравы шигырьләр укыганың бар. Шигырь укыган кеше театрда да уйный 

алыр әле, диләр. Синең җырлый алуыңны да белгәннәр. Шуңа күрә сиңа Хәлилне 
уйнарга әйтәчәкләр. Әйдә, икеләнеп торма, синнән башка клубка килмәскә куштылар, 
аңладыңмы!

Сөйләшүне әни дә ишетеп тора икән. 
– Бар, улым, бар. Ышанып чакыралар икән, кеше сүзен тыңларга кирәк. Нуретдин 

бала-чага түгел. Аның сүзен кире какма. 
Без Нуретдин белән клубка төштек.
Безне яшьләр каршы алдылар. Араларында минем дус малай Марсельнең апасы 

Иңглизә дә бар. Миннән өч-дүрт яшькә олы булыр, җиткән кыз булып килә. 
– Менә, Иңглизә, сиңа Хәлил дә булды, – диде, керә-керешкә Нуретдин.
Иңглизә, мине күргәч, каш-күзләрен җыерды. 
– Бик яшь бит бу, аның белән мәхәббәт уенын ничек башкарырбыз?
Сүзгә Гыйззетдин кушылды:
– Мәхәббәтне уйнаучы яшь булырга тиеш тә инде. Җитмәсә, Фоатны матур итеп 

җырлый да, диләр.
Иңглизә шушы сүзгә чат ябышты.
– Әйдә әле, Фоат энем, бер җырлап та күрсәт әле. Матур җырласаң, бәлки, гашыйк 

та булырмын.
Мин уңайсызланып калдым. Тик торганда ничек җырлыйсың инде? Ничә кеше 

карап торганда. 
Иңглизә минем хәлне аңлады.
– Әйдә, икәү җырлыйбыз. 
Ул «Галиябану»ны җырлый башлады. Миңа ым какты:
– Әйдә!
Мин дә әкренләп җырга кушылдым. Отыры кыюлана бардым. Аның каравы 

Иңглизәнең тавышы ишетелми башлады. Клубта минем җырлавым гына яңгырап 
калды. Ничектер, үзем дә яратып, булсын, дип җырларга тырыштым.

Өч куплет җырлагач, ниһаять, тәмамладым. 
Иңглизә мине кочып ук алды. 
– Уйныйбыз, болай булгач, уйныйбыз. Театр уйный-уйный, буеңны да үстерәм 

әле мин синең!
Бу спектакль бик уңышлы чыкты. Үзебезнең авылда ике тапкыр уйнадык. Күрше 

авылларда да күрсәттек. Мине артист дип йөртә башладылар. Мин, Иңглизә әйткәндәй, 
бер кышта буйга да үсеп киттем. 

1957 елда миңа 16 яшь тулды. Шул елны март аенда җирле хакимиятләргә сайлаулар 
узды. Клуб мөдире булып эшләгән Гайсә абый Нуриевны Пычак авыл советына рәис 
итеп сайладылар. Ул миңа үз урынына клуб мөдире булырга тәкъдим итте. 

– Җиде класс белемең бар, талантың да күзгә күренеп тора, эшли-эшли укырсың, 
өйрәнерсең. Әйдә, тәвәккәллә. Үзем эшеңә күз-колак булып торырмын, диде.

Минем өчен балалык, үсмерлек чоры тәмамланды. Гомернең хезмәт, белем алу 
чоры башланды. Ни әйтсәң дә, «Галиябану»га да рәхмәт инде!

Фоат ГАЛИМУЛЛИН
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УҢТӘПИ, СУЛТӘПИ

ӘКИЯТ

Борын-борын заманда түгел, инде менә хәзерге заманда яшәгән ди бер пар 
чаңгы. Берсенең исеме – Уңтәпи, икенчесенеке Султәпи ди. Уңтәпи бик кире булган, 
ә Султәпи – бик мактанчык. Наил исемле малай аларның хуҗалары икән. 

Менә бервакыт Султәпи мактана башлаган: «Син, Уңтәпи, мин булмасам, беркем 
түгелсең, гел бер якка каерасың», – дигән. Уңтәпи эчтән генә: «Күрсәтәм әле мин 
сиңа», – дип уйлаган, ләкин кычкырып әйтмәгән. 

Көннәрдән бер көнне аларның хуҗалары Наил тауга чаңгы шуарга барырга 
уйлаган. Чаңгыларны җилкәсенә салган да чыгып киткән. Тауга җиткәч, Наил шуып 
төшмәкче булган. Киребеткән Уңтәпи гел бер якка каера, юньләп шумый, өстерәлә 
икән. Султәпи дә, хуҗа Наил дә тәмам арыган. «Рәхәтләнеп шуып та булмады инде», 
– дип, Наил өйгә кайтып киткән. Ул чаңгыларны сарайга терәтеп куйган да, чанасын 
өстерәп, тауга юнәлгән. 

Уңтәпи белән Султәпи көне-төне шунда терәлеп басып торганнар. Җилдә 
буяулары кубып беткән, беркемгә дә кирәкләре калмаган. 

Менә шулай була ул: бер чыкмасын яман атың... Мактанчыклык та, кирелек тә 
юньлегә илтми икән. 

Шуның белән әкият тә бетте, Наил исемле малай да йоклап китте... 

Илгәзия ӘГЪЛӘМОВА, 
Кукмара 4 нче урта мәктәбенең  

3 нче сыйныф укучысы

Хыял 
«Ак Барс»ка җан атамын, 
Җиңсеннәр, дип тырышам: 
Хоккей уены башлангач, 
Көч бирәмен, «сугышам!»
Җиңелсәләр, бик күңелсез, 
Борын салына бераз... 
Әллә инде уенчылар 
Тырыштылармы бик аз?
Гагарин кубогын тагын 
Кулларына алсыннар. 
Зарипов, Морозовлар күк 
Уйнап дан казансыннар! 

Әлфис ШӘКЕРТҖАНОВ, 
Олыяз урта мәктәбе укучысы

Балыклыма 
Иксез-чиксез басу кырларыңда 
Шаулап-гөрләп үсә игеннәр. 
Саклап яшик туган авылыбызны, 
Нинди матур авыл, дисеннәр. 
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Бүгенгедәй һәрчак тыныч булып, 
Сызылып атсын иде синдә таң. 
Кая барып, кайда йөрсәм дә мин, 
Туган авылым, сине онытмам! 

Илһам СӘЛАХОВ,
Олыяз урта мәктәбе укучысы

***
Су анасы, Шүрәлесе белән 
Даны еракларга таралган. 
Еллар үтеп, язлар җиткән саен, 
Тукай исеме җиргә яңарган. 

Нәни Апуш, авырлыкны күреп, 
Азмы-күпме иңләп кырларны, 
Туган авылыдай якын иткән 
Яшәү көче биргән Кырлайны. 

Ничә гасыр онытылмый яши, 
Безнең белән бергә атлый ул. 
Язган шигыре, әкияте белән 
Үз исемен горур саклый ул. 

Галия ХӘСӘНОВА, 
Зур Кукмара урта мәктәбенең  

5 нче сыйныф укучысы 

***
Кечкенәдән әни миңа 
«Су анасы»н укыды. 
«Шүрәле» дә төшкә керде, 
«Туган тел» дә ятланды. 

Бәләкәйдән бу шигырьләр 
Күңелгә кереп калды. 
Беркайчан да, беркайда да 
Онытмам мин Тукайны. 

Хәзер үзем энемә мин 
Маэмай турында сөйлим. 
«Эш беткәч, уйнарга ярый», 
Икәнен дә хәтерлим. 

Яланаяклы Тукайны 
Кечкенә итеп күзлим. 
Әкиятләре ничек күп?! 
Шуңарга рәхмәт, дим мин. 

Элина ГЛУХОВА, 
Зур Кукмара урта мәктәбенең 

5 нче сыйныф укучысы 
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УЕНЫ-ЧЫНЫ БЕРГӘ
Туфан МИҢНУЛЛИН

Равил Фәйзуллинга
Киң маңгайлар була, тар маңгайлар,
Таш маңгайны тормыйм әйтеп тә.
Берсен мактап, берсен таптап булмый –
Табигатьтә бар да тәртиптә.

Фәйзуллинда барометр маңгай,
Исбат итеп күрсәт, диямсең?
Тәнкыйть сүзен әйтеп өлгермисең,
Тирләп чыгып «сата» иясен.

БАТУЛЛА

Тукай бүләге
– Менә, Сибгат абый, Равил Фәйзуллинга Тукайны бирергә җыеналар икән, яшь 

бит әле ул, Сез ничегрәк уйлыйсыз?
– Аны... Обкомда күп әйттем инде... Мөдәррис Мусинычка да... Мирзаһид 

Фәтхиечкә дә... Табиевның үзенә дә әйттем...
– Ни әйттегез соң, Сибгат абый?
– Равил әле ул... Фәйзулла... бик яшь, дидем... Тукай бүләген ...яшь Равил 

Фәйзуллинга бирсәгез, бирегез инде... дидем (1976). 

Бугазлар
– Мин Равил Фәйзуллинны ярышка чакырам! – ди Батулла, – Җир шарындагы 

бөтен бугазларны аркылы йөзеп чыгарга: Дарданелл, Ак диңгез, Гибралтар, Ла-Манш, 
Беринг һәм Татар бугазын...

– Һе, – дип куя Мөдәррис Әгъләм, – башта мондагы бугазларны кисеп чыгыгыз әле!

Роберт МИҢНУЛЛИН
Чәче нигә агармаган?

Атом станциясендәге шартлаудан соң, татар әдипләре Ренат Харис, Равил 
Фәйзуллин һәм Вакыйф Нуруллин Чернобыльдә иҗат командировкасында булып 
кайтканнар иде. Аннан соң инде бик күп еллар узды. Бер сөйләшеп утырганда, шул 
хакта кемдер искә төшерде:

– Карале, Ренат белән Вакыйфның чәчләре ап-ак булды. Әллә шул Чернобыль 
аркасында микән? Югыйсә анда Равил Фәйзуллин да бар иде бит.

Шаян сәхифә
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Роберт Миңнуллин тыңлап-тыңлап торган да бик белдекле кыяфәт белән әйтеп 
куйган:

– Чәчләре коелып бетмәгән булса, аныкы да агарган булыр иде.

Марсель ГАЛИЕВ
Разжалование 

Язучыларның Әлмәт бүлеге җитәкчесе булып эшли башлагач, шагыйрь Равил 
Фәйзуллин бер төркем өлкән язучыларны туплап, Сарман районына әдәбият көннәре 
үткәрергә чыга. Арада драматург Сәет Кальметов та була. Аның иҗатын Равил 
Фәйзуллин әлегә бик белеп бетерми, халыкка ничек тәкъдим итәргә? Аптырагач, ул 
өлкән язучының фронтовик булуына, сугышны сержант званиесендә тәмамлавына 
басым ясап сөйли.

Икенче авылда халык белән очрашу вакытында Сәет Кальметовны лейтенант 
дәрәҗәсенә күтәреп җибәрә.Үзе эченнән шикләнеп тә куя. Әмма Сәет Кальметов 
бернинди ризасызлык күрсәтмәгәч, юмартланып китеп, өченче авылда аңа – капитан, 
дүртенче авылда исә майор дәрәҗәсен биреп ташлый. Хәрби дәрәҗәсе арткан саен, 
Сәет Кальметов яңадан-яңа сугыш детальләре табып, тагын да очыныбрак чыгыш 
ясый икән. 

Ниһаять, район үзәгендәге мәдәният сараенда хушлашу кичәсе була. Равил 
Фәйзуллин берәм-берәм язучыларга сүз бирә. Менә Сәет Кальметовка чират җитә.
Костюмын үтүкләп, яңа галстук тагып, бүген инде подполковник булырга җыенып, 
трибунага таба барып яткан Кальметов Фәйзуллин авызыннан үзе хакында «сержант» 
дигән сүзне ишеткәч, өнсез кала, Равил Фәйзуллинга рәнҗүле караш ташлап, кабаттан 
сержант роленә кайтып төшә алмыйча ык-мык итеп тора икән.

Балык башы
Язучылар Кама Тамагында, Туфан Миңнуллинның туган көнен билгеләп банкетта 

утыра икән. Өстәлдә балык ризыгы мулдан, хәтта кыздырылган чөгә, табан башлары 
да өем-өем тора.

Марсель Гали, бер балык башын кызыгып алып, чәнечке белән чемченә-чемченә 
ашарга азаплана торгач, янәшәсендә йотлыгып карап куйган Равил Фәйзуллинга:

– «Балык башыннан да тәмле нәрсә юк дөньяда», дип, авыз суларын китерә идең, 
бик җайсыз нәрсә икән, – ди.

– Костюмнан, галстук буып, кем инде балык башына тотына, – ди Равил Фәйзуллин. 
– Аны бит болай ашамыйлар. Аны бит!.. Ялгызың гына калып... Ишекне эчтән ике 
йозакка бикләп... Билдән чишенеп ташлап... Муенга сөлге салып... Терсәктән мае 
акканчы ике куллап ботарлый-ботарлый... Җиде тавышка сызгыртып, җелеген суыра-
суыра... Ара-тирә рәхәт кычкыргалап... Башны артка ташлап, мәмрәп торган итен тел 
өстенә сала-сала... Мырлый-мырлый ашарга кирәк!..

Өмә
1986 елның җәе. Комлев урамында бер көн эчендә юл аша канау казып чыгарга 

кирәк. Шунсыз язучыларның яңа бинасына җылы кертмәячәкләр. Өмәгә кем генә 
килмәгән. Язучылар берлеге рәисе Туфан Миңнуллинның көр тавышы әле анда, 
әле монда ишетелә. Ленинград фронтында танкка каршы кылыч тотып барган 
Ворошиловны хәтерләтә ул.

Мөдәррис Әгъләмов, борынгы стена нигезен тишәргә дип, үзе кадәр отбойный 
чүкечкә тотынды. Чүкечнең кендеге, таш арасына кысылып, автомат кебек тырылдый 
башлагач, көчле һава агымы шагыйрьнең гөнаһсыз гәүдәсен уңлы-суллы бәргәли, яфрак 
кебек җилфердәтә башлады. Җәһәт килеп җиткән Равил Фәйзуллин отбойный чүкечне 
Мөдәррисе-ние белән күтәреп алды да секунд эчендә стенаны умырып та төшерде.
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Аяз Гыйләҗевнең япон курткасы пычранмады пычрануын, шулай да тере 
классикның арада булуы үзе бер куаныч иде. Ул, ярым канәгать елмаеп, мәгънәле 
күзлек пыяласы аша яшьләр ягына – Ркаил Зәйдулла, Газинур Морат, Зиннур Хөснияр 
кебек киң күкрәкле, кызылсу-мул чырайлы яшьләргә карап торды да, тирән сулап:

– Болар иҗатта Фәйзуллинны бөрер, ахры, – дип, үзалдына сөйләнеп алды.
– Ни дисез, Аяз абый? – дип сорады Хәйдәр, аңа таба иелә төшеп.
– И-и, Хәйдәр булсаң иде ул хәзер, слушай-парин. Кара инде, ул – кыяфәт! Ул – 

буй! Ул – чибәрлек! И-и-и-их!
– Сиксән икенче елны чыккан брошюра белән ерак китеп булмый шул, Аяз абый, 

– диде Хәйдәр.
– Слушай-парин, бүген алыштырам яшьлегеңә алтмыш ике пьесамны, кырык ике 

том прозамны, сандык төбендәге дүрт йөз илле мең юллык шигырьләрне дә өстәп... 
И-и-и-их, яшьлекнең кадерен белмисең әле син, слушай-парин... Ул арада:

– Фәйзуллин алтын тапты! – дип кычкырдылар. Борынгы стена тирәсендә юкка 
булашмаган икән.

1815 елгы янгында харап булган кытай чынаягына ябышкан авыр металл тоткан 
Фәйзуллинны чокыр төбеннән күтәреп алырга дип, берьюлы 13 кул үрелде. Маңгаеннан 
шыбырдап тарихи тир аккан Фәйзуллинны уратып алдылар. Һәрберсе табылдыкны 
тотып карарга тели, әмма Фәйзуллин чынаяк китеген кулыннан ычкындырмый. Алтын 
дигәнең хикмәтле нәрсә, күз алдында гаип булырга кызыгучан.

Менә Фәйзуллин металл өстендәге куныкны теше белән чистартып алды һәм... 
бөтенесе тын калды. Әлеге металл, чынлап та, алтын төсендә балкып китте. Ләкин 
үзенеке булмагач, аның алтын булуын берәү дә теләми иде...

– Авыр күренә, – диде Зиннур Мансуров, төкереген йотып.
– Юарга кирәк моны,– диде Хәйдәр.
Юарга дигәнне ишетүгә, Фәннур Сафинны очкылык тота башлады. Икеләнү-

шикләнүләргә Туфан Миңнуллин нокта куйды. Табылдыкны, акча мәсьәләсендә 
тәҗрибәле учына салып, сикертеп карады да, сулышсыз калган толпаның йөрәген 
бозып:

– Алтын... – диде. – Бәләкәйдән үк алтын арасында аунап үскән малай мин. 
Ялгышмыйм...

Бу рәсми сүздән соң Фәйзуллин табылдыгын Туфан учыннан тиз генә суырып алды 
да, кулъяулыкка төреп, эчке кесәсенә салды, чокырга төшеп, бишләтә көч белән ломга 
тотынды. Стенаның өске өлешен дә ишеп бетерә иде – көчкә туктаттылар.

Бер кырыйда Камил Кәримов офтанып алды: «Кирәк бит, ә! Атна буена борынгы 
нигез буйларын казыдым, югыйсә. Эштән соң калып бит. Илленче елгы сургуч бөкедән 
гайре ник бер нәрсә чыксын? Бөтен нәрсә дә шул Фәйзуллинга гына дигән микәнни! 
И-и-их».

Кара эшләпәдән, иске зәңгәр халаттан, элеккеге амбар мөдирләрен хәтерләткән 
Рөстәм Мингалим әче итеп тәмәке суырды да:

– Төкерәм алтыныгызга! – дип, көрәгенә ябышты.
– Алтынны гомергә өемә аяк бастырмадым, – диде Гөлшат Зәйнашева, авыр таш 

күтәргән җиреннән билен турайтып. Арада бердәнбер хатын-кыз буларак, таш күтәрү 
эшендә ул башлап йөри иде.

Өмә әнә шулай гөр килеп торды. Ә кичен Мөдәррис Әгъләмов, Казансу ярында ярык 
көймә өстенә утырып, «Советский спорт» гәзите укый иде. Шулчак су киңлекләренә 
күтәрелеп караса, иңрәеп Равил Фәйзуллин йөзеп бара. «Көн дә йөзә, сәламәтлеген 
ныгыта егет, – дип уйлады Мөдәррис – үз шигырьләреннән дә озаграк яшәр, ахрысы...»

Сәхифәне Марсель ГАЛИЕВ әзерләде. 
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ТЕЛ ТУРЫНДА

Россия Федерациясе Дәүләт Думасы 
туган телләрне укыту турындагы законны 
өченче укылышта кабул итте. Милли дәүләт 
телләре укыту программасының төп мәҗбүри 
өлешендә калачак. Телләрне сайлау ирекле 
һәм ул укучыларның ата-аналары гаризасы 
нигезендә тормышка ашырылачак. Киләчәктә 
милли телләрне өйрәнү буенча дәүләт стан-
дартларын һәм укыту программаларын эшләү 
күздә тотыла.

ИЗГЕ БОЛГАР ҖЫЕНЫ

Быел Изге Болгар җыенына Россиянең 70 
төбәгеннән һәм 28 чит илдән 1100ләп кеше 
килгән иде. Аны ачу тантанасында Татарстан 
Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов 
катнашты һәм чыгыш ясады. «Болгар җиренең 
ничек үзгәрүе һәрберебезнең күз алдында. Бу 
зур үзгәрешләр өчен беренче Президентыбыз 
Минтимер Шәймиевкә, «Яңарыш» фондына 
рәхмәтебез чиксез. Аның эшчәнлеге республи-
кабыз файдасына гына түгел, бөтен ил файда-
сына юнәлгән. Эш нәтиҗәләре искиткеч – 2014 
елда ук инде Изге Болгар шәһәре ЮНЕСКО 
Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелде. Бу 
аның абруен күтәрде һәм данын бөтен дөньяга 
таратты. Болгар җире – Ислам үзәге генә түгел, 
ул дөньякүләм әһәмияткә ия», – диде ул. 

 Шунда ук чыгыш ясаган Минтимер Шәй-
миев сүзләренә караганда, киләчәктә Болгар җи-
рендә мәгариф һәм мәдәният өлкәсендә яшьләр 
өчен төрле проектлар оештыру күздә тотыла.

Изге Болгар җыенын ачу тантанасында 
кунакларны Россия мөселманнарының Үзәк 
диния нәзарәте рәисе Тәлгать хәзрәт Таҗет-
дин, Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәми-
гуллин котлады.

Соңрак кунаклар Болгар тарих-археология 
музей-тыюлыгы территориясендәге яңа экспо-
зицияләр белән таныштылар. Минтимер Шәй-
миев һәм ТР Президенты Аппараты җитәкчесе 
Әсгать Сәфәров балалар язучысы Абдулла 
Алиш тормышына, иҗатына һәм сугышчан 
каһарманлыгына багышланган, VII гасырдан 
алып бүгенге көнгә кадәр Идел буенда яшәгән 
кешеләрнең тормышы турындагы экспозиция-
ләрне карадылар.

Меңнәрчә кеше Җәмигъ мәчете янында 
рәт-рәт булып басты һәм өйлә намазын укыды.

ТАТАР ДИН ӘҺЕЛЛӘРЕ ФОРУМЫ

Шиһабетдин Мәрҗанинең тууына 200 ел 
тулуга багышланган «Милли тормыш һәм 
дин» IX Бөтенроссия татар дин әһелләре 
форумы булып узды. Аңа илнең 69 төбәген-
нән 1070 делегат килгән иде. Форум эшендә 
катнашкан һәм чыгыш ясаган ТР Президенты 
Рөстәм Миңнеханов әлеге чараның татар 
дин әһелләренең җыелып киңәшләшү һәм 
фикер алышу урыны булуын билгеләп үтте. 
Делегатлар алдында чыгыш ясаган Россия 
мөселманнарының Үзәк Диния нәзарәте рәисе 
Тәлгать хәзрәт Таҗетдин, Татарстан мөфтие 
Камил хәзрәт Сәмигуллин телне һәм динне 
саклауда дин әһелләре өстендәге җаваплылык 
турында искәрттеләр.

ЧИРАТТАН ТЫШ СЪЕЗД

Бөтендөнья татар конгрессының VII 
чираттан тыш съезды булды. Анда Россия 
Федерациясенең 60 төбәгеннән, 25 илдән 207 
делегат катнашты. Съездны «Милли шура» 
рәисе Васил Шәйхразиев ачты. Әлеге чарада 
Устав тикшерелде һәм кабул ителде. Узган ел 
съездда «Милли шура» сайланган иде. Быел 
аның рәисе итеп яңадан ТР Премьер-министр 
урынбасары Васил Шәйхразиев сайланды. 
Аның урынбасарлары итеп Ринат Закиров 
(беренче урынбасар), Илдар Гыйльметдинов 
(икенче урынбасар), Тәүфикъ Кәримов, Камил 
Аблязов, Дания Заһидуллиналар тәгаенләнде.

Съездда ТР Президенты Аппараты җитәк-
чесе Әсгать Сәфәров катнашты һәм чыгыш 
ясады.

САБАНТУЙЛАР

Чабаксарда XVIII федераль Сабантуй 
үткәрелде. Бәйрәмгә килүчеләрне ТР Пре-
зиденты Рөстәм Миңнеханов һәм Чувашия 
Республикасы башлыгы Михаил Игнатьев 
сәламләде. Сабантуйда халык Татарстан һәм 
Чувашия республикаларының иҗат коллектив-
лары, сәхнә осталары чыгышларын карады, 
милли уеннарда катнашты. Игътибар үзәгендә 
милли көрәш булды. Федераль Сабан туеның 
баш батыры булып Марий-Элның Бәрәңге 
районыннан Муса Галләмов калды. Бүләккә 
куелган машина хуҗасы болай ачыкланды: 
капчыкка салынган алты ачкычның берсе – 
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машинаныкы, үз авыр лыкларында җиңгән 
алты көрәшче арасында уйнатылды. Һәркем 
үзенә эләккән ачкыч белән автомобильне ачып 
карады. Машинаны Чувашиянең Шыгырдан 
авылыннан Ринис Садтаров кулындагы ачкыч 
кына ачты. Ул 80 килограмм авырлыгында 
җиңү яулаган иде.

2019 елда XIX федераль Сабан туе Коми 
Республикасының Сыктывкар шәһәрендә 
узачак.

***
Курган өлкәсенең Әлмән авылында булып 

узган Бөтенроссия авыл Сабан туена 20ләп 
төбәктән кунаклар җыелган иде. Алар алдында 
ТР Президенты Рөстәм Миңнеханов, Курган 
өлкәсе губернаторы Алексей Кокорин чыгыш 
ясады. «Сабантуй – татарларның һәм баш-
кортларның яшәү рәвешен күрсәтү формасы 
ул», – диде Рөстәм Миңнеханов. Ул Курган өл-
кәсе татар конгрессы рәисе Марат Юнысовка 
«Форд-Транзит» микроавтобусын бүләк итте.

Бәйрәм кунаклары татар халкының мәдә-
нияте белән танышты, милли уеннарда 
катнаш ты, күңел ачты. Бәйрәм чараларын 
төп оештыручылар Кукмара районы вәкил-
ләре иде. Ат чабышында Воронеждан Юрий 
Карташовның «Покой» кушаматлы аты бе-
ренче килде. Аңа Курган өлкәсе губернаторы 
«Шевроле-Нива» автомобилен бүләк итте. 
Милли көрәштә Рәдиф Акчурин Сабан туе-
ның абсолют батыры булды. ТР Президенты 
бүләге – «Лада-Гранта» машинасы янә төрле 
авырлыкларда батыр калучылар арасында 
жирәбә буенча ачыкланды. Бәхет Рушан Илья-
совка елмайды.

БӨТЕНРОССИЯ ШИГЪРИЯТ 
ФЕСТИВАЛЕ

Казанда һәм Лаешта шагыйрь, дәүләт 
эшлеклесе Гавриил Державинның тууына 
275 ел тулуга багышланган Бөтенроссия ши-
гърият фестивале булып узды. Ул Казанның 
Лядской бакчасындагы Державин һәйкәле 
янында башланып китте, Лаеш шәһәренең 
Г.Державин исемендәге Үзәк мәйданында 
әдәби-музыкаль композиция белән дәвам 
иттерелде. Анда катнашучыларга Татарстан 
Республикасы Премьер-министры урынбаса-
ры Ләйлә Фазлыева, юстиция министрының 
беренче урынбасары Айнур Галимов, мәдәни-
ят министры урынбасары Светлана Персова, 
Лаеш районы башлыгы Михаил Афанасьев 
һ.б. рәсми затлар сәламләү сүзләре белән 
мөрәҗәгать иттеләр.

Г.Державин исемендәге әдәби премиянең 
быелгы лауреатларын игълан итү – бәйрәмнең 
үзәк вакыйгасы. Быел бу бүләккә шагыйрь 
Алексей Остудин лаек булды.

 ЮБИЛЕЙ 

Татарстан Республикасы Фәннәр академия-
сенең зур залында филология фәннәре докторы, 
язучы-прозаик Тәлгат Галиуллинга 80 яшь тулу 
уңаеннан зур тантана булып узды. Бәйрәмдарны 
ТР Президенты исеменнән ТР Фәннәр академи-
ясе президенты Мәкъзүм Сәлахов котлады һәм 
«Фидакяр хезмәт өчен» медален тапшырды. 
Юбилярга котлау сүзләрен Казан федераль 
университеты проректоры Риаз Минзарипов, 
Чаллы дәүләт педагогия университеты ректо-
ры Әлфинур Галиакбәрова, КФУның Алабуга 
институты директоры Елена Мерзон, КФУның 
Г.Тукай исемендәге татаристика һәм тюркология 
югары мәктәбе директоры Әлфия Юсупова, Ка-
зан дәүләт мәдәният институты ректоры Рифкать 
Йосыпов, Нурлат районы хакимияте башлыгы 
Алмаз Әхмәтшин, Г.Ибраһимов исемендәге Тел, 
әдәбият һәм сәнгать институты директоры Ким 
Миңнуллин, ТР Фәннәр академиясенең энцикло-
педия һәм төбәкне өйрәнү институты директоры 
Искәндәр Гыйләҗев, «Корстон» сәүдә-күңел 
ачу үзәге директоры Рәис Мөбарәкҗанов, ТР 
«Венчур» фонды директоры Айнур Әйдинов, 
ТР Мәдәният министрлыгының традицион 
мәдәниятне үстерү республика үзәге директоры 
Фәнзилә Җәүһәрова, Бөтендөнья Татар кон-
грессы башкарма комитеты рәисе урынбасары 
Марс Тукаев, Татарстан китап нәшрияты баш 
мөхәррире Ленар Шәехов, «Татарстан – Яңа 
гасыр» телевидениесе баш мөхәррире Данил 
Гыйниятов, юбилярның җәмәгате Фәүзия Га-
лиуллина (шагыйрә Фәүзия Солтан), Тәлгат 
Галиуллинның укучылары һ.б. ирештерде. Чы-
гышлар Алмаз Хәмзин, Азат Тимершәех, Азат 
Абитов, Гөлсирин Абдуллина җырлары белән 
үрелеп барды. 

ФЕСТИВАЛЬ-БӘЙГЕ

Актанышта Әлфия Авзалова исемендәге 
төбәкара фестиваль-бәйге булып узды. Анда 
барысы 230 чыгыш тәкъдим ителде. I урынны 
Түбән Камадан «Нардуган» бию коллективы 
һәм Киров авылының «Дуслык» ансамбле 
яулады. Фестиваль тарихында беренче тапкыр 
Гран-при бирелмәде.

2018 елның 26 июлендә 60нчы яшендә 
Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы, драма-
тург Гафур Шәкүр улы Каюмов фаҗигале 
төстә вафат булды. 

2018 елның 31 июлендә 72нче яшендә 
Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы, ша-
гыйрә, тәрҗемәче Флёра Габдрахман кызы 
Тарханова вафат булды. 
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Тышлыктагы сурәтләр

В  Э Т О М  Н О М Е Р Е :

I N  T H I S  I S S U E :

Тышлыкның беренче битендә: «Юмарт август».  Харис Якупов картинасы.

Тышлыкның дүртенче битендә: Татарстан Язучылар берлегенең яңа әгъзалары белән 
таныштырабыз. Шагыйрә Гөлүсә Батталова.

«Проза и поэзия»: исторический роман Ф.БАЙРАМОВОЙ «Гулейза», повесть 
Ф.ЗАМАЛЕТДИНОВОЙ «Не дай мне заблудиться, метель...», рассказы В.НУРИЕВА; 
стихи Р.МИННУЛЛИНА, Р.РАХМАН, Х.ЛАТЫПОВА, Р.МУХАМЕТШИНА.
«Актуальная критика»: рубрику ведёт Д.ЗАГИДУЛЛИНА.
Литературный конкурс «Достояние»: рассказ Г.РАХИМА «Хозяин горы».
Рассказ И.БАДРУТДИНОВА «Скребок».
«Новые имена»: Р.ЛАТЫПОВ. «Река Китайца». Рассказ.
«Литература родственных народов»: Ф.ИСКАНДЕР. «Петух». Рассказ (перевод 
Р.БАШАРА).
«Юбилеи»: стихи Р.ФАЙЗУЛЛИНА; Р.БИКБАЕВ. «Воссоздание памяти из торжества»; 
статьи Р.ХАННАНОВА, посвящённая  60-летию В.НУРИЕВА и В.ИМАМОВА,  
посвящённая  50-летию Б.ХАМИДУЛЛИНА.
«История»: И.ГИЛЯЗОВ. «Взгляд татар на Европу в начале XX века: поиск новой 
перспективы».
«Искусство»: статья А.ЗАРИПОВА о тележурналистке И.САКАЕВОЙ.
«Белый парус»: Ф.ГАЛИМУЛЛИН. «Маленький Фоат»; сказка И.АГЛЯМОВОЙ,  
стихи А.ШАКЕРТЗЯНОВА, И.САЛАХОВА, Г.ХАСАНОВОЙ, Э.ГЛУХОВОЙ.
«Страницы юмора»: рубрику ведёт М.ГАЛИЕВ.
Из фотоархива журнала. Фотографии Р.ФАЙЗУЛЛИНА.
Дневник общественно-культурной жизни. 
На наших обложках: «Щедрый август». Картина Хариса Якупова; 
поэтесса Гелюся Батталова. 

«Prose and poetry»: historical novel by F.BAIRAMOVA «Guleyza»,  
novel by F.ZAMALETDINOVA «Do not let me get lost, blizzard ...», stories by V.NURIEV;  
poems by R.MINNULLIN, R.RAKHMAN, H.LATYPOV, R.MUKHAMETSHIN.
«Relevant critique»: section is conducted by D.ZAGIDULLINA. 
Literary contest «Heritage»: story by G.RAKHIM «The Master of the Mountain».
Story by I.BADRUTDINOV «Scraper».
«New Names»: R.LATYPOV. «The River of China». Story.
«Literature of kindred peoples».
F.ISKANDER. «Cock». Story (translated by R.BASHAR).
Jubilees: poems by R.FAYZULLIN; R.BIKBAEV.  
«Reconstruction of memory from the celebration»; articles by R.KHANNANOV dedicated to the 
60th anniversary of V.NURIEV and I.IMAMOV dedicated to the 50th anniversary  
of B.KHAMIDULLIN.
History: I.GILYAZOV. «Tatars' outlook in Europe in the early of XX century: the search for a 
new perspective». 
«Art»: article by A.ZARIPOV about the television journalist I.SAKAYEVA.
«White sail»: F.GALIMULLIN. «Little Foat»; tale by I.AGLYAMOVA,  
poems by A.SHAKERTZYANOV, I.SALAKHOV, G.HASANOVA, E.GLUKHOVA.
«Pages of humor»: section is conducted by M.GALIEV. 
From the photo archive of the magazine. Photos by R.FAIZULLIN.
Diary of social and cultural life.
On our covers: «Bountiful August». Painting by Haris Yakupov;
poetess Gelusa Battalova.


