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TATARNbN, ӘХЬӘО QANUNb 

Tatar ke§ese! Xaterena al! Sinen, mestaqil dawtetea bulojan. 
Dawlatle m i l l a t n e n д е п ә gir j e z e n d a qadere bar. Нәг tatarnbn 
kynelenda dawlatcelek idejase saqlansbn. §и§ь tarixi ojadellek өсеп 
yzen һәгп naselen keraserga tie§. 

Qajda ja§aweaa q a r a m a s t a n , xalbqlar arasbnda yz шъпьпш. 
onbtma, yz qadere дпе bel. Tarixi traditsialarenne, ata babalan>n.nan 
qalofan ojeref oj<)t')tlt>ren.ne xermatla, din i m a n m n b saqla. 

Bel! Sin sojlaskan te) distalagan ojasbrlar bujbna carlanbp, щ 
kamit tellar daracasena kytarelgan. Sinen te lendj qatlawlb fanni 
xezmatlar da, ilahi te§encalar da, gyzal adabi asarlar da jazblojan. 
Аль xermat it, saqla ham yster! 

Ojorurlan! Sin cir jezendage barlbq xalbqlar belan da tbnbc ham 
tatu ja$i belasen Sinen өсеп bar lbq xalbqlar da tigez. Э т т а 
b y t a n n a r n e x e r m a t i t k a n d a у г е ц п е ц da ojadel xermatka lajbq 
ikan lege дпе onbtma. 

Ujaw bul! Qajber mil lat lame yz qullaib belan juq ity sajasate 
ale faaman da betmagan. Tarixtaojb jalojbsjar qabatlana kynnasen. 
Xeset lek, k e n c e l e k , w a q manfaojatcelektan e s t e n torbjq! Ber 
berebezga iojtibarlb ham jardamcel bulbjq. Berga bulbjq, berdam 
bulbjq! 

Uqb! Ojilemle belemle bul. Dawlat tezy, апьп belan idara ity 
өсеп da, ruxi ham matdi bajlbq tup law өсеп da an. belem kirak. 
Qusqannb дьпа ytawce bulma, угец da icadi daracada eslarlek zur 
belemga omtbl! 

Tira jaofbn.a qara! Bez ata babalardan qalofan matur һәш baj 
cirda jasjbez. Yze n jasagan cirnen. qaderen bel, апь kilacak bubnnarof a 
pbcranmaojan kile§ taps>r. 

Kilacakka qara ! Kilase Ь и ь п п ь ц jazmbSb өсеп da cawapU 
ik; me one isennan cbojarma. Naseleanen, ruxi, fizik ham milli salaiml 
bulub sinen qulda. \ a l b q n b n kilacage isle, tarbiale ojailada. Ojaila 
qorojanda cawapsbz ham talbmsbz bulma. 

Sin terkilar toqbmbnnan. Тидаппагьдпьд kyplegen onbtma. 
Тидаппагьда sbjbfi ham 1идаппагьдпь sbjbndbr! 

Zur ojadelleka ireser өсеп aldbnojb ham progressif camofiatlar, 
dawlatlar belan elemtada bul. А1агдьд una] tacribalaren yzla§ter һәш 
basqalaroja irester! 

(Аңлатманы журналның 188 битеннән карагыз\ 
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ӘДӘБИ-НӘФИС ҺӘМ г а 1922 ЕЛНЫҢ МАЙ АЕННАН 

ИҖТИМАГЫЙ-СӘЯСИ ЖУРНАЛ БАШЛАП ЧЫГА 

Бу санда 
ШИГЪРИЯТ Һ Ә М ЧӘЧМӘ ӘСӘРЛӘР 

I | нет ХЛ1'И': Яңа ш и г ы р ь л ә р 

Флүс Л А Т Ы Й Ф И Үзебезнеке 

1'ауль М И Р Х ' ) Й Д Ә Р О В Игълан буенча ганышу Повесть 

Н а и с ГАМП. JP М ә ң г е л е к т ә н кайтып килешли Шигырьләр 

i әйдә ЗЫЯ Ике д а н ы арасы Хикән 

И р е к ДИ11ДАРОВ Йолдыз җиле Хикон 

М ө х ә р р ә м К А Ю М О В Сал Шигырьләр 

Р ә ш и т Ш И Һ А П М ә җ б ү р и гөнаһлар Шигырьләр 

ӘДӘБИ МИРАС 

Солтан Ш Ә М С И Җ и ң е л г ә н н ә р ара» ында ИИМ дә бар идем" 
Гибделбари БАТТАЛ Т А Й М А С Мин бер ОЛЫЛЫК чзлогәи идем 
Ә м и р х а н Е Н И К И Ч е н о к ә й — кем ул? 
Т ө х ф ә т Ч Е Н Ә К Ө Й И җ л т а и н а н ү р н ә к л ә р 

ПУБЛИЦИСТИКА 

РвШИ1 М И Н Һ А Җ Т а т а р н ы ң татардән башка ду< ITJ к » 

Ш ә ү к ә т АВЛУЛЛИН Күңел куэе белен 

ӘДЭЬИ тәнкыйть 
РәфыЙК Ш ; ) Р О Ф И Е В Ш и п . р и е ү ш е ң * , ( ! . i | " 

л и д ә р ХӘЛИМ Кан анда1 

БЕР ӘСӘР ТАРИХЫ 
Ә х м ә т Р Ә Ш И Т О В Күңелгә вәхн киганда 

I j ..itп>< Х Ө С Н Е Т Д И Н О В А Алдыйлар табигатьтә Ц М о ч р ы й 

ХӘТЕР 

I п м НУРУЛЛИНА Имли с а ф л ы г ы 

К н я р Х Ә К И М О В ТуквЯ 

Хуҗи М ; ) Х М Ү Т О В О р х о н я д к я р л ә р е 

м и MI КҮЗӘТҮ 

Ранил Ф Ә Й З У Л Л И Н Розалина — гвлсукмак 

! ,( \ i КЛМАЛОВ М а җ а р а л ы повестьлар 

mill, ТӘНКЫЙТЬЧЕ СҮЗ i 

\ ц\,1 Ә Х М Ә Д И Е Н А Н м т а м н к а к ш а т т ы л а р 

i IMI in MIIMIUI гугал 

\,пп|1 имласында уку к ү н е к м ә л ә р е 

11 | в у х а i ГАЛИЕВ Хихмотле сүзләр 

/ к у ч и I 1 " 
ИҖТИН mi l l МадвНЯ Pi р)ШШЫбЫД4ДМ 



В НАШЕМ НОМЕРЕ: 

Поэзия и проза' : стихи Р ХАРИСА. Н ГАМБАРА, М КАЮМОВА Р ШИГА-
I, г МШ'ХЛЙДАРОВА "Знакомство по объявлению", рассказы С 

ЗЫЯТДИНОВОЙ "Между двух миров". И И ДИНДАРОВА "Звездный ветер 
Литературное наследие" Г БАТТАЛ ТАЙМАС "Я искал красоту жизни" 

Образцы стихов Т ЧЕНАКЕЯ с предисловием А ЕНИКИ 

Публицистика" статьи Р МИНГАЗА "Нет роднее родного по крови" и 
философские этюды Ш. АБДУ ДЛИНА "Взглядом ока сердца" 

,.;,,, критика" статья Р ШАРАФИЕВЛ "Тукай о форме и содержании 
мин", статья А ХАЛИМА о творчестве Р Мингалима, А РАШИТОВ 

"История создания "Репортажа из бани" 
Из зала музеев, статья Р. ХУСНЕТДИНОВОЙ о музее К Насыри 

клея 70- летие видного ученого критика И НУРУЛЛИНА. 
• гуры" статья X Махмутова "Памятьники Орхока" 

книг"; Слово Р ФАЙЗУЛЛИНА о книге Р Шагиевой, статья Б 
КАМАЛОВА о творчестве Г Гумара, и размышления молодого критика Л 
ЛХМАДИЕБОЙ о творчестве И Салахова 

м- i-.ii ш. обществе и Е»,-культурной жизии 
На наших обложках фоторепродукция картины Р Кадырова 'Длинная коса — 
женская краса", поэт Газинур МУРАТ 

IN OUR ISSUE: 

"Prose and Poetry The verses 
SHIGAP, R MIRKHAIDAROV'S 
ZIATDINOVA'S story 'Between t 

KHARiS, N GAMBAR, M KAUMOV, R 
acquaintance by announcement , S 

peaces" and I DINDABOVA S story Starlit 

"Ltterarj heritage" С BATTAL-TAIMAS "1 was looking (or beauty o( life". T 
CHENAKEY'S verses with A Eniki's proface 
"Publicism" R MINGAZ'S article "There is no more native than native by blood" 
and SH ABDULLINA'S philosophical etudes "With look of heart 
'Literary critique": R SHARAPH1EVS article Tukai about lorm and content of 

work'. A KHALfM'S article about R Mingahm's creative work 
story of creation "The report from the bath" 
From museum halls KHUSNETDINOVA'S article about Nasi 
"Memory- the 70 th Anniversary o( 1 NURULLIN 
"To the history oi culture": MAKHMUTOV'S article Orkhon's monumets" 
"Books survey" R FAJZULLIN'S word about R Shagieva's book, В Kamafov s 

о work and reflections of young critic L Ahmadieva 

Rashitov The 

t >ur calendai 
The diary ol 

* Авторлар фикер* редакция фикере белән гуры к 
• Редакциягә килгән кулъязмалар рецензияләнми һәм кире кайтарылмый 
*Басмахана гаебе белән киткән житешсезлскләр өчен редакция җавап бнрми, брак журнал
ларны алыштыру мөмкинлеге юк Алар хакында 44-36-62 телефоны белән басмаханәнш техник 
контроль бүлегенә хәбәр итәргә кирәк 

Журнал редакциянең компьютер уэөгендө ж,ыелды һәм битлә 
Басарга кул куелды 30 03 98 ел Офсет ысулы бепөн басыла Кәгазь форматы 70X108'/1S 

Учетн пзд табак 14,2 Басма табак 12 (16,8) Тиражы 14095 Заказ Я-129 
Журнал Татарстан Республикасының Мәгълүмат һем матбугат министрлыгында теркәлгән 

Теркәлү таныклыгы 1* 7 

I-.I.ICTII һ>!м журнпл.'иф нәшрияты бяемяханесе. 
Кизан, Декабристлар урамы, 2 
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Ренат 

Харис 

ЯҢА ШИГЫРЬЛӘР 

Лирик сәүдәгәр 

Сирлк урман. Гүбән кон in юмарт 
Лл<\ карла зәңгәр шәүләләр 
b a m Ka.ii.iiiM ,).!(• гомерлеккә 
булыйм лле лирик < әүдә) әр 

Кемгә кирәк им w p a i шәүлә* 17 
flop ж сиаә .IMMII п. 
бер хатынның бер ир иңнәренә 
куанычлы яше • у елгэн, 

Кемгә кирәк an лк каенныкы? 
ВеЛӘМ беЛЭМ, ана гоялсм. 
мин i инею 6j I.I .1 мам пнгэн 
Яшь егетнең ropj р с е я эне 

Менә монда нәфис миләшнеке 
Җаным тоя: аны сыйпаiди 
бер чал шагыйрь, бүгенгәчә әнә 
толкнитллгаш утлы сый калган. 

Менә юк i им i ' у i > 1 ip4' 
Барысын да кояш i j рай 
Л. it \ кар I.I м к u ШИГЫрЬ б) i 
җыр юллары б) ЛЫП н> р яткан 

t атып a iv чылар күренмәде 
Күмме шәүлә калды үаема 
Мин адарны i i nt итәм 
шигыремә торс и, сүземә 

й 
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РЕНАТ ХАРИС 

Томаннар аша узган бар — 
ул болгана, кузгала, 
унмы әллә канларга ук 
тартып торган эз кала. 

Томаннар артында донья 
чистарактыр, яктырак... 

Исә җил һәм кояш балкый. 
һәм каласың аптырап. 

Томаннар аша чыккан бар, 
сулаган бар салкын дым 
Хыялый томанлы чакны — 
яшьлегемне сагындым. 

Туя алмыйм 

Кешеләргә карап туя алмыйм, 
һич басылмый ләззәт сусыны. 
Куанычлар булып тула җанга 
һәрберсенең төсе. буй-сыны. 

Гарип-горабалар җнрдә юктыр, 
матурлыкта без бит игезләр — 
җитешмәгән яклар булса, ходай 
башка сыйфат биреп тигезләр. 

Картлык ямьсез, диләр... Ялган! Ялган! 
Маңгай сырларына керәм дә, 
адәми зат түгел, кеше булып 
яшәү серләренә өйрәнәм. 

Яшьлек тиле. диләр... Булсын! Булсын! 
Шунда аның бөек акылы. 
Йөрәк әзер тагын мең кичәргә 
яшьлек тилелеге аркылы. 

Сабыйларны күреп яктырам мин — 
балкый, балкый күңел күкләрем. 
Ике кояш итеп кабул кылам 
ыштан кия торган "битләрен"! 

Кешеләргә карап туя алмыйм, 
һич басылмый ләззәт теләгем. 
Басылмасын мәңге... Шуның өчен 
гомер биреп, ясак түләдем. 



ЯКА ШИГЫРЬЛӘР 

Нури Арслановка 

Алмагачлар картаялар 
Алмалары сутлы һәй яшь! 
Шагыйрьнең лә чыны гыма 
алмагачка лаек көндәш. 

\ н i HI яш i.:p тамчыларын 
кара иткәнем юк каләмгә, 
Күңелемдә ашкынудан шаша 
киләчәккә дигән сәламнәр. 

Җиргә тигән яндыр кибә беләм. 
Ләкин үлми I j ;i яңадан 
гөл таҗына к} Ш ЯН чыклар б\ лып 
ТОМан, болыт б\ лып яңара. 

Шигырьләрем җормы, беркатлымы, 
аһ-зарлымы, санмы, тирәнме 
алар, 
алар киләчәккә 
Һ )м алар [а минем һөрәгем 

чәчәк в га, галәм дымы гисә... 
|| tun ыркыц... 

М1\ ца күрә янган каләм< йә 
мин мең гапкыр күа яшь и\ цырдым 

Күэ оныта кайбер Йөзне, 
колак кайбер гавышны. 
Ләкин i кн һаман да нап j р, 
гик чак кына i ш ьиилы 

ч 1ч оны га ' v i ан r » i н, 
.1 бн гләр шомалыкны 
Моңа беркем i> шакка1 иын 
( ни Һаман ЧИбәр НЫКЛЫ. 

I е i оны га наалы i \ \ 
iap җылысын. 

Моны б .ii.i.i 
гыштан i>.III.II . олы< Liң 

. үзләр сөй |нсең, 
I ЫҢ i\ j) эшләр 

Л б( р КӨНШ ЙӘ] 
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РЕНАТ ХАРИС 

Барып көзгегә карыйсың -
бер үзгәреш чагылмый! 
һәм сизәсең оныткансың 
син елмайган чагыңны. 

һәм көчәнеп елмаясың... 
Кирәкмәс ил» юкса. 
Кеше а и һай ямьсез икән 
елмаюын онытса. 

Хәтер көне 

Беркемгә дә хәтер сакламыймын... 
Барысын ла саклыйм хәтерлә... 
Мине таптап узган кара атның 
Тояк эзе сызлый хәзер дә. 

Каты кулларымда чакта аның 
күбекләнеп чергән йөгәне, 
инде миңа тояк күтәрмәс дип, 
хаталанып күпме йөргәнмен?! 

Ул таптады... Чәчрәп аккан каным 
Идел дулкыннарын аллады. 
Егылулар гына коллык түгел, 
мин калыктым тотып калканны. 

Минем остән күпме яулар узды. 
Күпме күмде мине көл-болыт... 
Әй бүгенге мескен, мәңгегә от: 
яшәмәде татар 
кол булып! 

Шуның өчен хәтер сакламый ул. 
Хәтерендә саклый барысын... 
Ак айгырга менеп, ап-ак юлдан 
ак офыкка карап барышым. 

Яфракларын өзмә көзнең — 
җаныма төшә сызлау. 
Көз - вакыт халәте түгел, 
җан хасияте — кызган. 

Бәллүр савытка утыртып, 
туңдырма көз тамырын. 
Көз бит миндә чәчәк ата. 
көй сеңдерә, яңгырый. 

Үз вакытын миндә көтә — 
купшылана, җитлегә, 
Йөрәгемне азат итә 
тезгеннәрдән, читлектән. 



ЯҢД ШИГЫРЬЛӘР D 

Көя 64 лып .ifiHbflia чыгам. 
Ул - матур, якты, көләч. 
Тик җан сызлый, кулын сары 
яфракларыча тиг эч 

Бәсле түгел җаным 

Салкын карга карап күзләр гуңды 
Керфекләрем сынып төшмәсме/ 
Сүрән кояш болыт артларында. 
Болытларның түше гел бәсле. 
Күләгәдә, көлсу карда торам. 
тездән батып. 
сулап сорылык. 
Бусы - тыштан... 
Ә эчкэре якта 
каннар йөрәгемә орынып, 
бу сорылык каннап кибә. бетә. 
Күңел күгем һәрчак кояшлы. 
Кояш нурларында, җылылыкта 
уй-хисемнең якты юл башы. 
Елмаюым сирәк балкыса ы. 
еш батсам да моңга сагышка, 
җаны 
бәсле 
кешедер бу диеп, 
уйлый күрмә, зинһар, яп ышна! 
С ү р Э Н КОЯШ ПОСЫН ЯТКаН M i l l ! 

болыт түше шулай тел II.II н 
Мин күтәреп торам һәм җылытам 
авыр болыт тулы гөмбәзне. 

Уйларның авырлан ышшн 
иелми башлар. 
Уйларыңнан курыккан ы 
ислә алар. 

«Дару исе сеңгән шить 
циклыннан 

Шом 

Шом ул тәннең яясыя уе 
Н и шли сең бнг. \ н Ким 
II.ш бәләкәй Үлем кор] ак 
җан я и ки .in оя • 

Шом ул аңның сызлат ы 
Нишлисең бит, сызлана. 

http://ii.ii


Ю ' РЕНАТ ХАРИГ 

чәчәк кебек Өметеңә 
кырау open узганда. 
Шом ул кешенең табигый 
киңәшче бәхәстәше! 
Ләкин шомны җиңеп кенә 
кеше кешечә яши. 

Мин хушлаша яздым әле 
сары урман белән 
Янчьпымда булган ярын 
яман саллы түләм.. . 

Мин яңадан басын торам 
тере салкын җир] > 
куанычым ялкыныннан 
батып шыбыр тиргә. 

Яфрак коела.. . Аңарга 
юл юк инде кире. 
Тере туфрак күпме җанның 
мәңгелеге гүре.' 1. 

Торкем-торкем кошлар күрәм 
шәрә урман аша 
Мин алар белән х\ шлашмыйм, 
бары — саубуллашам. 

Илаһилык 

Алга карап ният кормыйм 
уфтанмыйм артка карап — 
икесе дә бүгенгемнең 
көчен урлаучы карак. 

Миннән өстен, миннән көчле, 
мннсез сүнгән һәм янган, 
минсез аккан, мннсез каткан 
хәл хакында уйланам. 

Яшәүче j.1 •: >хәббәтме, 
тормышмы ул, үлемме ' 
Менә ш\ шы халәт* чдә 
илаһилык голе мин! 
һ ә м акыллы, һәм матур мин 
мин үле мин. герек мин 
мин \ I белән, 
мин су белән, 
Җир-Күк белән 
бер үк мин! 



ЯНА шигырьлор 11 

Мим лә ятач авыр уйлар >йлап... 
Тәрәзәдә КОЛС> ЯКТЫЛЫК. 
Гомер ян.ii.i Коле күпләп калды. 
Иорәк тибә ләкин атлыгып, 
әйтерсең ю алда алтын капка! 
ӘЙе, капка! Үзем күрәмен 
Уем белән чин >,земне >зып, 
шул капкага барып керәмен. 
Җәннәт капкасы нч! Әйе. җәннәт! 
Артка чигә уем ашыгып... 

Йа, алла, чин ул дөньяга түгел, 
бу дөньяга үлеп гашыйкмын! 

Үа тешемә уянамын 
ТӨН \ ПКЫНЫ ин~" и [3 
Йөгереп китәмен. Кая? 
Кая б) лсын гегендә! 
<•) "тегенд >"' кайсы якта? 
Ул давылмы? , (чш.ячы? 
Ул җәннәтме, җәһәннәмме? 
( ора) да ятам янып. 
Ашкына җаным, ашкын.1 
Җанның күзләре йомык. 
Ьнрып җәһәннәм! Ә керсә, 
кем алыр .iHi.i йолып? 
.1 и 11 н |.1 оҗмах б) лса?1 
Мин кал* вм батып төндә?! 
Газаплы укене1 

нишләрмен икән өндә? 
Үа гөшем > \ янамын., 
> 11111 кая чакыр] гы? 

Пп|1 М И Ң ! и. 

чием 11 in i i ЮЛЫМ... 

Аны. башы яры пачтым 
мни КОТКар |ЫМ у к мпән. 
Колш ым! рәхмәт акты 
пышылдаган теленнән 

... Һәм миңа да янал ядлы 
б) рчан S " м ' IM.1I i 
I* 1\м,>1 пышыл iaj чым хәтта 
кил* и I I 1ем I i IM »де 

Оя II pup Он i\ дан 
кими җай ы шакшылык! 

http://im.1i


Мин аңа, оялтып, тагын 
эшлим бугай яхшылык... 

Мнн үземнән азат итмәм сезне 
аяк эзем Җирнең йөзенә 
төшми башлагач та... 
Юлыгырсыз 
юлыгызда үскән сүземә. 
Кагылыгыз шайтан таягына, 
тузганакның сөтен татыгыз, 
ромашкалар, күкчәчәкләр белән, 
күккә карап, аунап ятыгыз. 
Исерегез көлсу әремнәрдән, 
кычытканнар утын тоегыз, 
алабута, сарут, әрекмәннең 
орлыкларын җиргә коегыз. 
Кайберләре тырнар... 
Кайберләре 
арындырыр чирдән, ярадан. 
Чәчмичә дә үсә торган сүзләр 
булып калам сезнең арада 



ҮЗЕБЕЗНЕКЕ 

R
Рауль Мирхәйдәрне иҗатыннан азмы-

Н күпме хәбәрдар булсам да, аның үзен күреп 
Щ белми идем Оренбург якларында туган, 
Щ Урта Азиядә яшәп ятучы әдип белән хәзерге 
Н заманда аралашу-очрашу мөмкинлеге дә ташка 
щ үлчим Танышуыбыз һәм дуслашып ^ 
Н исә көтмәгәндә һәм бик гади булып килеп 

^^ЛЩ чыкты 
^ Н 1997 елның ноябре иде Язучыларның 

,^Ш Щ Иеределкинодагы иҗат йорты Ул елның 
Н иртә яуган кары ботен доньяны an-ак юрганга 
Н торган, әнә шул аклык күңелләрдә ӘЛЛӘ 
Н нинди бер сафлык, пакьлек хисе уяткан кон 
Н иде ул Көтмәгәндә иртәнге якта кемдер 
Н тыйнак кына ишек шакыды Җыештыручылар 

китеп беткән, коридорда инде тынлык 
урнашкан бер мәл иде *Монда таныш-белешләрем юк. кем булыр 
икән?* — i)un гаҗәпләнеп куйдым 

Ишектән озын буйлы, мәһабәт гәүдәле, спортчыларча нык 
таза күренүче, шәрекъ кешеләренә тартымрак йолле Огр кеше 
килеп кергәч, тагын бер кат аптырашка калдым Уңайеы i тынлыкны 
кунааым үзе бүлда 

— Сез Казаннанмы9 Сез язучы Флүс Латыйф 
дидв ул дустанә елмаеп 

)Цй дидем мин тагын бер кат caept 
— Мин Рауль Мирхәйдәрон булам, танышыйк (fun кулын 

i и uU.i кунагым Мин шулай иҗат йорты контпрына кереп. 
Ки тннан кемнәр килгәнен белешеп торам Аралашасы та 
килә бит 

Әнә шулай бик гади һәм көтмәгәндә башланып киткән 
танышлык үзара ихтирамга әйләнер, әдәбият i әнгать, татар 
дөньясы, татар мәдәнияте, аның дөнья халыклары арасында тоткан урыны турында азын-озак мөсәхәбәләргә сәбәп т, . 1/й ш.-ан Шунысы аеруча мөһим һәм игътибарга лаек. Ташкентта. Орвнбурвта чш ә Мәскәүдә яшәвенә карамастан, Рауль татар 9д»бияты, татар мәдәнияте, сәнгате һәм. гомумән, татар белан кызыксынудан туктамаган, ул туган калкын тоеп яши. аның очен борчыла, уйлана Аның барлык {и 1 VpbH ""' 1*>нд§ ч-щ) уңчы геройлардан .-.•• н I татар булмый калмавы да шуннан ки i >••• Рауль Мирхәйдәровны татар укучың, каршы. 



ҮЗЕБЕЗНЕКЕ 

бик аз белә. Хәзерге заманда, тәрҗемә итү мөмкинлекләре дә бик 
тарайган чорда, анысы да гаҗәп түгел. Әмма урыс укучысы аның 
соңгы елларда иҗат ителгән романнарын йотлыгып укый. Ул 
хәзерге көндә Русиядә иң күп басылучы һәм иң күп укылучы 
танылган әдипләрнең берсе. 

Рауль Мирсәет улы Мирхәйдәров 1941 елның 17 ноябрендә 
Оренбург өлкәсенең нигездә татарлар яши торган Мартук бистәсендә 
туган, шунда урта белем алган. Аннан соң институтта уку 
еллары Белеме буенча ул төзүче инженер. Күп еллар төзү-монтаж 
оешмаларында эшләү дәверендә аңа ул вакытта СССР дип аталган 
иксез-чиксез илне аркылыга-буйга йөреп чыгарга туры килгән. 
Булачак язучы тормыш юлында күргәннәрнең барысын да хәтер 
сандыгына туплый барган. 

Кырык яшендә Рауль төзү эшеннән китә һәм бөтен барлыгын 
әдәби иҗатка багышлый. Бер-бер артлы хикәяләр, повестьлар, 
романнар иҗат итә. «Молодая гвардия», «Советский писатель*, 
«Художественная литература» нәшриятларында бүгенге көнгә аның 
өч дистәгә якын китабы басылып чыккан инде. һәм шунысы 
куанычлы, аларның байтагы чит телләргә һәм СССР халыклары 
телләренә тәрҗемә ителгән. 

Рауль Мирхәйдәров совет мафиясенә багышланган романнары 
белән аеруча киң танылды. Аларның беренчесе — Үзбәкстандагы 
югары дәрәҗәдәге җитәкчеләрнең кыңгыр эшләрен фаш иткән 
«Пешие прогулки» романы 1988 елда «Молодая гвардия* нәшриятында 
басылып чыккан иде. Шуннан соң инде ул тагын унсигез мәртәбә 
кабат басылды, кайберләренең тиражы 250 меңешәр данә булды 
Бу китап дөнья күргәннән соң Рауль Мирхәйдәровка һөҗүм оештырыла, 
һәм әйтергә кирәк, ул могҗиза белән генә диярлек исән кала, 
табиблар егерме сигез көн буе аның гомерен саклап калу өчен 
көрәшәләр, аннан соң да әле аңа бик озак хастаханә палаталарында 
аунарга туры килә. Хәзер ул икенче группа инвалид. Әмма Рауль 
язудан туктамый. Мафия тормышыннан бер-бер артлы яңа романнары 
чыга тора. 

Яңа романнар белән бергә Ташкентта яшәү дә кыенлашканнан 
кыенлаша бара, бераздан инде бөтенләй мөмкин булмый башлый. 
Телефоннан янаулар дисеңме, торлечә куркытулар, ачыктан-ачык 
шантаж дисеңме, берсе дә калмый. Әсәр геройларында үзләрен 
таныган «җитәкчеләр» бернинди пычрак эштән дә тайчанмыйлар 
Башта көпә-көндез машинасын урлап китәләр, бу да тәэсир 
итмәгәч, китапларын чыгаруны тыю җаен табалар, хәтта инде 
типографиядә җыеп басарга әзерләп куелган китабын туздырып 
ташлыйлар. Киң тармаклы һәм көчле җинаятьчел даирәләр белән 
башкача көрәшү әмәлен белмәгән Рауль бөтенесен ташлап Мәскәүгә 
күчеп китәргә мәҗбүр була. Хәзерге вакытта ул язучыларның 
Переделкинодагы иҗат йортында бер бүлмә алып яшәп ята һәм 
бертуктаусыз иҗат итә. 

Журнал укучыларга тәкъдим ителә торган повесть Рауль 
Мирхәйдәровның баштагы чор иҗатына карый. Без Раульне тулы 
хокук белән татар язучысы дип исәпли алабыз. Ул безнең үзебезнеке! 

Флүс ЛАТЫЙФИ 



Рауль Мирхәйдәров 

ИГЪЛАН БУЕНЧА ТАНЫШУ 

ПОВЕСТЬ 

А дресы өйнеке күрсәтелсә дә, телеграмманы эшләгән җиренә 
китерделәр Эчтәлеге алай ашыгыч тапшыруны таләп тә итми. 
аннары район үзәге Хлсбодаровка почтасында хатын-кызлар гына 

эшләвен искә алтайда, аның инде, кулдан-кулга йөреп, кат-кат укылуына 
шик-шөбһә юк иде. Әкрәм абзый шул җилкенчәкләрнең яшьлек 
шуклыкларын әле дә хәтерли, кызлар да аны әйбәт беләләр: ул аларнын 
ярәшкән егетләре белән сугыш кырына китеп барган иде, әмма \ JC генә 
исән-имин әйләнеп кайтты 

Почта ишегалдындагы кечерәк кенә казна флигелендә яшәп яткан, 
бала-чагасы ишле Дарья Сташова егерме еллардыр инде поселокта 
телеграмма тарата Күн нәрсәдән хәбәрдар, жор гел бистәсе ( 
бер телеграмманы да теленә салынмый гына тапшырмас Бу юлы исә 
дәшми генә бирде Кызыксынуы күңелен кимерде кимерүен, әмма авыл 
халкы кушуы буенча ук булмаса да, һәрхәлдә почта һәм м 
хезмәткәрләре исеменнән, сөйләнми генә, нәфрәтләнеп, протест нотасы 
сыманрак итеп тапшыруы хак Телеграф кагыйдәләре кушканча, 
телеграмманың алынуына имза да куйдырды -пе, элегрәк шуныи ише 
вак-төяккә вакытын исраф итми торган иде 

Газизем Әкрәм Талиевмч \ип башлана өч тәңкә 
гына п \өграмтиа Сезне Кеяья 
!;<<\и-1/»т.< mm.! MMJи Һич уйламаганда, гәзжттә басылган игъланыгызга 
Һ | гел төште Миңа ы <• . 
си/' \еләр самолетта очам Якшәмбе кешне 
Күрешкәнчегә гатле 

Наташа 

Әкрәм Галиевич хат гашучы Сташованы кабинет (врөэөсеннәи күреп 
калуга хатыма бик гиз җавап бирерләр дип өметләнми i 
Клебодаровкасы кебек ерак бер авылга атлыгьш горучы внын кебек 
пенсия яшенә аяк баскан аровщщия нотариусы белән кызыксынучы 
берәр хатын-кыз табылуына бик \к ышанып га җитми иде. 

с ахалин гикле Сахалиннан көннәренә хәтле саный-саныв • 
очын килергә ниятләгәннәр нкәи, димәк, ничек кенә кызыксыналар 
әле. Шул горурлык хисе оер мәлгә аны Сташова һәм аңын гелеграмм 
белән кы шксынуы-кы шксынмавы хакындагы \ шарын оныттырып горды 

Сташова чыгып киткәч, Әкрәм Галиевич уты i елдан врп к утырып 
иплә] ютариаль конторасынын кысан кабинетында ишек, 

йөренеп алды 
Авыл нотариусы өчен ипиен ип !• гъни мәктәпләрдә 

чыгарылыш имтиханнарына кетле бер атналап вакьп бар Шу: 
шшыш 5ел.»м килүчеләр юк - Хлсбодаровка халкы авыл советыннан 
һәм нотариус ran белешмә a n бүтән берәр кәгазь-малар ал) очен иртәнге 
якта йөрергә гадәтлектән Бүген пв внын онына икс әбекәй генә килде 

он [әрен оныкларына мирас игеп калдыралар икән \хы лар] н 
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сөте дә кибеп җитмәгән, шулай да үзләрен күчми торган милек иясе 
итеп күрәселәре килә", — дип кашларын җыерды Сабиров, әлбәттә, 
ишетелерлек итеп берни дә әйтмәде, эш урыны риясыз булырга мәҗбүр 
итә иде аны. Балигълык яшенә җитмәгән үсмерләр өчен әллә ниндиләрен 
дә рәсмиләштерергә туры килгәләде ана. 

Әкрәм абзый, телеграмманы янә әиләндерә-әйләндсрә: 
— Наталья Сергеевна... Наталья Сергеевна... — дип тәкрарлавын 

абайламый да калды. Исеме һәм атасынын исеме ошый иде ана. 
Кулындагы телеграмманы әйләндерүен, ирекеездән кат-кат укуын 

дәвам итеп: "Әлбәттә, танышуны башлап җибәрү өчен ин әүвәл хат 
кына язып салса да яраган буласы да бит", — дип, нәрсә эшләргә 
кирәклеген күңеленнән уздырып, уйланып утырды. 

Шундук белмәгән-күрмәгән Натальясын яклап та куйды — шул 
тикле ерак җирдән килергә ниятләгән ич, хатны, мөгаен, самолеттан 
самолетка, поезддан поездга бишәр мәртәбә күчереп йөртә торганнардыр, 
югалып калуы да, ихтимал. Андый ышанычсыз хатка караганда, ашыгыч 
телеграмма сугуы хәерлерәк тә. Хатның почта яшигында атналар буе 
ятуы яки берәрсенсн мәнсезлеге аркасында югалу!' да бар, андый хәлләр 
хакында газитләрдә азмы язалар. Аннары телеграммада әйтелгәнчә, аты 
да көтелмәгәндә бирелгән... 

Әкрәм абзый үзенең "яклыйм", "каршы киләм" дигән дәлилләрен 
һәрьяктан исәпләгәннән сон, ашык -пошык кына хәстәрлек күрүне гомумән 
өнәп бетермәсә дә, Наталья Сергеевнанын килергә ниятләвен хуплады. 
Димәк, алда әле бер атналап вакыт бар һәрнәрсәне кабат күздән кичереп 
чыгарга була. 

Әкрәм абзый эш сәгате беткәнче калган вакытын, күршесе һәм 
якын дусты, райпотребсоюз бухгалтеры Жолдас агага шылтыратасы, күңелен 
кытыклап торган яңалык белән уртаклашасы килеп, кыбырсып уздырды 

Әмма ул хакта сүз башлауны хуп күрмәде: бөтен гомерен диярлек 
ут күршесе һәм дусты ҖолдаЬ кулы астында райпотребсоюзда эшләп 
уздырган хәләл җефете Вера Федоровнаны җирләвенә ел да тулмаган 
Верочканы (баш бухгалтер аның хатынын шулай дип йөртә иде ) Җолдас 
ага үз итә, тырыш хезмәткәр дип исәпли, ел саен ялга киткәндә яки 
авырган чакларда уз вазифаларын аңа гына тапшырып калдыра иде. Уен 
эшмени — бухгалтерның һәр имзасы акча яки матди байлык белән бәйле 

Хлебодаровкада, үзен хөрмәт иткән һәр кеше кебек, мәрхү.м-
мәрхүмәләрнен елын да уздырмый һәм сонгы кадер-хөрмәт күрсәтү йола
сын да үтәми торып, өйләнү яки кияүгә чыгу хакында сүз кузгату да 
гөнаһ санала. Баш бухгалтерга якшәмбе көнне ниндидер бер Наталья 
Сергеевна килеп төшә дип сөйләп бирсә, күршесе һәм мәрхәмәтле дусты 
Җолдас та аңламас иде аны Әкрәм Галиевичка нотариаль контораның 
кысан бүлмәсенең бакча ягына ачылган тәрәзәсеннән аны белгән һәм 
белмәгән кешеләрнең: "Кабер туфрагы басылып та өлгермәгән, ә ул 
өйләнергә ашыга, сабырлыгы төкәнгән'*. — дип сөйләшкәннәре ишетелә 
сыман тоелды. 

Юк, Ырынбур ягындагы район үзәге Хтебодаровкада да монафикълар, 
икейөзле бәндәләр түгел, бәлки гап-гади кешеләр яши. Алар үлгәннәрне 
рәнҗетми, исәннәрнең хокукларын һәм күнел ачуларын кысмый торган 
гади һәм гадел тормыш кагыйдәләре, йолалар булдырганнар. Әкрәм 
Галиевич Хлсбодаровкадагы тол һәм ялгызак хатыннарның ана игътибар 
итүләрен, күз атуларын тоя, сизенә иде Бәйрәмнәрдә яки берәр тантана 
көннәрендә дуслары, авыл советы һәм райбашкарма кошгтетьгндагы хезмәт
тәшләре чакырган һәр җирдә, үзен теге яки бу ханымга таба саклык 
белән әкрен генә этеп җибәрүләрен сизми, белми иде мешГ Ә кичләрен 
ара-тирә Җолдасларга самавыр чәе эчәргә дип кенә кергәндә, бишбармак
тан авыз итәргә чакырганда, кунакчыл күршеләренә очраклы килеп кергән 
үзенә иш. тия ханымнарга тап булмады мыни'' Әлеге ханымнарның берсе 
дә, дуслары да өйләнү хакында чынлап яки шаяртып кына булса да сүз 
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кушарга җөрьәт этмәделәр 6irr, кешенең капгылы-хәсрәтле чагы, сөйләшү 
с-чаган әле дип уйлаганнардыр. Акын Хтебодаровкадагы тормыш-

көнкүреше төрле имеш-миме шләргә урын калдырмый иле 
Ганышу вгъланы бастыруы белән дә бик нык ашыккан булып 

чыкты, күрәсен Август аенын беренче якшәмбесендә Вера Федоровнанын 
елы, ай ярым диярлек вакыт калган, ә ул инде хатын сайлый-күзли 
башл iran 

Көннәрдән бер көнне Сабиров, эштән кайтышлый, автостанция 
янәшәсендәге базарга сугылырга 6j 

Юл уңаендагы Хлебодаровка әлләнл з\р булмаса да, теләсә нинди 
картадан эзләп габа алмасан да, анын базарына мондагы халык өчен ят 
саналган яшелчә, жнләк-жлыеш сатучылар агылып кына тора. 
Сөйләшүләрендә һәм үз-үзләрен тотышларында югары белемгә ия 
икәнлекләре сизелгән яшь кенә икс корея кешесе җирле колхоздан арендага 
яки, хәзергечә әйтсәк, подрядка алынган Хлебодлровка җирендә суган 
һәм карбыз үстереп саталар Үзбәк карты туфрак каткан жиләк-җимеш, 
бу якларда үсми торган төрле тәм-том, аш тәмләткечләр сата Алма-Ата 
тирәсендәге алма оясы Тюкульбастап килгән апорт алмасы кебек алсу 
йөзле чая гына бер ханым да алма сату белән мәшгуль Иргә өлгерә 
т р и п алмалардан аңкыган хуш ис көнчыгыш тәм-томнарынын 
исен басып китә 

Хлебодаровка әлләни табыш та китерми, халык та төрле-төрле там
гам, яшелчә, Җ.НЛӘК-ЖИМСШ ише нәрсәләргә әвәс т\гсз. бәяләр да юнь 
генә, шулай да алу-сату бик сүлпән бара Кайберләре балаларына, 
кайсы [ары авыру янына бару, өченчеләре кунак очен .тип кенә 

Әкрәм абзый да гамлерөк алма сатып алырга гяп базарга к 
үзен шинны кебек кабул иткән алс) йөзле, уйган, чая ханымнан еш 

•м сатып ала иле Ханым ерактан \к нотариус! 
алды, ләкин чакырып гормады, 65 вак! ндә күз 
чагы [дыргъгч полиэтилен пакетлар тоткан промкомбиназ кы лары кайнаша 
иде. Әкрәм i63i кәһә1 кенә базардан чыгып 
гайды Шушы алма сатучы гына игълан буенча ганьш 
диде ул. 

I'm кына гормыш гәжрибөсе гуплаган һич 
кеше [әрнен (Ә кылган эш-гамөлләрен, ун фикерләр! i 
i ң! \и дый кешеләр \ i бәхетсезлекләрея п • - һава 
торышына, дүшәмбе кәшә, унөч санына, га [эттән гыш хәлләргә 
калдырырга әзер, бары тик алдын артын уй 
очен -канап кына ГОТМасЫННар 

Бу хәл rap .шин \ te бе ган пакеты ia, сумк u 
сатучьп ана в юаларны "Вечерняя \лма-Аз i" гәзитенә гареп бирүеннән 

• ,i 1 анда нотариус шап 1нвар урнаштырылган Кндый 
и] 1.1 1ннар н [ебе i ore өч • м л гө ш 
өйләренен шәһәрчә п ш пи һаы 
мә] ьлүм и № 

Баштарак кип җәелеп киткән >ш бик гиз ( 
юкка чыкты хатын-кызларны] вв өлешенен гырышлыгы һаы 
гайрәте бе [ән оешкан андый клублар, ихтимал, \ i бурычларын гал 
иткәннәр iep, ә калганнарынын к\ шарыннан килмә tap юкка 
i әмм i и • Хлебодаровка 

рак авылларга да б ipim иреште 
Бәхетсезлеккә гарьн ш хатьш-кызл! 

ШӘҺәр 1Әр 1Ә1 | ; 

оештырылмаган! ц кияүләр җитмәү' къп иим килеп гуганта, үзәк радио 
һәм ге [свн U-I:I 
гулы цегәренә киңне галап иткән, Маяк" радиостанциясен, илебездә 
бершгчә ,[- һәр ике-еч яртышар 
СӘ1 ң |, [ек raw иш игъланнары гаггшырып 
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сәгать тәшкил иткәнгә, Магадандагы кияү егете, Карпат аръягындагы 
кәләше турында ишетеп калырга тиеш дигән кинәшләре теркәлгән хатлар 
белән күмеп ташлаганнар, дип сөйлиләр. Ә Үзәк телевидениегә 
кәләшләрнең ин шәпләрен бөтен гүзәллекләре белән күрсәтеп бару өчен 
шимбә көнне бер канал бирелсен, шул чибәрләрнең игелекле эшләрен 
сөйләгән язмаларны, әлбәттә, матур-аһәнле тавышка ия Василий Лановой 
тәэсирле итеп укысын, Вячеслав Тихонов үзе укыса тагын да әйбәтрәк 
булыр иде, дигән тәкъдимнәрен юллаганнар Бөтенсоюз "Мелодия'' 
грампластинкалар фирмасын да игътибарсыз калдырмаганнар. Шундый 
ук игъланнарны музыкага салып язылган дисклар һәм кассеталар чыгар
ганда, магнитофоннар һәм проигрыватели!әр житсштеручеләрнеке кебек, 
фирманың да эшләре гөрләп барыр иде дип, читләтеп кенә эшлекле 
киңәшләрен күндергәннәр. 

Сәламәтлегем әйбәт, холкым-фигылем, килеш-килбәтем дә күңелгә 
ятышлы, оста хуҗабикә, кечкенә генә берәр шәһәрдә яки авыл җирендә 
тыныч мәшәкатьсез генә көн күрергә яратучы урта яшьләрдәге бер 
ханым илле яшьләр тирәсендәге, шат күңелле булуы мәслихәт, кеше белән 
аралашучан исерткеч эчемлекләр белән мавыкмаучы ир-ат белән танышырга 

Әкрәм абзый әлеге игъланны йөз тапкыр гына укымагандыр, мөгаен. 
"Урта яшьләрдәге бер ханым" дигән сүзләр аның дикъкатен жәлеп итте. 
Чама белән ничә яшьләрдә икән соң инде ул9 "Кечкенә генә берәр 
шәһәрдә яки авыл җирендә тыныч, мәшәкатьсез генә көн күрергә яратучы" 
— дигәнен дә ошатты ул. 

Дөрес, кәефен кырган игъланнарга да тап тулды ул. 

Миңа 47 яшь Югары белемле җыр һәм музыкага мөкиббән 
нәфис әдәбиятны һәм сәнгатьнең башка төрләрен дә яратам Акылы-
фигыле белән миңа тиң булырдай ир-ат белән танышырга теләр идем 
Матди яктан тәэмин ителгәнмен машинам дачам бар 

Җыр һәм музыкага мөкиббән ханым бер ягы белән дә аның күңелен 
биләмәде, игълан иясе Хлебодаровкадагы Сабировны күздә тотмаган, 
күрәсең 

Нинди генә адреслар һәм тәкъдимнәр юк анда! Кая телисен, кемне 
телисен, жаның теләгәнеңне сайла! 

Мин тол хатын Илле яшьләр тирәсендә, таза бәдән ie кара чәчле 
Ике балам да күптән урнашты, аерым яшиләр Кырымда йортым бакчам 
бар Эшчән, хуҗалыкчыл, бакча эшләрен һәм чәчәк үстерә белүче ир-атны 
кабул итәргә теләр идем. Ир-атның таза-cay һәм озын буйлы булуы 
мәслихәт " 

Кулына очраклы рәвештә "Вечерка" килеп кергән көннән, авыл 
советында эленеп торган зур дөнья картасына карап торган кебек Әкрәм 
Галиевнч кичләрен шул игъланнарны укып женләнә иде. Серле, ят шәһәр 
исемнәре кайбер сәяхәтченең күңелен ничек җилкендерсә, бу игъланнар 
да аны шулай канатландырып җибәрде. Гәзитнең бер нөс\ә"нкәнлегенә 
үкенеп бетә алмады, хәтта почтага барып алдагы айдан язылырга мөмкин 
түгелме дип белешеп тә кайтты Яна елдан башлап кына дип кәефен 
кырдылар. 

Кайбер кичләрдә гәзит укый торгач, күршеләренә самавыр чәе 
эчәргә керергә кирәклеген дә онытып җибәрә иде. 

Андый көннәрдә Җолдас ага хатынына самавыр кертергә кушканчы 
ишегалларын аерып торган пөхтә итеп буялган тәбәнәк киртә-койма аша 
карап ала, гадәттә, ишегалдында мәш килүче күршесен күрмәгәч: "Верасыз 
күңелсез Әкрәмгә, авырткан җиренә тоз салмавын хәерлерәк" — дн 
Самавырны алып кергәч, сирәк мыек очларына таба елмаеп шаяртып 
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кына янап ала.: "Сабыр ит, дускаем, күршем минем, өйләндерәбез без 
сине Картайган көнендә япа-ялгыз калу күнелле түгел, әлбәттә Барысы 
да кешечә булсын дисен икән, вакыты җиткәнне көт, яшебез белән дә 
мыскыллап көлүдән узганбыз, аннары яшьләргә әшәке үрнәк күрсәтүдән 
сакланырга, үзебез урнаштырган гореф-гадәтләрне дә бозмаска тиешбез1' 

Бу вакытта анын дусты ничәнче мәртәбәдер "Мин, аксыл-сары 
чәчле, какча гәүдәле ханым, игелекле, авыл җирендә яшәүче олы яшьтәге 
ир кешегә кияүгә чыгар идем. " дип укый торгач, уйлары белән шәһәр 
шау-шуыннан туйган, шәхси тормышында унышсызлыкка тарыган, арган 
"аксыл-сары чәчле, какча гәүдәле" ханым янына, әле Кырымда бакчасы 
диңгезгә таба сузылган зур гына йортта яшәп яткан "кара чәчле, таза 
бадәнле'' ханым катына барып кайта. Кара чәчле ханымның игъланындагы 
"озын буйлы" булсын дигән шарты гына сагайта төште Әкрәм Галнсвнч 
буйга ким-хур түгел, шулай да "илле яшьләрдәге тол ханымнын" нәрсәне 
күздә тотуын аңлый алмады. Тол ханымга, мөгаен, анын икенче як 
күршесе ике метр чамасындагы Иван Гаврилюк иш булыр иде. Хәтта 
аны үз хатыны да, күздән ычкындырмаска тырышын. к:1я ул Кырымга — 
Иванның җитәкчеләре белән ачуланышмый торып, күрше колхозларга 
авыл хуҗалыгы эшләренә дә җибәрмәде Иван Кырымга, диңгез буендагы 
бакчалы йортка күптән качып киткән булыр иде инде, чәчәк үстерүдән 
кала, тол хатынның бөтен таләпләренә дә туры килә икән килүен, әмма 
анын тормышын кинәт кенә үзгәртә ала торган андый кадерле гәзитс юк 
шул 

Ирләр игъланы да сирәк кенә очраштыргалады Шундыйларның 
берсен Әкрәм абзый бастырмас иде, андый игълан, щьщча, хатын-кызга 
пычрак ата, аны хурлыйдыр сыман гос 1ДЫ Ь> игъланны, мөгаен, хәзерге 
иманның саран эшкуары биргәндер, ни өчендер яшен әйтмәгән Винница 
киявен 47 яшьлек, җыр-музыкага мөкиббән, машиналы һәм дачап i 
белән таныштырасы килде. 

Мин 45 яшьтән узмаган ипчән мол туар fi мер дуңгы <i кош корт 
(күркә, каз) асрый белүче. таза ,. им Вжшишца шәһәре 
шрәсеңлв 18 сутыйлы бакчам белән кирпечтән салынган йортым. умврта,\ыгым 

i чим тартмыйм, вЛлв утырырга яратам Биюче л-> тел бистәсе АӘ 
түгел 

Винница тирәсендәге "биюче дә, тел бистәсе ДӘ түгел" кияүнен 
хатын-кызларга мөрәҗәгате ни өчендер Сабировка тынгылык бирмәде 
Нотариуска ул ганызп сыман тоелды, ул аны көрсенергә дә, елмаерга да 
мәҗбүр итте, ачуын да китерде Кайбер көннәрдә ВНЫЯ уйлары бай утар 
иясе тирәсендә генә бөтерелле Хәтта хезмвтгө тагында уйламаганда, 
кинәт анын 'мин күңелдән чакыруы исенә гө 

'ШҮҢ.1 охш.чмнрак игъланны LICK канда ишеткәнем, укыганым 
бар иче СОН?" — иш 0.I1H ватты Әкрәм абзый, КИЧерГВН гомерен күз 
алдыннан у ихырьга Хәер, (урдан кубып ML ко алырлыты да юк — 

рОВКадаЯ сугыш КЫрННа КНТвП барДЫ СОНГЫ УТЫЗ елдан артык 
гомерен бер кая да чыкмын шунда уздырды герчә Верочкасы туганнарының 
ХӨЛеН белеп K.u'ii әле дин кат-каг тукып ГОрСЯ ДВ, ЫрынбурП ДВ I 
булмады Уйлана торгач, ВНННИЦВНЫН саран кияве кебек, үзенең дә өйдә 
утырырга аратуьп икърар итте Шулай да шуна охшаганраж игъланны 
кайчан укыганы бар иде сон анын? 

Көннәрдән бер көнне лигә йомыш белән килүчеләрдән берәүнең 
"Крокодил' куриалын онытыл юлдыруын күрде, исем,' гөште дип, чак 
кычкырын нкбөрыме 

ли.чын игъланнарны укыганы б вче еяларнын 
урталарындҗдыр, матбугат бятләрендв һәм ра ою гапшырулар вз Америкада 
мәхәббә] мәсьәләләрен мал игү бе мсктрон 
к о ш ы н - камтштр шөгыльләнә икон пион хәбәр чалынып калган иде 
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Белдер яки хәбәр генә ит, кемне телисен — аксыл-сары чәчлесенме. 
кара чәчлесенме. коңгырт чәчлесенме, юанынмы, нечкәсенме, картынмы, 
яшенме, нинди холыкчысын, хужалык эшләренә сәләтлесенме — машина 
шундук сиңа кирәген җыеп та бирә. Шундый юл белән өйләнергә, 
кияүгә чыгарга ниятләгән кешеләр хакында Верочкасы белән көлешә-
көлешә укыганнары әле дә хәтердә. Гәзитә хәбәрләренә сатириклар да, 
карикатурачылар да кушылдылар. Ул еллардагы "Крокодил" битләренә 
күз салсаң, хәзерге танышу игъланнарыннан әлләни аерылып тормаган 
текстларга һәм рәсемнәргә тап буласың. 

Бу ачыш бер мәлгә нотариусның кәефен бозды, ул чагында 
американнарның әдәпсезлекләренә чын-чынлап ачуы килгән, андый 
игъланнарга әхлаксызлык дип караган иде. Шулай да таушалып беткән 
гәзит аны узенә җәлеп итте. 

"Вечерняя Алма-Ата" гәзитенә игълан бирергә кирәклеге башына 
да килмәде. Аның уйлары Кырымдагы "таза бәдәнле" яки "аксыл-сары 
чәчле, какча гәүдәле, шәхси тормышында унышсызлыкка тарыган, арган' 
ханымга хат язып карау ниятеннән ерак китә алмады, аннары бик үк 
ышанып та бетмәде. Тартынмыйча эч серләрен сөйләүләре анын гайрәтен 
чигерде: 

"Төсем-кыяфәтем килешле генә, күпне күрдем, инде тынычлана-
басыла төштем, илле яшемә җиткәндә ярык тагарак янында торып 
калдым хыялый, хиссиятле ир кеше мин Гомеремнең соңгы көннәрендә 
булса да. баш очымда ышанычлы түшәм, турылыклы тормыш юлдашы 
табуыма өмет баг.шйм Тыныч һәм җылы учак эзлим Бернием белән дә 
шаккатырырга җыенмыйм, булган нәрсәмне үзем белән йөртәм Гитарада 
уйныйм җырлыйм. Верленнан алып Вознесенскийга кадәр булган поэзияне 
беләм Гаилә учагын яктыртырмын, бизәрмен дип уйлыйм 

Сабыр холыклы нотариусыбыз "хыялый, хисиятле ир кешенең": 
"Оятсыз, юньсез, жир бит, ата мәче", — дип тетмәсен тетте генә. — 

Ярлы ябагай, каккан казыгын да юк ичмасам, шулай да инсафлы, намуслы 
ханымнар кирәк! — дип, укыган саен тузынды Әкрәм Галиевич. — 
"Гитарада уйныйм... Верлен... Вознесенский..." Пенсиялек тә эшли 
алмагансындыр әле, төсен-кыяфәтең килешле ата чикерткә. "Тыныч һәм 
җылы учак эзлим!" Акылын алтын икән, кем генә теләмәс икән 
андыйны9 " 

"Шундый кешеләр дә нәрсәгәдер өмет иткәндә. Аллаһе Тәгалә 
мина үзе боера түгелме соң? — дип куйды ул бер мәлне. —Минем белән 
теләсә нинди ханым, хәтта какча гәүдәлесе дә юкка чыкмас, ким-хур 
булмас, һәрхәлдә ышанычлы түшәм белән тәэмин ителәчәк.." 

"Хыялый, хиссиятле ир кеше" игъланына ачуы килүдән ашыга-
кабалана "Вечерка"га мөрәҗәгать итүенең илебездәге хатын-кыз затында 
шулкадәр кызыксыну уята алуын каян белсен ди авыл нотариусы. Анын 
исеменә кеше ышанмаслык меңнәрчә тәкъдимнәр, хәтта акча җибәрүләрен 
әйткән хатлар явар. Назга, хыялга, хис-тойгыга бай игълан бирүе белән 
картая башлаган аферист уйлаганча булыр да әле. 

Әкрәм абзый тәвәкәлләде, игъланны мәгънәле, аңлаешлы, аны 
ниндидер җилкуар түгел, җитди, төпле, үз-үзенә нык ышанган, үз сүзләренә 
җавап бирә ала торган кеше язган икәнлеген сизелерлек итеп бирәсе иде 
шул Әкрәм абзый үзенең эш урынын, төс-кыяфәтен, планнарын. 
хыялларын, тәкъдимнәрен гәзиттә берничә сүз белән ничегрәк биреп 
булуын күз алдына китерә-китерә: "Кирәк дисәләр, хәтта авыл советыннан 
раслатып та алдырырга була. кире какмаслар". — дип уйланып утырды 

Булмый гына бит: әле берсе мин артык дип кычкырып, бүлтәеп 
тора. әле икенчесе мәгънәне биреп җиткерми. "Хлебодаровка авылы 
нотариусы" дигән сүзләр кызганыч булып тоелды ана. Язганын укып 
карады да, хатын-кызның күңелен андый сүзләр белән генә канатландырып 
булмавын аңлап, боегып калды. 
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"Ярар, теге ярык тагарак янында торып калган ябайньщ хатын-
кызларга әйтер сүзе лә, урыс булмаган Верлен белән Вознесенскнплан 
гайре бирер бүтән нәрсәсе дә юк ич, ә минем әйтер сүзем дә, тәкъдим 
итәр нәрсәм дә бар лабаса!" — дип фикер йөртте нотариус. 

Шул хакта килешле дә, мәгънәле дә, кыска да итеп әйтеп бирә 
алмагач, ул кичләр буе ир-атлар игъланнарын кабат-кабат укып утырды, 
Винница киявенекен һәм, аты коргыры, илле яшьләрдәге гитаралы 
чьгялыйныкын, әлбәттә, искә дә алмады. 

Ир-ат игъланнары бик аз басылган, алар хатын-кызлар чакырулары 
янында күмелеп, төссезләнеп, тоныкланып калдылар. Әкрәм абзый аларны 
диңгез-океаннардагы бәләкәй генә утрауларны уратып алгандай, кызыл 
карандаш белән түгәрәк эченә ала барды. Ирләр, күрәсең, үзләре турында 
әлләни әйтә алмаганга, тәкъдимнәре дә сай, мәгънәсезрәк килеп чыккай, 
гомумән, ир-ат заты үзен эчпошыргыч һәм сүлпән итеп таныштырып 
иде. 

Әкрәм абзый әлеге кызыл утраучыклардан бер генә дә акыллы, 
төпле киңәш тапмады, ул янә гәзитнең бер генә дә нөсхә икәнлегенә 
үкенде. Ике-өч нөсхә булса, еллык төпләмәсен әйтмибез дә инде, ул, 
һичшиксез, риясызларын да, канатландырганнарын да таба алыр иде, 
гәзиткә акыл ияләре, хиссиятле кешеләр: журналистлар, артистлар, 
музыкантлар һ.б. катнаша торганнардыр әле, мөгаен. 

Булмагач, булмый икән инде, "Кыш уртасында чәчәкләр ү« 
;1ларны кызгануын да мәгънәсезлек", — дип, күптән укыган шигырь 
юлларын исенә төшерде Әкрәм абзый, хәтере әйбәтлегенә янә бер сөенде 
Бу сиңа, "хыялый", ниндидер Верлен белән Вознесенский гыв 
Есенин! 

"Их! Үзем һәм бу йортка үз итеп килергә теләүчем хакында да 
шигырь белән генә язып бирсәң икән", — дип хыялланып та алды 
нотариус Рифмага салганда эш пешмәде, ниндидер "нотариус — пенсиус" 
кебек мәгънәсез юллардан ерак китә алмады, бүтәненә башы да, рифма< ы 
да житмәде, кырыс проза белән генә язарга калды 

"Әллә берәрсеннән булышуын сораргамы, — дип уйланып торды 
i ӘиТШС, шул ук Җолдастан үтенсәң, ул баланс комиссияләре өчен 

обллотребеоюзга әллә нинди докладлар яза., һәммәсе дә аны бер үзе 
1енә яза икән, дин сөйлиләр!" 

Верочка да: "безнең бухгалтер мәгълүматлы кеше, белмәгәне юк1 

— ди торган иде Аның шундый икәнен Әкрәм абзый анардан башка да 
белә. 

Җирле гәзит мөхәррирең исенә төшереп "Редакцияләү өчен 
Загорулького бирен карасаң һәм тагын өч йолдызлыны да алып керсен 
— дип фикер йөртте ул. 

Әлбәттә, ул чагында уңышлы чыгачагына шикләнмәскә була, ип 
генә әйтмә — бер баш әйбәт, ике-өч баш тагын да ялтырак, ышав 
га Әмма Әкрәм Галиевичнын планнарын, хыялларын бөтен Хлебодаровка 
калкына җиткерәсе килмәде. Җолдас, бәлки, сөйләп тә йөрмәс. ,> Иван 
Петрович беренче сыра мичкәсенә җиткәнче генә түзәр, аннары көлеп 
кенә каравы да бар, журналист халкы белән бик сак ип егәргә кирәк 
"Дус булсаң да, тәмәкең аерым булсын", — дип тикмәгә генә сө 
торгандыр Загорулько. 

Менә шушы хәлләр Сабировны чын-чынлап язу өстәленә утырырга 
мәҗбүр итте дә инде Әдипләр язган юлларын унар мәртәбә шомар 
Әкрәм абзый ин 1.1 мичән язучыны да уздырды — гуксаи киде вариантта 
язды, гуксаи сигезенчесен "Вечерняя Алма-Ата" гөзитенә жпбәрде. 

Җолдас агаларда кичен бишбармактан авыз иткәндә, гадә11 
аппетит әчеп бер-ике рюмка готкач, суксак- сигезенче вариантын азып 

Язды i.i. вакыт шактый сон булуга карамастан, почта] 
it кайтты Шулай гәвәккалдәмәсә, үзен гагын Йөзенче Һәм йөз илленче 
вариантын язып интектерәчәген бет,- иде ул 
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Иртән, йокыдан торгач, Әкрәм абзый башкала гәзитенә җибәргән 
игъланын кабат укып карамакчы иде, туксан сигезенче варианты бер 
утыруда, бер тын алуда язылган булып чыкты. Наталья Сергеевна 
Болдыреваны ашыгыч телеграмм сугарга һәм кинәт кузгалырга мәҗбүр 
иткән шул игъланнын ничек бирелүен беркайчан да күрә алмады. 

Аның игъланы хәйләкәр, бу эштә остарып беткән коллегасы 
Загорулько редакцияләгәннән сон түбәндәгечә басылып та чыкты: 
"Пенсиягә чыгу алдында торган юрист шәһәрдәге тормышы белән 
шапырынмаучы берәр ханымны Ырынбурньш тыйнак бер районы үзәгенә 
чакырыр иде- Көчем, сәламәтлегем, тел-теш тидермәслек абруем, 
жәмгыятьтә тоткан урыным һәм матди хәлем гаилә корып яшәргә 
мөмкинлек бирә. Йорт-курам, җайга салынган хуҗалыгым, картлык 
көнеңне мәшәкатьсез генә уздыра, үзеңне чын хуҗабикә итеп тоя, 
тормыштан уңдым дип әйтә алуыгызга инандыра". 

к\ iQ-цә шул гәзитә чалына калса, Әкрәм Галиевич редакциягә 
бернинди дә дәгъва белдермәс — бар да әйбәт, төпле, килешле Ана, 
мөгаен, "тел-теш тидермәслек абруем, жәмгыятьтә тоткан урыным'' дигән 
сүзләр аеруча ошар иде. 

Нотариус Алма-Атага хат язып җибәрү белән ничектер кинәт боегып 
калгандай хис итте үзен, гәзит белән кызыксынмый башлады, күз алдыннан 
сраккарак алып куйды. Ул төштән сон шул бер урында эшли башлаганнан 
бирле сүсәреп тузганчы кигән җиңсәсен ипләп кенә төреп сейфына 
салгач: "Нигә дип мәтәштердсм инде мин бу эшне''" — дип көрсенде. 

"'Хлебодаровкада хатын-кызлар беткәнме әллә'5 — дия иде ул 
кайчакларда, шунда ук кайберләрең: Вера Федоровнанын күптәнге дусты, 
райпотребсоюзда галантерея маллары буенча товаровед булып эшләүче 
Мария Петровна белән почта мөдире Мәрьямне күздән үткәрде Егет 
чагында Мәрьямне шәһәр бакчасыннан берничә мәртәбә озата кайтканы 
да хәтерендә. Чибәр, ягымлы, мөлаем кыз иде бит! 

Ырьгабур якларында газ чыга башланганнан бирле Хлебодаровкага 
килеп урнашкан райгаз начальнигы да, сонгы вакытларда кызыксынуын 
сиздереп, күз атып кала иде. 

Жолдасларда кемнәрне генә очратмады ул Казах мәктәбенең рус 
теле укытучысы Рәисә Әхмәтовнаны .щисеңме, гәрчә ул Сабировтан күпкә 

улса ш, аны инде Бөркетбаевлар — күршесенең хатыны итеп 
күрәселәре килә иде. җирле педиатр, Жоллас ага җәмәгатенең дусты һәм 
коллегасы Флюра Исламовнаны дисенме, (кырыс, боеручан ханымнан 
Әкрәм абзый шүрли дә иде.) тагын... кемнәрне генә очратмады ул кунакчыл 
Җолдасларда! 

Авыл советында җыештыручы булып эшләүче җыйнак, әмма вакчыл 
немец хатыны Фрида Яновна Грановскаянын тәкъдиме дә анын 
тынычлыгын алды, ул аны күптән түгел генә авыл советы ишегалдында 
туктатып, күптәнге танышы белән сөйләшкәндәй, уенын-чьгнын бергә 
кушып: 

— Әкрәм Галиевич, минем өйдә ике сазаган кызым барын да 
онытмасагыз иде. Ничек диләр әле, бик үк яшь түтелләр инде, шулай да 
сезнең өчен бик кулай булырлар дип белом, — дип шаяртып та алган 
иде. һәм, көрсенеп, өстәп куйды: 

— Кызларымның утырып калуларыдыр инде Мартам да. Матлам 
да кырыкны вакладылар Озак кына укып йөрделәр, үзегез беләсез — 
башта медицина училищесын, аннары медицина ггнетитутын тәмамладылар, 
аннары бик озак кына сайландылар, уюүзләнделәр, киребеткәннәр. Шофер 
да, слесаре да ярамады, үзегез беләсез, гомер үтә. Хлебодаровкада кияү 
булырдай егетләр урамда аунап ятмый, ялгыштылар, хәзер риза да булырлар 
иде, алам диючесе генә юк шул Кызларым әйбәт минем, эштән 
курыкмыилар, беркем дә начар сүз әйтмәстер дип беләм. Шулай да истә 
тотсагыз икән... 

Кайбер көннәрдә Хлебодаровкада күз атып йөргән ханымнар 
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исемлегенә, кәефкә карап, үзгәрешләр кертелә, бүтәннәре өстәлә торды 
Андый рәхәт мизгелләрдә үз-үзен онытып, киләчәккә планнар корыл 
утырганда, кинәт кенә Әкрәм абзыйньщ гәзиткә язып җибәргән хаты 
исенә төште дә кәефе кырылды. "Кирәксез ният, мәгънәсез эш", — дип 
битәрләде ул үзен , хатның юлда югалуы яки барып җитмәве исенә 
төшкәч кенә тынычланды. 

Шәһәр тормышының имеш-мимешләреннән хәбәрдар булганга 
"Югалмаган тәкъдирдә дә юл бирмәсләр, редакциядә танышлык белән 
үзләренекен беренче нәүбәттә бастыралар", — дип фараз итте ул "Безгә. 
Хлсбодаровкага, үз теләге белән килергә кем җөрьәт итсен, ди? Ре игн 
итекләр киеп ел буе саз ерырга, кышын атналар буе көн-төн мич ягарга 
кем риза булсын икән 7 " — дигән уй гына тәмач тынычландырды аны 

Хат башкалага хәвеф-хәтәрсез генә барып җитте һәм гәзитнен 
игъланнар бүлеге мөхәррире өстәленә килеп керле Авыл нотарвусынын 
туксан сигезенче вариант хаты кырыс карт гәзитченен дә күңелен эретеп, 
нечкәртеп жибәрде. Әкрәм абзыйның бишбармактан сон буталчык озын 
ми язуын истә тотсак, мөхәррирнең чын күңелдән тырышуын әйтергә 
кирәк Хатның алдагы саннарның берсенә тоткарлыксыз кереп китүендә 
мөхәррирнең бернинди катнашы юк ир-ai игъланнары бик сирәк килә 
иде. 

Алдаша белмәгән намуслы Әкрәм абзыйга бер фикер тынгылык 
бирмәде, бүтән берәүнең исе дә китмәс иде, гәзиткә ул \ JC турында бик 
үк төгәл булмаган мәгълүмат җибәргән икән ләбаса. Белемен юрист дин 
кенә язган бу, әлбәттә, университет белененә ия дигән суз 

Университет белеме ул — башкалада яки университетлы шәһәрләрдә 
студент тормышы, биш ел буе уку — мәдәният, спорт белән шөгыльләнү, 
карашларыңны, кызыксынуларыңны \стер\, баету: театрларга, музейларга, 
спорт залларына Йөрү, башка гуманитар факультетлардагы дусларын белән 
якыннан аралашу ул. Кыскача гына әйткәндә, университетта укыган 
кеше кин белемгә, югары культурага ия булып чыга, дөньяга карашын, 
тормыш ит\ рәвешен, гадәт-күнекмәләрси формалаштыра. 

Юридик хезмәткә ушз еллап гомерен багышлаган Әкрәм абзый, 
кызганычка каршы, андый белемгә һәм культурага ия була аямады шул, 
дөрес УЛ фидакарьләрчә эшләде, тырыш хезмәте күптөрле бүләкләр белән 
билгеләп үтелде. Сугыш анын юридик факультеты булды 

Мәктәп тәмамлауга ук, сугышка хәтле, районнан Ырынбурдаты 
юридик курсларга укырга җибәрделәр, шуннан фронтка озаттылар Әкрәм 
Сабиров га, яшьтәшләре кебек, сугышның алгы позициясенә омтылып 
караган иде цө, ул дигәнчә барып чыкмады Юридик курсларда укуын 
искә алып, гизләтелгән стажировкадан сон, хәрби-кыр суды аппаратына 
канцелярия эшләрен .шып баручы, ягъни эшбашкаручы итеп ку! 
Машинкада басты, стенограф га булды, кәгазьләр белән эш итте. катлар 
язды )п1сн төгәл, пөхтә башкарды Өенә уя җәрәхәтләнеп, контузия 
алын, ике орле и белән бүләкләнеп, офицер булып кайтып төште. 
Интендантларга да. врачларга да сугышта катнашырга гуры килде, төрлесе 
булды, хәрби юристлар исә сугыШНЫИ ИН каннар нокталарын 
мәхшәр гаендә йөрделәр. 

Кайчагында ул \ ия Верочквсы алдында гаепле саный юк, өйләнергә 
йөргәне өчен түгел, анысы, тормышның габагый дәвамы кебек, i, >еннән-
узе аңлашыла Берөребез бу фани дөньядан иртәрәк китә калса, бер-
берсенә хыянәт шешмәскә дни васыять тә әйтешмәделәр, гомумән ллл^ 
бу хакта бөтенләй СӨЙЛӘШМӘДеЛӘр. Вера Федоровна көтмәгәндә, көче, 
гайрәте гашып юрган чагында — кышын гына ияле яшен билгеләп 
уткәннәр иде; авырганы 6j гмады, ирланмя сы, ә бер көнне кинәт кенә 
[вньядан киме цө барды Ул үзенең игъланында!ы ftopi -курам 
хуҗалыгым цигән сүзләре эчен уңайсызланды 

...мә. утыз ел бергә яшә^ дәверс1 ы-күпме мал-
г, п I.чаннар иде туплавын, ә бүләр, бирер кешеләре юк. Бергә 
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яши башлауларыньш беренче елларында Верочкасы врачларга имче-томчы 
карчыкларга күрентәләп йөрсә дә, Аллаһе Тәгалә аларга бала бирмәде. 
Әкрәм абзый беркайчан да эшсез тормады, һәрвакыт хезмәттә булды, 
оклады да ярыйсы гына — сугыштан соңгы елларда кеше таба алмаганда. 
нотариусның сигез йөз сум оклады бик зур акча иде. Шул сигез йөз 
тәңкә өстенә тагын ныклы таянычы бар — бөтен районга төпләү эшен 
белүче бердәнбер кеше, кәгазь гасырында андый һөнәр дә ярап куя 
икән. Гаилә бюджетына аның керткән өлеше саллы булса да, йортны 
тоту Вера Федоровна җилкәсендә иде — Сабировларны белүче һәркем 
шулай дияр, Әкрәм абзый, да шуны ук әйтер. 

Верочканын кулыннан килмәгән эше юк, һәр эшне ду китереп 
эшләп ташлый, ут уйната; Винница кияве, мөгаен, әнә шундыйрак хатын 
турында хыяллангандыр... 

Сабировлар Хлебодаровкада беренче булып йорт салып керделәр, 
анысы да Верочканын тырышлыгы аркасында Әкрәм абзый булдырып 
чыга алуларына бик үк ышанып та бетмәгән иде. 

Тәки җинеп чыктылар бит' Агачын да, шиферын ла. цементын да, 
гәрәзә пыялаларын да, алдан хәстәрен күреп, берәмтекләп диярлек Верочка 
булдырды. Ул чагында илленче елларда, хәзерге белән чагыштырганда, 
авыл җирендә төзелеш материалларына кытлык зур иде. Йорт салу өчен 
кирәкле саманны алар ике җәй буе суктылар — бил бөктеләр, каян 
килгәндер ул көч-гайрәт, хәзер үзләре дә шаккаталар Калыплары берьюлы 
икс саман сугарлык итеп, ике катлап ясалган, һәркаисына алтышар чиләк 
сутлы балчык салалар, бу үзе бер центнер чамасы. Кара тиргә батканчы 
эшләделәр, көянтәләп су ташый-ташый иңбашлары суелып, чиләнеп 
бетте, һәр чиләк суны коедан кул көче белән чыгардылар, үз коелары 
булмаганга, күрше урамдагы уртак коега йөрделәр. 

Сутлы балчык измәсенә су саласың-саласын, ул аны үзенә сеңдерә 
— эчә генә, эчеп туйгач, чапылдый башлый. Шуннан соң сутлы балчыкны 
ат кебек таптап изделәр, аяклары саламга кадалып, җәрәхәтләнеп бетте. 
Жәйге эссе көннәрдә Верочка оек кимичә кеше күзенә күренә алмады. 
Шулай итеп, өй җиткергәндә дә Верочка Әкрәмне сакла) хәйләсен тапты, 
моны сизмәскә мөмкин идеме сон? 

Верочка эштә гаярьлеге белән бергә, башын да эшләтә белде Идән 
асты да, пыяла веранда да, дүртяклы өй түбәсе кыегы да, авыл җиренә 
хас булмаган зур тәрәзәләр дә ул уалаганча эшләнде. 

Тормыш юлын ул рай потребсоюз бухгалтериясендә вак-төяк 
йомышлар үтәүче булып башлап җибәрде, баштарак аңа товар-транспорт 
накладнойлары тутыру, инвентаризация һәм исәпкә ai\ үткәргәндә кирәкле 
исемлек төзү эшен генә тапшыралар иде. Жолдас аның бухгалтерия 
хезмәткәре өчен кирәкле бер сыйфатны — ачык, матур итеп язуын гына 
түгел, бәлки, кызыксынучанлыгын, төшенергә, аңларга тырышуын күреп 
алды, анын белән алга таба да эшләргә туры килүен күздә тотып, биш ел 
чамасы үзенчә өйрәтте. Кайчагында Жолдас, кызганыч, хисапчы 
хезмәткәргә диплом бирү хокукым юк, югыйсә, Верочкага, һичшиксез, 
кызыл диплом бирер идем, — дип шаярта торган иде 

Табигате белән кырыс авыл кешесе кемнең кем икәнен бик тиз 
аера. Авыл советы көнбатыштагы ксбегрәк "Кемнең кем икәнлеге турында" 
дигән еллык журнал чыгармаса да, кемнен яхшы укытучы, врач, 
парикмахер, сатучы икәнен белә, ә кайсысын, күрмәскә тырышып, бер 
чакрымнан әйләнеп үтә. Вера Федоровнаны район үзәгендә шөһрәтле 
бухгалтер дип беләләр иде. Ичеш-мимсшләргә караганда, майны чит 
илгә чыгаручы җирле май заводына, Хлебодаровкада иң зур саналган 
РТСка да аны берничә мәртәбә баш бухгалтер итеп кыстал та караганнар, 
гәрчә аларда зуррак оклад һәм премия вәгъдә итсәләр дә, Верочка үзен 
тәрбияләгән коллективтан китмәгән 

Йорты, хуҗалыгы турында уйлаганда, Әкрәм абзый, әлбәттә, 
Верочканы да истә тоткан иде. Буранлы, җилле озын кышкы к!гчләрдә 
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станогында эшләп утырганда, Верочкасы авыз эченнән генә сагышлы 
жыр сузып, мамык шәл бәйләгән чакларын күз алдына китерде, шәл 
бәйләүдә ул оста бәйләүче татар хатыннарыннан һич тә калышмас иде 

Нигә ул мине саклады, кадерләп, иркәләп, назлап кына торды 
икән9 — дип баш ватты ул, Верочкасы исән чакта бу хакта уйлап та 
караганы булмады. — Шулай бик нык яратты микәнни? Әллә агыштан 
сон сирәк очрый торган офицер егетнен күпләр арасыннан аны гына 
сайлап алуы белән исәпләшүе иде микән? Әллә мяв күзлә тотмаган 
белмәгән, сизмәгән бүтән берәр хикмәте бар иде микән9.." 

Хәзер, Всрочканы югалтканнан һәм "Вечерняя .Алма-Ата дагы хатын-
кызлар игъланын ятлап диярлек бетергәннән сон. шундый фикергә килде: 
сугышка кадәр туган хатын-кызларның күбесе гаилә өчен җаваплылык 
хисе тою рухында тәрбияләнде һәм яшәде, иренен тышкы кыя^кэтенә 
карап хатыны турында хөкем йөрттеләр, ә яхшы хатынның, хужабикәнен 
җәмгыять алдындагы абр\е шуннан чыгып билгеләнде шулай тиеш дип 
саналды Ә бүген хатын-кыз үзе хакында аның килеш-килбәтенә карап 
кына фикер йөртәләр ире йомшак кына итен әйткәндә, шапшак һәм 
пычрак йөри икән пиле. анысы прнен \з хәсрәте, ирнен әхлакый йөзе 
көяз хатынга берничек тә тап төшерми иш уйлый 

Верочканын [шйхыртучанлыгы аркасында Әкрәм Галнсвич киенеп-
ясанып кына йөрде Инде икесе эшкә барганда яки эштән кайтканда. 
аларга сокланып карап калмаган кеше юк: икесе дә озын буйлы, чиста, 
пөхтә, үтүкләнгән киемнән, әллә кайдан уңган хатын-кыз кулы тигәне 
күренеп тора. . 

Бакчадан.] һәр төп сирень, чия куагы турында СӨЙ 1ӘГӨН [Ә 
Верочканын исемен телгә алмый калу мөмкинме сон Аннары гәзиткә 
хатынын хакында язмассың ич инде, Әкрәмнеи кем булуы, нинди эш 
майтарчы белән ханымнар үзләре кызыксына бит. 

Әкрәм Галиевич тәмам буылып, башы катып бетте, җитмәсә әле 
Сахалиннан гелеграмма да килеп төште 

Телеграмма нәрсәдер >ш юүне таләп итә. Бер мәлне "Килеп йөрмә 
инде1" дип, җавап кына бирим булмаса дигән ун да үтте акын башыннан 
Ләкин кая'' Авылга бабайгамы? Хәтта гәзиткә җибәргән фикереннән 
кире кайтуын л.\ белдермвкче иде Бу уе ана мәзәгрәк булып тоелды, 
газитчелвр телендә анысы ничегрәк дип йөртелә горгалдыр Мондый 
очракка туры килә горгая с\ ic дә юктыр әле: кире кагумы, баш гартумы 
кире уй щумы Чнынча, хәрбиларнен отбой дигән сүзе туры килә сыман 
иде 

Бик ашарлык бе юн язылган ганыш) ша.иньишан • кире уйладым" 
сүзе кәгазьгә гөшерүне сорап тора: 

"Кире уйладым Кызганычка каршы Хлебодаровха юристы бүтәя 
шәһәрдә торучыларга гаилә корып яшәргә мөмкинлек бирүеннән баш 
гарта > 1см яшәгән район үзәгендә тугая (ахклиматизапия, адал 
б.), илле яшьтән дә олы 65 [магая чанымны кулайрак булыр дип габаы 

Менә шунда инде, мөгаен, хатын-кызлар бөтен илтә анын 
куркакд] in л К1 'I вапсы шыгы очен хурлап ыысн i лап гирәя 
нәфрәп чәнүләрен бе i (ереп '\.n^ сугарлар Хлебодаровкада as Әкрәм 
кырын һәм гвкереп караучылар габылыр ул "хыялый иреристтан a 
ким кат алмас әмма ул xai шрда акча гына 6j пос Ләкни ничек кенә 
боргаланма артка гол ябык "Ни булса, шул булырГ — о 
кибеткә барып ике шешә шампан шәрабы алып кайтып куйды 

Гәпле кеше буларак, эшне ул Наталья Сергееинаны к 
программасы гөзү ин башларга ниятләде Якшәмбе квита, Вера Федоровна 
барындагы кебек бөтен кир пани.' булсын шм ишегалдын һәм өй 
кыештыруны шимбә көнгә -имл ахырына калдырыл горды Шампан 
шәрабы белән [Ә мәсьәлә хәл ител к Программаны» "үзәген п 
\ |гәрәк итеп | " исе генә калды 

Әмма үзәк" -кип.. юк, 6j о гүгел " иш әле 
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берсен, әле икенчесен кире какты, борчылудан хәтта тирләп чыкты — 
башына бер юньле уй-фикер килмәде. Кинәт: мунча, дип куйды ул. 

Сауна белән җенләнү шау-шуы Хлебодаровкага килеп җиткәндә, 
аларның моннан өч ел элек кенә бакча почмагына терәп диярлек салган 
үз мунчалары бар иде Әкрәм абзый аны үзенә бер төрле хәйлә-осталык 
белән җиткерде: телисен икән — утын як, телисен икән — вакытың яки 
утынын булмаганда электр белән җылыт, теләсән — урысларча, ягъни 
бер лакан су коя-коя себерке белән чабын, телисен икән — финнарча 
рәхәтләнеп парланып утыр. Моны уйлап табучыга патент-таныклык бирсән 
дә хәрәм булмас! 

"Ерак юлдан килгән кеше өчен — мунча программаның үзәге инде", — 
дип хәл итте Әкрәм абзый һәм мунчага таба юнәлде 

Мунча якмавына өч ай узган. Әкрәм абзый ике кичтә аны тәртипкә 
китерде, бер уңайдан ләүкәсен төзәткәләде. каккалады, сауна-мунча 
Наталья Сергеевна килүгә әзер булгач, ерак юлдан килсә дә, мунча кертү 
килешеп бетәрме соң дип шикләнеп тә алды, "Кара син аны, оятсыз 
картны, бик тиз генә мунчага чакырмакчы9" — дип уйласа'' Уйлады-
уйлады да программаның үзәгеннән баш тартты. 

Шулай уйлана-уйлана һәм шикләнә-шикләнә хәстәрлек күр\ 
мәшәкатьләре белән җенләнеп йөргән арада атна уртасы да килеп җитте 
Чәршәмбе көнне кичен аларга Жолдас ага сугылып чыкты 

Бухгалтер ишектән үк дустына: 
— Әссәламегаләйкем, — дип сәлам биреп керде. — Нигәдер 

күңелсезләнеп-боегып, калдын, керми да башладын Мин йомыш белән 
кергән идем. тиздән Вера Федоровнанын елы җитә, колхоз белән сөйләшеп 
кайттым, ике сарык язып бирерләр, син аларны бер-ике атна алданрак 
алып кайт та минекеләр янына ялан абзарга илтеп яп. Ашатырбыз. 
симертербез, мин аның махсус ысулын беләм, — диде дә уңайсызланып, 
аптырап калган дустын кочаклап алды. 

"Телеграмм килгәнне белә микән, юк микән?" — дип, әле агарынды, 
әле кызарынды Әкрәм абзый. 

— Ишегалдында тыз-быз киләсен, себерәсен, мунча ятарга да 
ниятләгәнсең димме, — дип сөйләнде Җолдас ага. — Ялгыз башыңны 
кая куяр урын таба алмыйсындыр инде9 Аңлыйм, туганкай, бик аңлыйм 

"Белми, белми икән", — дип, тынычланды Әкрәм абзый. Рыясыз, 
хәйләсез мужик иде Бөркетбаев — нәрсәдер әйтергә кирәк, кеше энә 
түгел, кесәгә яшерә алмассың, кунак ханымны барыбер күрәчәк Әкрәм 
абзый, ниһаять, әйтергә кирәк тапты: 

— Җолдас, якшәмбе көнне Ырынбурдагы чыбык очы кыз 
туганыбызның килеп төшүе, ихтимал Буйдак ирнең ничек яшәвен күреп 
китәрмен дип вәгъдә иткән иде, — диде ул, икеләнебрәк кенә. 

Җолдас ага: 
— Кунак килү — күңелле хәл. Сөйләшерсез, гәпләшерсез, күңелен 

дә күтәрелер. Кунагын белән безгә дә кереп утыр, —диде дә хушлашып 
чыгып та китте. 

Күршесе чыгып киткәннән соң төне буе йоклый алмый интекте. 
Әкрәм Галиевич Верочкасының елын уздыру, сарыкларын елга аръягындагы 
далага илтергә кирәк булуы, бигрәк тә Наталья Сергеевна Болдырева 
турында уйланып ятты. Ниндирәк икән9 Акыллымы, игелеклеме, эшкә 
оста микән9 Әллә берәр җилбәзәк микән9 Картаның да иң чигендә, 
аннан бүтән барыр урын юк — диңгез-океан башлана, шулай да Көньяк 
Сахалинга хәтле барып җитүен, төпләнеп калуын күр әле син аның. 

Йокысыз үткәргән төндә черем итеп алган мәлдә дә өзек-өзек 
кенә төш күрде. Төшендә ул Наталья Сергесвнаны әллә ничә төрле 
кыяфәттә — әле карлыккан тавышлы, кайнар хисле, кара чәчле чаным, 
әле кан ягы беләндер лакланган бармакларына иөзек-балдак кигән райгаз 
мөдиренә охшаган, әле таза бәдәнле, аксыл-сары чәчле җитди, тәкәббер 
чаным итеп. әле дулкынлы океан ярында джинсы чалбар киеп басып 
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торган яшь кенә бер хатын сурәтендә күрде... 
Иртән эшкә барышлый хат ташучы Сташованы очратты, ул ана 

гәзкгләр белән бергә "Человек и закон'" журналын тоттырды, аннары, 
нидер исенә төшкәндәй, сумкасыннан ике хат алып бирде 

Әкрәм Г&лисвич бик сирәк хат ала иде, шуна күрәдер берьюлы ике 
- гаҗәпләндер ic аны Конвертлары матур, бик пөхтә итеп язылган, 

берсеннән хушбуй исе аңкый 
Хатлар Сабиров исеменә язылса да, почеркларын, кайдан килүләрен 

[мады Ул аларны танышу игъланына бәйләнеше бардыр дип 
уйламаган да иде. аннары гына беренче хәбәр —жавап хатлары икәне 
исенә төште Кы илксынуы хәттин ашса да, хатларны урамда укып тормады, 
жәһәт кенә кесәсенә салды да, эшенә китеп барды 

Иртәнге якт,ч йомыш бемп килүчеләр бер-бер артлы килә-югтә 
торды, эш белән матавыкланган Әкрәм Гллиевпч хат алуын да онытты 
Хәләл җефете вафат булганнан сон ул төшке ашка райпотребсоюз 
ресторанына йөри башлады, анда тәмле пешерәләр, кыйммәт ; 
аннары ана мөнәсәбәт тә үзгә иде. Ишектән чыгып барганда буфетчы 
хатын 

— Әкрәм Галиевич, кайчанга хәтле буйдак булып йөрергә уйлыйсыз? 
Күз унымда тоткпн бер дус хатыным бар, теләсәгез таныштырам. — 
дигәч кенә хатлар алуы исенә тоште 

— Анна Ивановна дус хатыныннан да бигрәк үзегезнен исәбегез 
булса, уйлап карар идем әле — дип жавап бирде Сабиров. 

Төштән сон гадәттәгечә йомыш белән килүчеләр юк. ул яшерми 
генә хатларны кесәсеннән алды Ачканчы, һәрберсенә алыну көнен, 
вакытын кирәк була калса дип, исәп санын да язды, шуннан coi 
бер кырыеннан кайчы белән кисте. 

Хатлар төрле җирдән. Берсе — Куйбышевтагы укытучыдан, ул кияүгә 
чыгармын лип омет тә итми идем инде, ялп 11 яшәвемне һәм хыялларьгмм i 
яхшы бс [тән дус хатыным мине берәр юньлерәк җиргә урнаштыр 
белән, ганышу игъланы басылган гәзитә алып кергән иде, дип я 
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Чит кешегә әйтеп торып күп яздыра аласыңмы сон, аннары заманы да 
кырыс, нәрсә яздырырга яраганын да белмәссең — солдатның кәефен 
кырмассың бит инде. Шуңа күрә аларнын хатлары: ничек сугышасын, 
ничек яшисең, каһәр төшкән сугышның очы-кырые күренәме9 кебек 
сораулардан гыйбарәт була торган иде. 

Ә монда, карт көнеңдә, беренче мәхәббәт хаты килсен әле Андый 
ягымлы сүзләрдән башын әйләнеп китсә дә гажәп түгел. 

( 'өеклем Әкрәм Галиевич, — дил башлана иде икенче хат — 
Шулай дип мөрәҗәгать итүемне алдап ук гафу итә күрегез алга таба да. 
мөгаен, үземнең катлаулы, сикәлтәле тормыш юлымда туплап җыеп һәм 
саклап килгән ягымлы сүзләремне сезгә җиткерүдән тыелып ка.\а 
алмамдыр 

Әйе, эне мин тел теш тидермәслек һәм җәмгыятьтә лаеклы урын 
алып торган кеше очратырмын дип белә һәм ышана идем Мин бары тик 
шундый кешегә генә җаным һәм тәнемне бөтен барлыгы белән бөтенләйгә 
бирергә әзермен Ьөтенлоигә яки юк! Нигә хисләрне вакларга, шулай 
түгелме? Эчәсең икән инде —шампан шәрабы гына эч яратасың икән 
инде — корольне генә ярат! "Вечерняя Алма-Ата н ы мин беренче танышу 
игъланнары басыла башлаганнан бирле алдырып киләм Кайберәүләр китап 
төпләгән кебек, мин алар н ы еллап төпләп барам Шундый игълан 
бастырган PHI ас балс'ны да алдырам, әмма. ышанасызмы, мине бер генә 
игъланның да, сезнеке кебек, тәэсирләндергәне, исәрендергәне булмады 
Мин шундук аңлап алдым сез — минем язмышым' Соңыннан шигъриятле 
итеп тормыштан уңдым дип әйтә а,\уыңа инандырам — дип дөрес 

әйткәнсез Икърар итегез, сез серле шагыйрь! 
Көзге озын кичләрдә тышта котырынып, шөбһәле җилле салхця 

яңгыр яуганда, мин тирән күн кәнәфигә утырып камин алдында күшеккән 
ицпэрели ырынбур шәле ябынып (хәзергә андый шәлем юк) сез яраткан 

На страже социалистической собственности дигән гәзитне һәм Человек 
и закон журналын (мин дә аларны яратам) кычкырып укырмын Ә сез 
мәһабәт һәм көчле (мин сезне шулай күз алдыма китерәм), чал чәчле, 
авылда закон һәм хокук тәртибе урнаштыруга бөтен гомерен биргән 
кеше өстегезгә бәрхет халат киеп (анысын мин үзем бүләк итәрмен) 
артымда басып торган хәлдә нәфис бармакларыгыз белән чәчләремнән 
сыннарсыз Каминнан җете кызыл бәрхеткә төшкән ут телләре яктысы 
сезнең чәчләрегезне тагын да күркәмрәк итеп күрсәтер 

Кадерлем минем, караңгы авылда булса да. тыныч кына закон һәм 
хокук, урлау һәм әрәм-шәрәм итүгә (урыңдагы кешеләрне күздә тотам) 
кагылышлы рухи әңгәмәләр корачак камин янындагы кичләребезне яратып 
та өлгердем инде мин, сез, юристлар бөтен кызыклы, гыйбрәтле хәлләр 
турыңда хәбәрдар кешеләр ич Мин сезне ярата алырмын мактауга 
лаеклы карт көнегездә туры,\ык\ы юлдаш булырмын дип беләм һәм тоям 
i езнең көзге тормышыгызны бизәп кенә каллгам. бәлки, ямь дә өстәрмен. 
Мин дә чәчемне чал төскә буятырмын да икебез дә сокланырлык 
булырбыз Дөньяны, сезнең кебек, шагыйрьләрчә күрә а,\учы кеше. нечкә 
хисле, бик тиз уалырга торган хыялын дөньямның саф гүзәл хисләремнең 
озак елларга хәтле турылыклы булып калуымның кадерен белерсез, дип 
ышанам Мин сезне генә көттем, мине күрүгә тавышымны ишетүгә 
күзләремә карауга, дәртле кайнар кочагыма ташлануга ук сез моның 
шулай икәненә бик тиз төшенерсез һәм ышаныгыз миңа мин хисләремнең 
кайнарлыгың гына саклап калмадым. Миң бары тик хисләр турында гына 
язам безнең киләчәк тормышыбызда иң мөһим нәрсә дә шул түгелме 

соң? Мин хисле хатын хатын-кыз — серле дөнья' — дин зерә генә 
.иңмиләрдер 

Шуңа күрә үзегез килеп, икебез дә рәхәтләнеп ләззәтләник дисәгез, 
шул серле дөньяны ачыгыз, шул чагында һичшиксез үзегезнең 
тормыштан уңдым " дигән акыллы сүзләрегезне янә бер кабатларсыз 
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Тәмлән-тәмләп. дәртләнеп-дәртләнеп үбәм һәм кысып-кысып кочаклыйм 
Көтәм, сөям. Сөеклем минем, көтә-көтә зарыгып беткән җанкаең янына 
ашыга күр озак зарыктырма инде аны 

Синең Белле, Белочка дисәң дә ярый 

Әкрәм Галиевич дулкынлануыннан пиджәген дә салды, борчылып 
бүлмә буйлап йөренергә кереште. Көтелмәгәнчәрәк килеп чыкты бит 
әле бу хәлләр. Бер мизгелгә Наталья Сергеевна күз алдына килде, юкка 
да чыкты. 

— Ай-һай чая хатын' — дигәнен сизми дә калды 
Верочкасы белән утыз ел яшәү дәверендә дә андый ягымлы сүзләр 

ишетмәгәндер! Үзенә бер төрле серлелек сирпелә иде алардан! 
"Чыннан да хисле хатын, — дип җөпләде Әкрәм абзый. "Хис

ләремнең кайнарлыгын", "уалырга торган хыялый дөньямның", "сезнең 
көзге тормышыгызны" — дигән сүзләрен искә төшереп. — Акыл да сон 
үзендә! "Хатын-кыз — серле дөнья"!" 

Ул "гүзәл чал чәчләрен" үзе дә сизмәстән сыпыргалап алды. Чал 
чәчләре мактанырлык түтел-түгелен, вакыт дигәнең чигә чәчен генә 
чаларткан-чалартуын, гомумән, нотариусның чәчләренә кайбер яшьләр 
дә көнләшерлек. 

Хатны кабат укып чыккач, кәефе тагын кырылды: "озын нәфис 
бармакларыгыз", — дигәне дөреслеккә туры килми. Нотариусның җилдән 
һәм судан кызарган кыска бармаклы көчле куллары Хлебодаровка кешелә
реннән ай-һай аерылыр микән, биредә һәркемгә — судьяга да, прокурорга 
да, эшчегә дә үзенә утын ярырга, күмер ягарга, мал-туар карарга туры 
килә 

Куйбышев укытучысының хаты аның күңел кылларын тибрәндермәде, 
шулай да өйгә кайтканда ул хатны сейфына салып калдырды, өйдә тагын 
бер кат тынычлап укып чыгармын дип, "Белочканын" хатын үзе белән 
алды. 

Кичке аштан соң Әкрәм абзый өеңдә күн кәнәфие булмаганлыкхан, 
диванга барып ятты да хатны кабат укый башлады Хат аны җәлеп итте 

"Кара син аны ничек алдырмак була, нинди генә сүзләр әйтмәгән! — 
дип куйды ул, "Белочка"га сокланып, әмма трюмодан үз сурәтен күргәч, 
ялкынлы дәрте шундук сүрелде дә. 

Шундыйрак хат бүтән берәүгә килсә, Әкрәм абзый мыек астыннан 
гына елмайган, елмаю гынамы әле, чын күңелдән рәхәтләнеп бер көлгән 
булыр иде: камин, халат, салкын яңгыр яуганда, рухи әңгәмәләр имеш 
Әмма үзеннән көләсе килмәде, шулап да Сез — минем язмышым , 
"мин сезнең көзге картлыгыгызны бизәрмен", "озак көттереп зарыктырма , 
— дигән сүзләрне укуы рәхәт иде ана. 

"Безнең ишеләр белән менә ничек сөйләшергә дә була икән әле , — 
иш куанып ятты нотариус. Күршесе Иван Гаврилюкка бөтен Хлебо-
ааровканы шаулаткан хат килүен исенә төшергәч, бу куанычы да кшкм 
тоныкланып калды. _ _ 

Бер мәлне Иванны ерак бер колхозга печән чабарга җибәргәннәр 
и u монысы һәр кала кешесенә аңлашыла Колхозда уңайлы шартлар -
кунак иорш ы гомуми торак га юк. аннан сон жәмтысе дүрт кеше 
барган Аларны карт-корыларга, ялгыз хи ьшнвш а фатирга урнаштырганнар 
Көзен игеннәрне җыен алыр чак җиткәч, Иваннарга бер xai килеп 
т и ю Гавричюкларга да, Сабпровлар кебек, сирәк кенә чатлар кил гали. 
шау-пц KJ (гаткан ип катыны Катя кулына килеп керә Катя ире исеменә 
язылган члшл уку килешү-килешмәвен унлап тормый, җитмәсә әле аннан 
'Белочка" хаты шикелле, хушбуй исе аңкый икән. почеркы да, хатын-
кызныкы икәне күренеп юра 

Иван иптән кайтып кергәнче Катя, мөгаен, катны ун Ч И Н К,П 
утамагандыр, ачуыннан, гарьләнүеннән шартларга җитешкән Иванны 
\ [ чәнечкеле себеркесен артына яшереп, янкапка яныңда каршы ала, 
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берни дә сизмәгән Иван өй тирәсенә килеп җитүгә, бөтен күршеләре 
алдында иренә ташлана. Катя кулына тоткан хаттан әле бер сүзне, әле 
икенчесен яттан сиптерә генә, өстәвенә сәнгатькярләрчә тәэсирле итеп, 
көнләшүдән күңеленә килгән, әйтергә ярамаган оят сүзләрне урынлы 
кыстыра-кыстыра бичара Иванны чәнечкеле себеркесе белән дөмбәсли 
генә. 

Әкрәм абзый аңлап калганча, ягымлы, кушлы сүзләр һәм китаптан 
алынган тәкъбирләр Катяның ачүын китергән икән. 

— Ишетәсеңме, ул сине шул хәтле сагынган, һәр бармаганны 
үбәргә әзер! — дип, бөтен урамга акырган. 

Иванны әйбәт белгәнгә елмаймый булмый: авыр һәм кара эштән 
бирчәйгән бармакларын йодрыклавы да авыр ана. Катя хаттагы зиннәтле 
тормыш һәм дәртле мәхәббәт хакындагы китап сүзләрен бөтен урамга 
яудыра. Алар арасында "Белочка"ныкына охшаганнары бар иде шикелле. 

Хлебодаровка бичара Иваннан рәхәтләнеп көлде генә. Ирне 
көлдергән дә хатын, бөлдергән дә хатын, дип юкка гына әйтмиләрдер. 
Карандаш белән язылган хәреф хаталары тулып яткан хатны Катя үзе 
белән йөрткән, кибеткә, базарга барганда тыңларга теләүчеләргә аеруча 
дәрт кузгата торган урыннарын шәрехли-шәрехли рәхәтләнеп укыган 
Катяга иренең гаебен ачу ошаган, күрәсен, әмма көннәрдән бер көнне 
иртән Иван хатынының концерт эшчәнлегенә чик куимаса, ул һаман да 
шулай йөрүен дәвам иткән булыр иде әле. 

"Әгәр "Белочканың" хаты да шулай Хлебодаровка буйлап китә 
калса? Гомер буена оятыннан керер тишек тапмассың", — дип сискәнеп 
китте Әкрәм абзый, шулай да хатны ертып ташларга кулы бармады, 
бәлки, ышанычлырак урынга яшереп куйды. 

Шимбә көнне Әкрәм Галиевич иртәрәк торды һәм Наталья Сергеев-
наны каршы алу программасының соңгы пунктын үтәргә — җыештыру 
эшенә бик гайрәтләнеп кереште. Эшне ишегалдыннан башлады: чәчәк
ләргә, агачларга, куакларга шлангтан су сиптерде, коелган, кипкән 
яфракларны себерде Бакча түрендәге бәдрәфнең янган лампочкасын 
алыштырды, махсус сатып алган бәдрәф кәгазен төргәге белән элде. 
Тактадан әмәлләнгән җәйге душтагы бакка су тутырды. 

Ишегалдында эш күп түгел иде, каян килеп күп булсын ди: Вероч-
канын вафатыннан соң, бозаулаганын да көтеп тормыйча, сыерын сатып 
җибәрде, калган печәнне мал-туар белән тулган ябага абзарга — Җолдаска 
ташыды: Әкрәм абзый тора-бара казларын да. тавыкларын да бетерде, 
ике дуңгызын тереләтә райпотребсоюзнын хәзерләүләр конторасына 
тапшырды — барысына да күз-колак булу кирәк, бу эшләрне Вера 
Федоровна башкара иде Чәчәкләр генә калганга ишегалды бик тиз 
җыештырылды. 

Нотариус ишегалдында эшен бетергәндә, урамнан хат ташучы үтеп 
китте һәрбер авыл зыялысы кебек, көнне гәзит укудан башлап җибәрүче 
Әкрәм абзый почта ящигына ашыкты. 

Шимбә көнгә гәзитләр дә укылмый калган, чөнки янә ике хат 
килгән иде. 

Берсе, пөхтә итеп махсус ясалган конвертлысы, казна хатына 
охшаганрагының эчендә катыргы сыманрак нәрсәдер бар, Әкрәм абзый 
башта шунысын ачты. 

Катыргы сыманрак дигәнебез фотосурәт икән. Остаханәдә төше
релгән сурәттән Әкрәм Галиевичкә сөйкемле, бераз гына сагышлы, затлы 
киемле көяз бер ханым карап тора иде Егерме еллар элек бу фотосурәтне 
Хлебодаровкада берәрсенә күрсәтсәң, һичшиксез, артисткамы әллә? — 
дип сорамый калмаслар иде. —Әйе, әйе. артистка, бүтәнчә түгел — 
Әкрәм Галиевич башкача күз алдына китерә алмады: объектив алдында 
үзен шундый иркен, ирекле тота, чәчләре матур, килешле итеп таралган, 
киеме дә затлы. Күз карашында акыллы, тәрбияле булуы, үз кадерен, үз 
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бәясен белүе сизелә Әкрәм Галиевич. чибәрлеге, мөлаемлыгы йөзенә 
чыккан фотосу рәттә re ханымнан бик озак күзен ала алмады. Чынлап та 
минем игъланым шундый чибәр ханымны да кызыксындырды микәнни'' — 
дип сөенде дә, көенде дә ул. 

"Әлбәттә, быел гына төшкән фотосурәт түгел". — дигән уй ^тте 
анын башыннан. 

Әкрәм абзый модалар остасы яки хатын-кызларнын чәчләрен ничек 
йөртүләренә сирәк кенә игътибар иткән булса, фотопортретнын кайсы 
елда төшерелүен чамалыи алтай булыр иде Бәла дә шунда ш\л. порттагы 
хужабикә эшләрен генә түгел, модаларны да Вера Федоровна күзәтеп 
бара иде 

Кала хатыннары чәчләрен, бәлки, шулай матур итеп йөртәләрдер 
дә, Хлебодаровка хатыннары кышын үзләре бәйләгән ырынбур шәле 
бөркәнеп, җәен япон яки төрек яулыгы бәйләп йөриләр Вера 
шәльяулыкларны кыйбат тора дия иде, шул шәльяулык астындагы чәчнен 
нинди булуын бер Ходай гына белсә белгәндер 

Шунысы бәхәссез — фотосурәттәге ханымнын яулык бәйләп 
йөрмәгәне күренеп тора 

Сурәттән күзен ала алмаган Әкрәм Галиевич Хлебодлровка 
хатыннарының зәвыкларына шик белдерде. Ул фотосурәтне әйләндереп 
бүләк итеп бирелү вакытьш күрергә өметләнде —яшьлек елларында андый 
такларда төрле матур сүзләр хәтта шигырьләр язып бирәләр иде — 
анын бигрәк тә бу чибәр ханымнын рәсемгә кайчан тошүен беләсе 
килде. Әмма фотосурәт артына бүләк итеп бирелгәнлеге дә кайчан 
төшкәнлеге дә язылмаган. 

Шулай да күнелен ымсындырган б\ "артистканың* к ипли кайсы 
елда төшүен бик беләсе килә иде. Калада яшәсә криминалист белгечләргә 
тиз генә барып килер иде. маҗаралы детектив әсәрдә яки фильмда алар, 
тәмәке гәпчегенә карап, кем тартуын, ни өчен тартуын, кайсы якка 
караган булуын, ип моһпме — кайда яшәвен э т е п бирәләр Алар Әкрәм 
абзыйга чибәр ханымнын рәсемгә гөшү елын гына түгел, сәгатенә xdi к 
әйтеп бирерләр иде. 

Нотариусны сәгате үк борчымын, ә менә елы 
"Кемгә күрсәтеп карарга икән?" — дип баш ватты Әкрәм 

Ул Хлебодаровкадагы барлык хокук органнарын һәм аларда кемнәр >ш ь i 
венә хәтле белә. ләкин берсе дә сихри көчкә ия түгел Ул гомерендә 
беренче мәртәбә шәһәр кешеләреннән көнләшеп га алды аларга һәммәсе 
дә хезмәт күрсәтергә әзер. криминалистлар да якын.и гын i ә монда иза 
чигәсен, берни белми интегәсен 

Фотосурәт белән сокланган Әкрәм абзый конверт гаендә юка кәгә 1ьгә 
язылган хат булуын да оныта язды. 

Хөрмәтле Әкрәм Галиевич у»п пт һәм матур итеп басылган 
и v ч 1} машинка< ында \Лиңа каралырга кергән бер сырхау 
сезнең игъланыгыз басылган гәзнтне оныгын чыгып киткән Кщ 
көнендә бәлки шәхси тормышында уңышсызлыкка тарыган кеше еш кына 
горафатларга ышана башлый Мин \ә чоны тәкъдирда шулай чзылгемдыр 

дип каб} 1 иттем һәм күң* u ч \әг\ 
килеп шушы хатымнь олым Элегрәк берәрсе чине игълан 
буенча таныштырам \иса чоны чин үземне чыскыллау \иа караган 
булыр идем {ңламыйм нәрсә үзгәрә еллармы алла net 
Mara* н ел \ар АА кешеләр \ 
арасыннан чииемчә п он ке йөрәкн 
ркясызлыгы киң күнеллелеге белән аерылып тора By 
тәрбия алган кеше шзгаилыгы курена һәркем бу төшенчәне үзенчә юрыП 
Мин пич, грек юрадым икән 
таянырга төгәлрәк и пмышымны • 
танышырга б) ia Минемч i чң 
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Хлебодаровка да мнге р е я ә җадед ига Гаҗдаиәяә. езмее Гаҗәп
ләнмәгез тумышым белән мин Ырыпбур якларыннан, якташыгыз Кеше 
олыгая барган саен хисләргә, тойгыларга бирелүчэн аны тыелгысыз 
рәвештә туын ш- хары тарта, анда ул үзен һәрчак бәхетле булгандыр 
сыман итеп тоя Бөтен бәла һәм бәхетсезлекләр туган ягыңнан атаң 
йортыннан чыгып киткән көннән башлануына еллар үткән саен ныграк 
ышана барасың икән һәр елны мчи җәйге ялда туган ягыма кайтып 
киләм сезнең яшеллеккә күмелеп утырган Хлебодаровка аша да узам 
хәтта бер елны ниндидер эш белән машинада туганнарыма да барып 
кайткан идем Күптән инде өйгә, Ырынбурга кайтырга ниятләнеп йөри 
идем Хәзер яшәп яткан Ташкентка кен,\< ген берегерл> /• төпләнеп 
калырлык җитди бернинди сәбәп юк Очраклы гына кулы килен кергән 
гәзнтә, сезнең тәкъдимегез Шәхсән миңа атап язылмаган булуы тына 
җәл 

Тәкъдирдә шулай язылгандыр дип. язмышымны хәл итәргә ниятлә
нүдән тыелып кала алмадым — белмәссең тагын? Мин Хлебодаровканың 
яртылаш татар авылы икәнен беләм Җырларыбызны уеннарыбызны кабат 
ншетәсем-күрәсем, туйларда шаян ӘПИПӘГӘ биюләрен үз күзләрем белән 
күрәсем, янәшәдә генә туганнарым яшәвен тоясым кил,) — сезнең 
тәкъдимегез мин фәкыйрегездә өмет чаткылар!./ уятты Белмим, бүтәннәргә 
ничектер, мин ризалашырга булдым каршы килә алмадым Сезнең 
игъланыгызга хәтле ук ял мәсьәләсе хәл ителгән иде инде 
мин алдагы шимбәдә тиз йөрешле бишенче поездда, УНЫНЧЫ вагонда 
Хлебодаровка аша узып китәчәкмен. Кирәк дин талсагыз — каршы а,\ырга 
төшәрсез, Хлебодаровкада чыгармын һәм сездә бнш-алты көнләп торырмындыр 
Килмәсәгез, төшеп тә тормам, бер сәгать дигәндә Ырынбурда булам анда 
бер ай чамасы торырга исәп Кирәк була калса дип, телефонымны Ьәм 
өй адресымны да язам, Ырынбурда мине шуның буенча таба аласыз 

Ихтирам белән Назифә Әгъләмова 

"Димәк, табибә", — дип елмаеп куйды Әкрәм Галиевич һәм янә 
фотосурәткә күз төшереп алды Ханым аның күңеленә хуш килде. 

Икенче хатны ул исе китми генә, каударланмый гына ачты, анысы 
"Белочкадан" иде. Янә шул кәгазь, шул \к хушбуй исе, тагыл да куркәмрәк 
һәм дәртлерәк сүзләр. 

"Белочка" үзенең бетен буш вакытын бары тик Әкрәм Галиевичне 
генә уйлап уздыруын хәбәр иткәч, \.IT аша булса да кадерле кешесе 
белән аралашырга, йөрәгендә ургылып кайнаган мәхәббәт хисләрен 
җиткерергә теләвен, беренче хатында дулкынланудан оп телефонын язарга 
онытуын, ә хәзер шул дикькатъсезлеген төзәтүен язган Әкрәм Галиевич 
шылтыратса һәм ул аның сөйкемле тавышын ишетсә, бик тә рәхәтләнеп 
китәр идем дигән Видеотелефон юк дип зарланып алган, андый телефон 
игълан буенча танышучы күп кенә кешеләрнең хәлен җиңеләйтер иде. 
дип сүз куерткан 

Аннары ''Белочка", җәмәгать эшләре белән мәшгуль кеше икәнен, 
хатында ул үзен шулай дип атаган, танышу игъланнары басарлык гәзиг 
чыкмаган, "Утыздан узганнар" өчен клублар оештырылмаган калаларда 
аидеоэлемтәне тизрәк һәм киңрәк җәелдерү өчен Элемтә министрлыгына 
хат әзерләп куюын да язган Тик бер кыенлыкка тап булган 'Белочка" 
үзе яшәгән калада йөз имза җыя алмаган — инде менә бер лч \ плидыр. 
сиксән җиденчесендә тукталып калдым дигән Элемтә министрына язган 
хатында ни өчен нәкъ йөз имза җыярга ниятләвен "Белочка" аңлатып 
тормаган 

"'Видеотелефон бик яхшы нәрсә. Бу инде сиңа фотосурәт кенә 
түгел: ретушь ясыйсы, ракурс белән теттерәсе, яхшы игеп яктыртасы, 
чит илпсн фотокәгазен ЭЗЛӘП торасы юк Ә монда — ничек бар. шулай 
күренәсен", — дип хыялланып алды Әкрәм абзый Ләкин шундук үзен 
почтамтта икәне, андый телефонга аерым бина кирәклеген, югыйсә, 
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сөйләшүләрнең почта хезмәткәрләре, гомумән, кызыксынучылар алдында 
баруын, Сташованың икенче көнне ^к дәүләт кешесе - нотартснын 
нинди "чәчби' яки 'фифечкә" белән гәпләшүен Хлебодаровк, 
таратып йөрүен күз алдына китерде дә, "Белочка" яклаган яңалыкны 
хупламады. 

Уйламаганда гына стенадагы сәгатькә күз салды — төшке аш вакыты 
да җитеп килә, иртәнге ашнын да рәте-чираты булмады, эшлисе эшләре 
муеннан, иртәгә көткән кунагы Наталья Сергеевна килеп төшәчәк. "Кара 
син аны, хыялланып утыруын гына күр , — дип үзен битәрләп алды да 
урыныннан купты. 

Фотосурәтне ераккарак алып куясы килмәде, трюмо алдына куймакчы 
иле дә, Наталья Сергеевна кемен бу дип сораса, кем дияргә дә белмәссең 
дип, кире уйлады Ялганлый да белергә кирәк, дөресен әйтсән, хәтерен 
калдыруын бар. Аннан сон бу табибә актриса дигәне аңын өчен беркем 
дә түгел бит әле! 

"Шулай да кайчан төшкәнен беләсе иде, егерме ел элек мин дә 
егетләрдән ким түгел идем, — дип гайрәтләнде Әкрәм абзый. — Кабала
насы, ашыгасы, еллык хисап бирәсе юк Бары тик к^згә-к^з очрашын 
кына танышырга! Бернинди дә "җанкаемнаргл", видеотелефоннарга 
алдандым юк. бары тик күзгә-күз очрашып кына танышырга!' 

Шундый кискен уй-фи керләрдән сон Әкрәм абзыянын күңеле 
күтәрелеп китте, янә ипкә кереш re Кичке бөтен эшләрне бетергәч 
поселок мунчасына барып, юынып-чабынып та кайтты. Эшләгән эшләрен
нән, ә иң мөһиме — төпле фикердә торуыннан канәгать калып, кичке 
аш алдыннан бер рюмка аракы эчте дә гадәттәгедән иртәрәк йокларга 
ятты — алда тагын зур эшләр тора 

Иртән Әкрәм абзый бик пөхтә итеп кырынды, битенә Совет Армиясе 
көнендә хатын-кызлар бүләк иткән кыйммәтле чит ил лосьонын сиптерде 
бәйрәмнәрдә генә кия торган кәстүмен. галстугын әзерләп куйды, 'i * ку; 
көче белән булдырган хуҗалыгына күч салын алды Шампан шәрабын 
суыткычка урнаштырды, сүрән утка шулпа утыртты, шашлык өчен туралган 
суганын, яшь сарык ите телемнәрен шәраб серкәсенә манчыды, и 
кыздыру өчен мангалны һәм шампурларны барлап куйды. — iu\ ian да 
вакыт бик акрын узды. 

Әкрәм абзый каладан килүче автобусларнын расписаниесен 
ук белешкән иде, Болдырсванын Хлебодаровкага кайчанрак килен җитәсен 
дә чамалады. Әмма Наталья Сергеевна ул КӨТКӘННӘН иртәрәк килеп 
житте. 

Әкрәм Галиевич орденнары тагылган бәйрәм кәстүмен киен. кунакны 
автостанциядө каршы алу нияте белән, янкапкалап т rj янлы 
такси капка төбенә үк диярлек килеп туктады. Матур гына киенгән бер 
ханым машинадан чыкты да аңа таба атлады 

— Исәнмесез Әкрәм Галиевич, - диде ы. елмаеп, кулын i 
— Наталья Сергеевна. — ДИП каушап, аптырап калды • 

Галиевич, — исән-имин генә килеп җиттегезме Минем сезне автостанциядә 
каршы алырга дпп чыгып барышым 

Сабырсызланып көтеп торган машина сигнал иирмәсә. ул әле, мөгаен, 
шул.Hi бик 0Э8К аптырап басып торган булыр иде 

— Гафу итегез, таксины гына җибәрим инде. — лип, кунах машин.! 
янына КИЛДе 

Алгы утыргычтай күн сумкасын аллы. таксистка дугл унар -
акча сузды. Шофер багажнигын ачты да күз карашы белән генә 
Галиевичка юлчының әйберләрен алырга ым какты 

Машина жинел генә борылып китеп баргач, Әкрәм абзый ң имлеген 
ЖуФП, соран КУЙДЫ 

— Кырык гәнкә! Автобус билеты икс ганкадай да кимрәк Са 
Хлебодаровка гарихында таксида килүче беренче кешеш 

— Мин сезнең ЯНГЯ ашыктым. — дип ЖВВал бир 
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Һәм бер мәл дәшми торганнан сон, өстәп куйды. — Тарихка керү өчен 
генә булса да, кырык тәңкә әлләни зур акча түгелдер дип беләм. 

Анын елмаеп жавап бирүе Әкрәм Галиевичне шундук үзенә җәлеп 
итте. 

Бер сәгатьтән инде алар, күптәнге танышлар кебек, күнелле генә 
сөйләшә-сөйләшә сарык телемнәрен шампурларга киертеп чыктылар 
Әкрәм Галиевич мангалны көйләп шашлык кыздырган арада, Наталья 
Сергеевна верандада табын әзерләде. 

Әкрәм Галиевич кызарып пешкән шашлыкларны верандага алып 
кергәч, табынга күз төшерүгә, гаҗәпләнүдән тәлинкәсен чак кына идәнгә 
төшереп җибәрмәде 

Крахмалланган ак эскәтер ябылган табын уртасында өй түрендәге 
бакчадан өзеп кенә алып кергән искиткеч гаҗәеп чәчәк букеты куелган 
чүлмәк ваза утыра. Букет янында табындагы мул ризык һәм кабымлыклар 
тоныкланып калган иде. Закусканын, кабымлыкларның ниндие генә юк.. 
Наталья Сергеевна элегрәк серванттан бөтенләй диярлек кузгалмый яткан 
бөтен савыт-сабаны эшкә җиккән. Кызыл һәм кара икра, алтындай лимон 
телемнәре белән бизәлгән тәмле семга балыгы, осетр ите һәм кызыл 
балык дисенме, яшелчә бакчасыннан өзеп кенә алынган салат һәм 
сельдерей яфраклары белән аралаштырылган аксыл-кызыл муксун, дингез 
кысласыннан һәм тәрәч балыгы бавырыннан әзерләнгән салатлар дисеңме, 
диңгездә һәм җирдә үскән нигъмәтләр дисенме, ни генә юк иде табында. 
Чи иттән ыслап һәм каклап әзерләнгән колбаса исе шашлык исен дә 
басып китә шикелле, әмма табын дингез нигьмәтләренең муллыгы белән 
аерылып тора иде. 

— Сез сихерчедер, мөгаен9 — дип кенә әйтә алды нотариус. 
— Юк, гади генә балыкчы мин. Гәзитчеләр теле белән әйтсәк, 

болар минем хезмәтемнең сонгы нәтиҗәләре. Ярты елым дингез-океанда 
траулерда, ярты елым яр буенда балык заводында уза. Рәхим итеп татып 
карагыз, — диде Наталья Сергеевна һәм шашлык салынган тәлинкәне, 
Әкрәм абзый кулыннан алып, табынга куйды. 

Әкрәм Галиевич суыткычтагы шампан шешәсен табынга китереп 
куйды. Наталья Сергеевна, иелеп, юл сумкасыннан тар озын муенлы икс 
ярты чыгарды. 

— Мондый сый-ншъмәт хөрмәтенә, бәлки, бусы да ярый торгандыр'' — 
диде ул, ике ярты коньякны өстәлгә куеп. 

Нотариус "Двин", "Дойна" дип укыды. Язулары урысча кебек, 
әмма андый исемнәрне беренче күрүе. 

"Моның бер шешәсе күпме тора икән 7 — диде Әкрәм абзый үз-
үзенә, чөнки теләсә нинди коньяк бәясе аның чиктәш тыш ачуын китерә 
иде, әмма бу юлы "Нинди уңган ханым!" — дип сокланмый кала алмады 

Танышу, очрашу-күрешү хөрмәтенә, Наталья Сергеевнаның эштәге 
дуслары-иптәшләре, ягъни диңгезчеләр хөрмәтенә дә тотып куйдылар 
Кунак шашлыкны, бакчадан гына алып кергән яшел үләннәрдән,"яшелчә
дән әзерләнгән салатларны мактый-мактый яратып ашады: хуҗага дингез 
нигъмәтләре ошыйрак төште, чөнки Хлебодаровкада хек балыгының да 
сирәк күренүенә зарланган, сыңар күзле балык дип камбаладан борын 
чөергән заманнар бар иде, шуңа камбаланың хәтере калгандыр да юкка 
чыккандыр, мөгаен. 

Әкрәм абзый, кыюланып китеп, букетың нишләп шулай сәер күренә 
дип сорарга җөрьәт итте. 

— Икебана диләр аны, — диде Наталья Сергеевна. —Японнардан 
кушылмый торганны бергә кушарга өйрәндек. Хәзер Сахалинда икебананын 
чәчәк аткан чагы, бездән японнар да көнләшә башлар әле. Менә күрерсез, 
ишегалдында ташлардан бакча ясарбыз, өйдә сирәк очрый торган кәрлә 
агачлар утыртырбыз. Ни диярсез, Әкрәм Галиевич9 

— Үз өегездәге кебек эш итегез, — дип, кыю гына җавап бирде 
исерә башлаган нотариус һәм музыка көйләп җибәрде. 



ИГЪЛАН БУЕНЧА ТАНЫШУ 

Аннары алар икесенең дә яшьлек елларын хәтерләткән, ул чакта 
популяр булган тангога бөтерелделәр, әйтерсең лә, сөйләшенгәндәй, бер 
мәлгә моңаеп та калдылар. Әкрәм Галиевич бүген аерата актив һәм 
гайрәтле иде. Чираттагы шаян тостын әйткәннән сон табын яңадан 
җанланып китте 

Наталья Сергеевна балыкчылар тормышыннан, көлдерә -көлдерә, 
төрле мәзәкләр сөйләде, Әкрәм Галиевич тә озак еллар эшлә\ дәверендә 
үз башыннан үткән кызыклы хәлләрне бәян итте, икесе дә рәхәтләнеп 
көлештеләр Бик тә рәхәт иде шул аларга. 

Иртә йокларга яткан Хлебодаровка халкы беренче төшләрен күргәндә, 
алар калган шашлыкны ай яктысында кыздырып бетерделәр, мангалдагы 
утлы күмер белән самавыр кайнаттылар. Наталья Сергеевна үз гомеремдә 
беренче мәртәбә самавыр чәе эчәм дип чын-чынлал ышандырырга тырышты 

Чәй эчеп утырганда Әкрәм Галиевич >иламлглнда стенадагы сәгатькә 
карап алды — төн уртасы үтеп киткән 

Соңгы егерме елда аларның Верочка белән үзләрендә дә, кунакта 
да төн уртасына хәтле утырганнары булмады "Иртәгә эшкә барасы бит 
дип", — борчылганда, ике генә көн элек Тын Океан ярында басып 
торган, ә бүген Хлебодаровкада анын янында гомерендә беренче мәртәбә 
чын самавырдан чәй эчеп утырган балыкчы хатыннын аңардан сойксмле 
генә итеп нәрсәдер соравы дүшәмбе эш көне бит дигән миен телгәләгән 
уйларын да оныттырды. 

"Вакыт аермасы, ара ераклыгы нәрсә ул!" — дип уйлады Әкрәм 
Галиевич һәм вакыт аермасы белән ара ераклыгы төшенчәсенең кулына 
танышу игъланы басылган гәзитә килеп кергән мизгелдә бергә кушылуын 
аңлады. Моңарчы бөтен галәм, бөтен җиһан, юллар, ара ераклыгы анын 
өчен Хлебодаровка белән генә чикләнә сыман иде, кулыңны сузарга 
теләсәң, басу капкасыннан чыгып карасаң, жспнең очын әнә кая кадәр 
сузарга мөмкин икән ләбаса 

Нотариус шулай дип уйлады, үзенен башкача, кпнрок, колачлырак 
уйлый башлавына куанды, элегрәк андый уй башына да килмәс иде, шул 
чагында кәефе күтәренке Наталья Сергеевна уөинн-чыныи берге к\ шып 

— Йә, Әкрәм Галиевич, хатынлыкка таешмы мине' — дип әйтеп 
салды. Әкрәм абзыйның артына килеп басты да, иңбашыннан кочаклап 
алды, — таяныр кешесе булмаган, мөрхәмә] ic һәм тәвәккәл хатыннын 
назлап иркәләвеннән анын күңеле йомшарды, кү иәрс чыланды, хатыннын 
кулларын үбә-үбә, әкрен генә тын алды 

— Алам, Наталья Сергеевна 
Әкрәм абзый, гадәтләнк>нч,>. пикидан иртә уянды, Наталья 

Сергссвнага иртәгә жыештырырбы i дигәнен хәтерли, әмма веранда өелшен-
дәге бөтен нәрсә жыеп алынган һәм урнаштырылган иде инде Димәк, 
аны йокларга яткырган да, өегәлне бер \ <с ям пперсп гә ку* ш 

"Хуҗабикә булырга ярата, уктан чатын". — диде Сабиров кәефе 
күтәрелеп китте, шулай да башы чатный Ул йомшак кына басып Наталья 
Сергеевна йоклап яткан з.хпл vt.'iu. ачылган юрганын рәтләп япты, уятып 
тормады — ял итсен, ерак юл арыткандыр. Сахалин вакыты белән төн 
җитен кенә киләдер әле. мөгаен 

Чаи куеп җибәрде, иртәнге ашны өлгертте, күңеле шат, җырлыйсы 
гына килеп тора, гомердә дә иртән ic яки андый халәттә булганын 
хәтерләми Күңеленнән көйләсә дә, җырлап җибәрүдән гыелып калды. 
Эшкә барасы булса да, бер рюмка коньяк эчте, кичә беренче мәртәбә 
татып караган гемле семга КНСӨГен алын капты 

пика китеш т . кирәя нәрсәләрне ничек габасын, төшке ашка 
капчан кайтасын. ӨЛбәТТӘ, ИРКӘЛӘ] сүЗЛӨреН ДӘ ӨСТӘП, иннек i к 

Бүген ип сәгате бик әкрен үтте, кичәге кебек т\,гел и[\.\, йомыш 
белән килүчеләр шактый күп б> пли чыкты, Наталья Сергеевна нәрсә 
ипли икән анда, йокылап горды микән әле, кәефе шәп микән, мине 
көтә «икән, иш уйларга да ара булмады 
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Төшке ашка ул ашкынып кайтты, әле ярый юлда дус-ишләреннән 
берәү дә очрамады. — "Нәрсә булды9 Кая ашыгасын болай9" — дигән 
сорауларына җавап бирергә туры килмәде- Ул уз халәтен яшерә дә алмады, 
аннары яшереп торуны кирәк дип тә санамады. Янкапка алдында гына 
тукталып тын алды — мышкылдаган, әйтерсең лә, артыннан куалар, почта 
ящигыидагы гәзитләрне ашыга-кабалана тартып чыгарды, хатлар җиргә 
коелды — берьюлы биш хат. 

Әкрәм абзый сагаеп кына ишегалдына күз салды, бәхеткә каршы, 
Наталья Сергеевна өйгә кереп киткән иде. Ул хатларны җәһәт кенә 
җыеп алды, ашыгып кына пидҗәгенең эчке кесәсенә салды, бәдрәфкә 
таба үтте, карап та тормастан чокырга тондырды. 

"Җитте, булды, — диде ул җиңеләеп киткәндәй, — камин янындагы 
урын буш түгел инде", — дип, гәзиткә телеграмма сугарга кирәк булыр, 
диде дә, шаяртуыннан канәгатьләнеп, елмаеп куйды. Аннары шаярту 
белән генә котылу килешеп бетмәс, аларга ничек тә рәхмәтле икәнлегемне 
дә җиткерергә кирәктер, шул гәзитә булмаса, ул гомердә дә шундый 
акыллы ханым белән таныша аласы кеше түгел иде. 

Верандада, кичәге шикелле үк итеп табын әзерләнгән, бары тик 
букет кына бүтән, тагын да матуррагы куелган. Наталья Сергеевна өстенә 
тәненә сыланып ук торган килешле халат, аягына өйдә кия торган йомшак 
туфлп-танкетка кигән, үзен хуҗабикәләрчә сөйкемле, ышанычлы тота, 
Сабировка бер мизгелгә генә булса да бу хатын монда күптән яшидер 
сыман тоелды, үзен, озак вакыт каядыр китеп торган да, хәзер генә өенә 
кайтып төшкәндәй хис итте. 

— Табынга утыр, һәммә нәрсәм дә әзер, — диде Наталья Сергеевна. 
Аддына аш салынган тәлинкә килгәч, Әкрәм абзый: 
— һо, токмачлы аш! Шундый вак, нечкә итен, бездә, татарларда, 

туйларда гына кисәләр, анда да әле аш-суга оста хатыннарны чакыралар, — 
дип, соклануын белдерде. 

Наталья Сергеевна, канәгатьләнеп, елмая-елмая: 
— Бездә, балык заводында татарлар күп эшли, мин шулардай милли 

ашларыгыз хакында сораштырдым. Бәлеш тә сала беләм. — диде ул 
горур гына. 

— Осталыгыгыз һәм шундьгй табын әзерләвегез өчен берәр рюмка 
тотмасаң, гөнаһ булырдыр, Наталья Сергеевна, бәлки, салырсың9 

— Эшкә бармаска булдың мәллә9 

— Гомер буе эшләп бер генә шелтә булса да алырга ярый торгандыр, — 
диде Әкрәм Галиевич һәм икесе дә күңелле генә көлешеп алдылар. 

Сабиров эштән кайтышлый, гәзиткә телеграмма җибәрергә ниятләп, 
почтага сугылып чыкты. Почтада да, аның конторасындагы шикелле, 
төшке аштан сон йомыш белән килүчеләр күренми. Аның каравы телеграм
ма кабул итә торган тәрәзә янында почта мөдире Мәрьям үзе утыра иде. 
Исәнләштеләр, Мәрьям, уңайсызлануыннан кызарып, шаярткандай 

— Әкрәм, нәрсә булды сиңа9 Хлебодаровка почтасы соңгы вакытларда 
гел синен өчен генә эшли. Әле генә. бер минут та узмагандыр, телеграмма 
китерделәр Син аны, мөгаен, зарыгып көткәнсеңдер! 

Әкрәм абзый авыз эченнән генә нидер мыгырдады да, эшкә ашьггуын 
сылтау итеп, хәтта Мәрьямгә телеграмма өчен рәхмәт әйтергә дә онытып, 
дулкынланудан тирләгән маңгаен сөртә-сөртә почта бинасыннан атыла-
бәрелә чыгып йөгерде. 

"Белочкадан" гына була күрмәсен... Бөтен Хлебодаровкага хур итәчәк! 
Наталья Сергеевнагл ишеттерсәләр..." — диде дә, чаттан борылгач кына 
телеграмманы курка-курка гына кулына алды. 

"Бик ашыгыч итеп Ленинградка шылтыратсагызчы, телефоным 
2476465", — дип укыды Әкрәм абзый һәм тынычлангандай булды, кинәт 
кенә ачуы кузгалды, 

— Шылтырат мыни, көт менә. Кызыл кар яугач та шалтыратам' — 
дип, пыр тузды ул, телеграмманы ертып ук ташлады да эшкә китте. 
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Кичкә таба ул тынычланды, өйгә кайтышлый алча алы 
базарга керле Тюкульбас алмасы хуҗасына рәхмәт әйтергә ымсынып 
күңеле кытыкланса :ia, анын хуш-ис килеп торган өстәле тирәсендә бие 
күн халык жыелып торуын күрде. 

"Ярар, башка бүтән вакытта әйтермен әле", — дип, Гаджибәковнын 
Аршин мал алан"ыннан '"Рәхмәт инде Сөләйманга ' дигән арияне 

жырлый-җырлый базардан чыгып китте Күтәренке, шат күнел белән 
янкапка алдына килеп басты. 

Наталья Сергеевна аны өй гүрендәге бакчада көтеп тора иде 
— Әкрәм Галиевич, мин ишегалды гарендә мунчагыз барын белдем, 

куанып га куйдым, — диде ул. — Үзе чиста, җыйнак, бөтен нәрсә дә 
әзер, әйтерсең лә, син бүген мунча ятарга жыенгансыи Мин инде ятын 
та җибәрдем Әйдә мунча керик, ул арада духовкага куелган кичке ашым 
да өлгерер Ризамы9 

Җавап урынына Әкрәм абзый панты арияне бар куәтенә . I 
җибәрде 

Мунчадан сон Наталья Сергеевна яна сюрггрв кичке 
аш әзерләгән арада, ул шул ук Сөләйман турында җыр 
ишегалдында самавыр көйләп жибәрде Киртә-койманын геге ягыннан 
Җолдас ага дәште 

Күршесе бик төксе күренә, Әкрәм абзый, күңел күыренкелеген 
күрсәтмәскә тырышын. Hi' габа 

— Нәрсәгәдер көзге болыт кебек кабарынгансын ' ди ю t абиров 
— Анысы синен эш түгел ДИП, КЫр1 КИП Мин 

сине шуңа дәштем бездә, мөселманнарда, туганый апан беләи мунча 
керү гадәте юк. Ә синен хәлдә, яшен турында әйтеп гә гормыйм, елы 
үткәнче үзеңне әдәплерәк тотарга кирәк — француз гүтелсеи һәм П 
да яшәмисен, монда сине берәү дә аңламас 

Кинәт, аяк астына гөкерде сә, өстәл куйды 
• Канәгать чыраеңны күрәсем ©килми, иде 1әкитеп 

Әкрәм абзый оятыннан ни эшләргә белмәде, бер мәлгә KM 
каушап калды, күршесеннән моны көтмәгән иде Ярый 
кайнатасы булды Дустынын сүзләреннән сон, күз 
самавыр тирәсендә мәш килде. 

Наталья Сергеевна веранданын ачык гәрәзәсеннән t IM 1выр кертергә 
ишарә ясады, Әкрәм 1бзый күтәренке күне 
соң кызарган, өстенә чәчәкле яңа халатын кигән Наталья Сергеевнага карап 
алды, кунак аны елмаеп габынга чакыруга Җолдас аганын ачулануын u 
онытты 

Табын уртасында ашъяулык белән капланган габа куелган, ишегал
дында чакта \к Әкрәм абзыйнын борынына бәлеш исе кергән и 
янында күзгә бәрелеп горган ниндидер гартма га 

— Монысы нәрсә гагьш? сип сорады j 1 Сюрпризмы? 
— Юк, сюрприз гүгел, анысы кәзер 

күрерсен. бусы сиңа бүләк, гаф) ш иңде кичче ыгы-зыгыда һәм 
д\ 1 к мпудап оиреры и> ^ш.пканмын \4i.in кара НӘрсә бүләк ИТИМ 
дип бик озак уйлап йөргән илем 

Әкрәм Галиевич, кечкенә гартманы ачып кәгазь кап эченнән матур 
итеп үрелгән ефәк готкалы, ирләр кич горган беләзекне хәтерләткән, 
ләкин аннан авыр па һәм нәфисрәк гә шмша футляр гартып чъп ipjna 

Наталья Сергеевна анын аптырап калуын күргәч 
Чишен җибәр, ик к-

Әкрәм Галиевич футлярный шмәген чишүтә уч гө! 
ра тол ц-ыч ки ien чыкты Hai игья Сергеевна анын оер ягыннан антенна 
гартып чыгарчы, нәрсәсен tep бор гы конпетл игыр 
м) пака гавышы гара i и i 

— i te бәләкәй генә, китмә< ә 
Әкрәм вб т и Га кәп ютлы итеп иплән 

file:///4i.in
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— Анысы әлләни әһәмиятле түгел, ин мөһиме — жиде лиапозоны 
булуда: биш кыска, бер озын һәм бер урта дулкынны тота. Синең комод 
өстендәге радиоалгычныкыннан күбрәк. Электр белән дә. батарея белән 
дә эшли. үзен генә тыңларга телисен икән. наушнигын колагыңа эләсең. 

Әкрәм абзый тартмадан һәм замша футлярдан: 
— "Соня". — дип укыды 
— '"Сони". — дип ипләп кенә төзәтте аны Наталья Сергеевна. — 

Мин аны махсус '"Альбатрос" кибетеннән сатып алдым. Океанда эшләгәндә 
безгә эш хакының бер өлешен бон һәм валюта белән бирәләр. Ошадымы7 

— Шундый могҗиза кемгә генә ошамас икән. — дип уңайсызланып 
китте Әкрәм абзый. Наталья Сергеевнаны кочагына алды да суырып 
үпте, 

Әкрәм абзый тән буе йоклап китә алмый ятты. Аптырагач. Наталья 
Сергесвнаның баш астыннан кулын җайлап кына алды. уятмаска тырышьт. 
ишегалдына чыкты. 

Тышта Хлебодаровканын үтә сизгер этләре дә йоклый алырлык 
сирәк була торган искиткеч төнге тынлык. Йокыга талган поселок өстендәге 
йолдызлы күк йөзеннән дә тынлык тарала сыман. Әкрәм абзыйнын да 
күңеле күтәренке һәм тыныч иде. Җолдас ага белән сөйләшеп торга 
исенә төште дә. кәефе тагын бозылды. "Ничек тә килешү җаен табарга 
кирәк' . — диде Әкрәм абзый, әмма никадәр уйланса да. төпле бер 
фикергә килә алмады 

Дөрес, бер юлы бар барын, анысын да уйлаган иде Әкрәм абзый. 
Наталья Сергеевна, Карпат аръягында яшәүче энесе белән сеңлесен өч 
ел буе күрмәвен, шунда икәүләп барып килсәк, дип сиздереп тә куйган 
иде Шуларга үзең генә барып кунак булып, ял итеп кайт. дип тәкъдим 
итсәң, үзе әйткәнчә, өч ел буе ял күрми эшлисен бит дисәң, нәрсә әйтер 
икән9 Ә ул шул арада, бик шәпләп, берәү дә сүз әйтмәслек итеп. искә 
алу мәҗчесен дә үткәреп алырга өлгерер иде. Менә шул чагында Җолдас 
белән килешер-татулашыр. Наталья Сергеевнаны да саклап калыр. Хәер. 
аны алырга дип Карпатка да очарга һәм аннан бергә кайтып төшәргә дә 
мөмкин. 

Хәтерен калдырмаслык итеп ничек әйтергә икән сон0" — дип 
уйланды ул. төнге ишегалды буйлап йөренә-йөренә. Киртә койманың 
теге ягындагы кура абзардан Җолдас аганын йокымсыраган сыерының 
мышнаганы ишетелә, шул чагында Әкрәм абзыйның елга аръягындагы 
сарыклары янына барып кайтырга кирәклеге исенә төште. "Килешү' өчен 
бер сылтау да булыр". — диде ул. — Үзе үк: сарыкларыңны минем кура 
абзарга жибәр. махсус ысул белән симертәм мин аларны. дигән иде бит". 
Шул уйлардан күңеле күтәрелеп йокларга кереп китте. 

Иртән эшкә йоклап кала язды. ярый әле Наталья Сергеевна уятты. 
Соңгы егерме елда аның бүгенгедәй хәлгә тарыганы булмады 

Өй җыештырылган, бөтен җир ялт итеп тора, табын әзерләнгән. 
Өстәлдә самавыр кайнап-җырлап утыра. HOTapiryc үзе иртән газ плитәсендә 
кайнаган чәй генә эчә иде, Наталья Сергеевна хәтта коймак пешерергә 
дә өлгергән. Коймак белән икра анык өчен ят бер ризык иде. 

Әкрәм абзый өстәл янына утыра-утыра: 
— Тәмле ризыкларын белән бозасың син мине. — диде. канәгать 

икәнлеген белдереп Оста һәм уңган Наталья Сергеевна белән яшәве бик 
рәхәт иде аңа. 

•\нн юы Наталья Сергеевна аңа чиста күлмәк б!грде. галстугын 
бәйләргә булышты, баштанаяк күздән кичергәч, янкапкага хәтле озата 
чыкты, аннары, чаттан борылып күздән югалганчы, озак кына артыннан 
карап калды. 

Әкрәм Галиевич эштә төшке аш вакытын көчкә җиткерде — аның 
мөлаем йөзле, ягымлы Наталья Сергеевнаны күрәсе, аннан соң бүген 
аны нинди тәмле ризык белән сыйларга әзерләнүен дә беләсе килде. 

Наталья Сергесвнаның тәмле итеп пешергән ризыкларын, аны табын-
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га китереп суюларын ошата иде ул. Балыкчы хатын ун ел буена сервантта 
тучам жыеп яткан, бәйрәмнәрдә генә кузгала торган сервизны эшкә 
җикте, табынга ямь кертте. 

Ә өстәлдәге чәчәкләр? Элегрәк нишләп үзебезнең башка килмә
гәндер, ишегалды тулы чәчәк бит. югыйсә9 Вак-төяк кебек, ә шулай да 
Хәятыңны ничек ямьләндереп җибәрә". — дип уйланды Әкрәм абзый 
Аньш кинәт кенә Наталья Сергеевнага яхшылык эшлисе, күңелен күрәсе, 
бүген ук, төшке ашка берәр бүләк алып кайтып бирәсе килде Ул хәтта 
конторын да ярты сәгатькә иртәрәк япты. район универмагына с\гылды. 
өч катны да әйләнеп чыкты, бүләккә ярарлык бер генә нәрсә дә таба 
алмады Наталья Сергеевналарда булган яулыкны да, сумканы да. туфлине 
дә, хәтта косынкыга кадәр "Альбатрос" кибетенә товарларны башка 
складлардан китерә торганнардыр, мөгаен "Ярар. берәр вакыт калага 
барырмын әле, анда шәт берәр нәрсә туры китерми калмам". — диде дә 
өенә ашыкты. 

Хәтта гәзитләре бүселеп торган почта яшигына да күз салмады, 
ашыгып өйгә керде Өйдә сәер тынлык, ул инде Наталья Сергеевы.шын 
аның кайтуын музыка уйнатып, кухнядан тәмле аш-су исе чыгарып каршы 
алуына ияләнеп тә килә иде Өй хәзер ана бушап калган. н\ры качкан 
сыман тоелды Вера Федоровнаны жирләп кайтканнан соң да Әкрәм 
абзыйны шундый хис биләгән иде. 

Әкрәм кбзый, шомланып, алгы бүлмәгә узды Бөтен нәрсә пөхтә 
итеп җыештырылган, бөтен жирдә хужабикә кулы сизелә Калын бәрчет 
эскәтер җәелгән өстәл өстендә бер хат ята. 

"Сөеклем Әкрәм Галиевич дип каушый каушый укый башлады 
( абирав — Үземнең шушы гамәлем белән икебезгә дә куңк 
кайгы-хәсрәт китерәмдер дип беләм Мин әлбәттә ионың өчен үкенәчәкмен 
әле Бе <не. хатын-кызларны аң\аиы кыен. еш кына без аңлаш к. \ 
эшләр пиләп ташлыйбыз Минем гамәлем дә шуңа охшаганрал Акылым 
п, \.ш аң \ыиы да i мне яратучы Ьәм яклаучы, картлыгымны бизэ\ -,-
икәнлегегезне дә беләм i ещдән уңлым дип тә әйтә алам сезгә ошавымны 
да беләм чонысы минем өчен куаныч Сез миннән берни дә сораштырм 
мни до сөйләргә тырышып карамадым Мөгаен сез зирәк :<ш иткәнсез — 
IU) \лй да? Сезне бигрәк тә киләчәк тормышыбыз мичем нинди 
булганым /') " '1 НИНАМ булачагым борчыган 

I 'езнең игъланыгызны күргәч та мин үзүземә җитәр Н 
тынычлан акылга утыр менә сиңа да җир йөзендә тын почмак табылды 
шаяруларыңнан, илебезнең бер читеннән икенче читенә алкы<алкы йе$ 
тукта шрга вакыттыр Безгә и ire теләк ларебе ше күнегелгән гадәтләребез 
белән бәй 1.'/" бик җиңел түгел курәх ең Кинәт, ниндҗ \< / 
МИН! ТЫН Һәм ышанычлы җылы учакның да җылыта алмасын.| 
буласына төшендем минем ЧШЪТӘГе теләсә НИНАМ акыллы хатын-кыз шул 
\.1һг,1 хыял \ана түге uv< 

Тыныч салмак тормыш минем өчен түгел, күрәсең Мин аңл 
(,' Түгелмен ничек кенә сәер тоелмасын, мул тормышта | 
тидермәслек абруйлы ирләр белән үземне ничек тотарга икән U 
белмим — мнңа уз гомеремдә бөтен ич! башка хокук ш 
очрашырга туры ки ]де һәм мин үземнең а \арга кирәгрәк 
аңладым Мөгаен мея сезгә да кнрәхмендер Чз көннәренең 
көньяктан торналар кла i юш лә сәфәр чыгачагымнь 
п >рам Иһи \ый чегән хатымы ипле чин Әкрәм Галмевич \әки1 
ше\: к ie ип к кепи- СӨЗ ТвШ MB КИТҮГӘ И Мр ШТОЛврЛв* 
\ 1,-1', • \аромкадагы шмеш чимешләрт н сезне харап • 
\.i чама 11.1ПЧ бар шя ю ип өр ш андый 
ашап караганым "•'/' мин, w Мин \.> сезгә ия iann а км \ • 
аннары аеры шшу »•" рәгх бик ачы flj \ачая шуңа күрә \ 
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Хушыгыз, яманлык белән искә алмагыз бигайбә Безнең арала 
булганнар ышаныгыз чын күңелдән иде 

Гафу итегез. Үбәм Наталья Сергеевна 

Әкрәм Галиевич берни дә аңламыйча хатны кабат укып чыкты. 
Киттең дә мени? Нигә7 Ни өчен7 Аньщ китү сәбәпләре аңа бөтенләй 

аңлашылмады — учак ягып, палаткалар корып, зәңгәр калаларны айкап 
йөрер чагы узган бит инде. 

Кинәт аңа Наталья Сергеевна бик тә кызганыч булып тоелды: 
тәвәккәллектән, чаялыктан, үзе дә белмәгән юмартлык һәм киң 
күңелчелектән тыш, ул аның сабыйларча диярлек яклаучысыз калуын 
һәм төпләнә алмыйча интегүен күрде. 

"Эзләп табарга, артыннан куып җитәргә, — дип Әкрәм Галиевич 
автостанциягә ашыкты- Анда ул дежур ханымга Наталья Сергеевнанын 
кыяфәтен сурәтләгәч, күренмәдеме дип сораштырды. "Ике сәгать элек 
кенә китеп барды", — дип җавап бирде деҗур. 

Әкрәм Галиевич гаҗиз булып эскәмиягә утырды. 
Ул Наталья Сергеевнаны бөтенләйгә югалтуын аңлады- Акылы белән 

аңлый да, ләкин күңеленнән килешәсе килмәде, барысы да җайлы гына, 
кешеләрчә генә башланып киткән иде бит... 

Автостанциягә каршы яктагы тар гына бер урамда урнашкан ресторан 
ишеге төбендә басып торган Анна Ивановна: 

— Әкрәм Галиевич, өч көн төшке ашка йөрмисез, әллә инде бездә 
ошамый башладымы9 — дип сорады 

Әкрәм абзый авыр гына урыныннан купты, төшке ашны ашамавын 
исенә төшереп, ресторанга кереп утырды. 

— Кәефегез киткәндәй күренә, — диде Анна Ивановна, кайгысын 
у ртакл ашкандай. 

Ресторанда ул шактый озак юанды, беренче мәртәбә төшке аштан 
сон эшкә бармый калды. Әле кичә генә шушы урамнан өйгә кайтканда: 
"'Рәхмәт инде Сөләйманга..." — дип җырлаган бәхетле мизгелләрен исенә 
төшерде 

"Бүтен Наталья Сергеевнаны да югалттым, Җолдас белән дә аралар 
бозылды, әчелешле булдым. Ни эшләргә инде хәзер?" — дип өзгәләнде 
Әкрәм абзый. Әмма күңелен юатырлык бер уйга да килә алмады 

Гадәт буенча хуҗалык эшләренә тотынды: мунчаның көлен түкте, 
чабынган себеркене чыгарып ташлады, ләгәннәрне чайкап куйды, казанда 
калган суны бушатты, әмма эшнең җаена төшә алмады. Мунчадагы эшләрне 
төгәлләмичә, бернинди максатсыз ишегалды тирәли йөренергә кереште 
Элеккечә Җолдасның аны самавыр чәе эчәргә чакыруын көтте, әмма 
Бөркетбаевлар ишегалдында беркем дә күренмәде. 

Көн кичкә авышты Бакчалар артыңдагы тыкрыктан, куе томан 
шикелле, тузан болыты күтәрелде, — соңгы елларда шактый сирәгәйгән 
Хлебодаровка көтүе кайта иде. Кемнеңдер зур җирән сыеры Әкрәм абзый 
коймасындагы баганага бик каты ышкына башлады, киртә-коима шыгырдап 
китте. Әкрәм абзый кулына эләккән таяк белән койма янына ташланды. 
Сыерны куып җибәргәч, төшке ашка кайтышлый күрмәгән гәзитләргә 
күзе төште. 

Гәзитләрне кулына алды да, тагын берәр нәрсә калмады микән 
дип караштыра торгач, аһ дип куйды — ящик төбендә унлап хат яткан 
булып чыкты 

Кичә иртән биш хатны чокырга ташлап кына, тарих тәгәрмәчен 
әйләнүдән туктатып булмасын, бүтен килгән хатлардан аның тагын да 
кызурак әйләнүен сизеп алган Әкрәм абзый 

— Менә сина кирәк булса! — дип куйды ирексездән. 
"Ә нигә әле ул тәгәрмәч әйләнмәскә тиеш? — дип, фикер йөртте 

Әкрәм абзый — Гәзиткә һаман да телеграмма суга алмадым бит әле" 
Хатларны актаргалап, нишлим икән инде болар белән дип, озак кына 
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я н к а п к а буеңда у й л а н ы п басып торды, ә м м а ертып ташларга к ы й м а д ы 
Хатларның б е р с е н н ә н таныш хушбун исе килә. әйләндереп караса — 

Б е л о ч к а д а н " 
М и н и н д е хатларны и с л ә р е н ә к а р а п б е л ә б а ш л а д ы м " . — дип, 

бүгенге ы ә ш ә г а т ь л ә р е я д ә о н ы т ы п , беренче м ә р т ә б ә елмаеп куйды 
Н и ш л ә п т е р " 'Белочка' ' хатын у к ы й с ы к и л м ә д е , ул а н ы б е р н и ч е к тә 

т ы н ы ч л а н д ы р а а л м а с т ы р — күз алдында ә л е һаман да Наталья Сергеевна 
б а с ы л тора с ы м а н . 

Ә к р ә м Галиевич керәсе к и л м и г е н ә алгы я к к а узды. К и ч ә г е н ә 
утлар б а л к ы п , музыка я н г ы р а п торган ө й аңа салкын һ ә м котсыз булып 
тоелды. Т ы н ы п калган ө й эче караңгы с ы м а н к ү р е н г ә н г ә , Ә к р ә м абзый 
ут кабызды. Ут я к т ы с ы н ә р с ә д е р э ш л ә р г ә м ә ж б ^ р итә иде, кичке аш 
ә з е р л ә р г ә к е р е ш т е . 

" Я л г ы з и р н е н к и ч к е а ш ы " , — д и п . үзен чит кеше карашы б е л ә н 
к ү р г ә н д ә й , х ә т е р е н д ә калган ю л л а р н ы и с е н ә төшерде Н и г ә игу, 
ө з г ә л ә н ә с е н ә л е ' — диде аңа теге чит-ят кеше — К ә л ә ш е н икенче 
б е р ә ү г ә к и т к ә н и к ә н инде, ә л е к е м н е ң унасы мәгълүм гүгел" Ө с т ә л е н д ә 
ә н ә тагын унлап хат ята, б ә л к и , т у л а р н ы ң берсе сине чынлап та бәхетле 
и т ә р " , — д и г ә н уй күңелен ы м с ы н д ы р ы п торды 

Ә к р ә м Галиевич а н ы - м о н ы уйламый гына габын әзерләде Икебана 
букетын куйды, серванттан савыт-саба алды, ашарга утыргач кына Наталья 
С е р г е е в н а н ы н ике к ө н д ә д ә о н ы т ы л м а с л ы к эз калдыруын . и и а д ы i 1 
калган г о м е р е н д ә к и ч к е а ш н ы ш у ш ы бүлмәде ашаячагын бе га ише инде, 
бәлки, өстәлдә икебана да утырыр. Наталья Сергеевна үрнәгендә әзерләнгән 
табындагы т ә м - т о м н а р д а н авыз итеп, балыкчы чаным белән рөхә ! үткән 
к ө н н ә р е н и с е н ә т ө ш е р е п , моңаеп утырды 

Ө с т ә л д ә г е хатларга Ә к р ә м абзыймын ә л л ә н л исе китмәде, шулай 
ла КЫЗЫКСЫНУЫН тый алмады конвертларны ачмый \]т,\ башта 
па күз салды хатлар илебезнең төрле п о ч м а к л а р ы н н а н килгән 
У к р а и н а д а н , Ә к р ә м Галиевич башта т у л а р н ы укыды Хатларда гөгәл 
л и л е к л е , а к ы л л ы т ә к ъ д и м н ә р ә й т е л г ә н , " Б е л о ч к а " ian аермалы буларак, 
алар һавада о ч ы п й ө р м и л ә р ( ы р б с р с с н с н үз адресы к у р с ә т е л м ә с ә , 
У к р а и н а н ы ң герле ө л к ә л ә р е н н ә н к и л с ә да, Ә к р ә м абзый алариы бер үк 
хатын язган дип фараз и т ә р иде стиле, язу рәвеше галәпләре, кәтта 
к ү л ә м е н ә хәтле юлы-юлга туры к и л ә Б\ т ә к ъ д и м н ә р ана ө л к ә гәзитеидә 
басылган ф а т и р алыштыру и г ъ л а н н а р ы н хәтерләтте Бөтен уңайлыклары 
булган ф а т и р ы м н ы зурракка һ ә м яхшыракка а л ы ш т ы р ы р ! t геләр идем 
А н д ы й г ә к ъ д и м н ә р д ә б и г р ә к га н ә р с ә л ә р е барына 1еруча ә һ ә м и я т 
б и р е л г ә н анысы аларда җитәрлек, аларга м е н ә шундый ы 
г о р м ы ш н ы н кадерен белгән һәм бердәнбер шарт сәламә1 [еге нык 6j w.m 
кеше к и р ә к . 

Ә к р ә м абзый К а т я н ы н шәрехләвен н с е н ә гөшереп Әзмәвер к и р ә к 
,wi.\", - диде Аларга, Ә к р ә м абзый аңлаганча, йортка ке] 
кеше к и р ә к , аңа ш е ш л е шартлар тудырырга да вәгъдә и т ә л ә р Беркайчан 
ла портка к е р ә с е м , Хлсбодаровкадан аягымны па ai и н к ы м юк' Бүген 
ә н ә бери-, г ь ш ы ч л ы г ы м н ы алып Iашлан китеп бар ш внде гомер и т к ә н 
җ и р е н н ә н күченерсен дә, бер-ике елдан кире кайтырга гуры килә калса ' , — 
лип куйды ул һ ә м шундый н ә т н ж ө г ә ки i и- б е р с е н ә В a 
гик уз я н ы н а күченеп килергә гелөүчелөриен гене т ә к ъ д и м н ә р е н нет.» 
готарга Авыл к е ш е с е н е ң зирәклеге, сизгерлеге җиңде 

• 1л капит ишет \ юнен к а п т а л ы н оч мәртәбә арттыр) какын! 
н ә р с ә г ә барырга да әзер, б е т е машина, дача, саклык к е н ә г ә а 
к ы з ы к т ы р а а л м а с с ы ң " , - лиле ул, ф и к е р е н гүтәрәкпәп һәм үз-үзеннән 
канәгать булып. 

Ш у н ы с ы гажәп, Ә к р ә м а б з ы й н ы ң яңа килгән хатларга, " Б е л о ч к а д а н " 
а л ы н беренче v u кебек, ә л л ә н л нее китмәде Ул өркебрәк 
кат К ы р ы м н а н б) кал ада "бакчасы диңгезгә карап ю р к ш газа I 
кара ЧӘЧЛе х а н ы м н а н " к и л г ә н д е р кебек ГОеЛДЫ - : ЬШГТЫ v.i 
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хатынның бакчасы да, йорты да юк, дүртенче каттагы бер бүлмәле фатирда 
яшәп ята һәм пенсиягә хәтле аяк киемнәре фабрикасында эшлисе икән 
әле. 

Аларның тәкъдимнәренә ничек каравы анын үзенә дә аңлашылмады: 
беренче урынга күчмә һәм күчми торган милекне куюларын, гомер буена 
мал-мөлкәт тупларга өлгермәүләрен, ничек диләр әле, ярык тагарак янында 
торып калуларын бәйнә-бәйнә язуларына жен ачулары чыкты. 

Әкрәм абзыйның беренче мәртәбә гәзитәдән укыган һәм күңеленә 
хуш килердәй ханымнардан хат аласы килде — алар ана ничектер якынрак 
та, аңлаешлырак та, газизрәк тә кебек иде. Бу, күрәсең, бер күрүдә үк 
гашыйк булу кебегрәктер инде", — диде һәм яттан укыгандай дәвам 
итте: "Мин, какча гәүдәле, уалырга торган, аксыл-сары чәчле ханым, 
шәхси тормышымда уңышсызлыкка тарыдым, дөнья мәшәкатьләреннән 
ардым, калган гомеремне авыл җирендә уздырырга теләр идем..." 

Әмма "какча гәүдәле, аксыл-сары чәчле ханымнан" да, "таза бәдәнле, 
кара чәчле ханымнан" да хат-мазар юк иде — алардан килә калса, Әкрәм 
абзый, мөгаен, игътибарсыз калдырмас иде. 

' И ң мөһиме — уйламыйча эш итмәскә", — дип, тынычландырды 
ул үзен, чираттагы хатны ачып. 

Ленинградтан ниндидер бер персональ пенсионер карчык аны үзенә 
утырып кына да фән белән шөгыльләнеп булуы белән кызыктыра. Ул 
китапханәнең фотосурәтен дә җибәргән. Әкрәм Галиевичнен китапларның 
шул хәтле күп булуыннан коты алынды — Хлебодаровка һәм район 
китапханәсендә дә, мөгаен, ул чаклы юктыр. 

Калган ике хатта фотосурәтләре дә бар, әмма Наталья Сергеевнадан 
соң алар аңа шундый шыксыз, ямьсез, сөйкемсез күренделәр. Хәтта ул 
аларның хатларын да укып тормады. 

"Белочканын" укылмаган хатын да исәпләсәк, бер көнне килгән 
ун хат та чүплек савытына очты. 

— Иртәгә әле тагын яңалары килер, — дип тынычландырды ул 
\ iCH һәм шул уеннан канәгать калып, йокларга кереп китте. 

Шулай булып чыкты да: икенче көнне тагын яна хатлар килде, бу 
юлы бик ерактан да түгел, әмма бик кызыклысы бар иде. Әкрәм Галиевич, 
хатта әйтелгәнчә, сөйләшү өчен эш телефоныннан заказ бнрмәкче дә 
иде, иртәгә Ташкенттан кузгалып, берсекөнгә, әгәр ул теләсә, мөгаен, 
монда килеп җитәчәк табибә Әгьләмованы исенә төшереп, тыелып калды. 
Бигрәк тә, әгәр ул теләсә, дигәне ошады. 

Әлеге хатлар белән телеграммнар Әкрәм абзыйның үз-үзен тотышына 
да тәэсир итте: ул Хлебодаровкада масаебрак йөри башлады, элек үземне 
бик түбәнсетеп, кирәгеннән артык тыйнак һәм күзгә ташланмый гына 
яшәгәнмен икән дип уйлап алды. Ленинградта, мәсәлән, аңа пенсиягә 
чыккач, фән белән шөгыльләнергә, юридик тәҗрибәмне гомумиләштерергә 
тәкъдим итәләр, — шул хатны ертып ташлавына үкенде, иң мөһиме — 
әһәмияте ягыннан күренеп торган дәлилләрнең берсе, ул эшләп утырачак 
китапханә — кабинетның фотосурәте бар иде анда. 

Кич белән ул табибә Әгъләмованын фотосурәтенә озак кына карап 
утырды, баштарак ул аны артисткадыр дип уйлады, аннары кайчан төшкән, 
төшкәненә ничә ел. б\ген ниндирәк кыяфәттә икән дигән сораулар 
кабат борчыды аны. Ни генә димә, фотосурәттәге ханымны ошатты ул, 
Әкрәм абзый анын сурәтен трюмо алдына бастырып куйды. 

Башкалар белән чагыштырганда, аныңча, Нәзифә Әгъләмованын 
кайбер өстенлекләре бар: бик тә чибәр, якташ та. табибә дә. "Картайган 
көнендә өендә табибә булу — язмыш бүләге түгел мени7 Нәзифә, мөгаен, 
Җолдас хатыны белән уртак тел таба алырдыр, коллегалар бит", — дип, 
алдан ук шатланып куйды Әкрәм Галиевич. 

"Чибәр дә соң! — диде ул, фотосурәткә карыи-карый. — Хлебодаров
ка хатыннарының кайсын анын белән чагыштырырга мөмкин..." Шулай 
дип уйлавына уңайсызланып та китте, аңарда үзенә бер төрле яшерен 
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җирле патриотизм хисе уянды, әмма Мәрьям үзенен сөйкемле булуы, 
мөлаемлыгы, буй-сыны, шфалыгы белән артистка табибәдән бер лә ким 
гүгел диде. Әкрәм абзый, үзен күрмәсө дә, бәхәстә беренчелек таҗын 
Нәзифә Әгъләмовага бирергә булды. 

Шундый уйга килүе нотариусның күнелен күтәреп җибәрде " Каршы 
алырга төшәм, поезддан ук алып калам", — дип тәвәккәлләде Сабиров. 

Кунак каршылауда азмы-күпме тәҗрибә туплаган Әкрәм абзый. 
Наталья Сергеевнаны каршы алгандагы кебек, каушап төшмәде. Үткән 
якшәмбедән калган шампан шәрабы шул килеш тора. Наталья Сергеевна 
икраның карасын да, кызылын да берәр литрлы банкага салып калдырган 
иде, төрледән-төрле консервалар, суыткыч тартмасы тулы жилөк-жимеш 
дисенме1 Яна икебана букетын ничек укмаштырырга икәнен дә белә, 
кирәк була калса дип, ничек әмәлләргә кирәклеген я*ып та алган иде. 
барып чыкмаган тәкъдирдә Наталья Сергеевна букетын кабатларга була 
Инде бөтен җирне җыештырып чыгасы да мунча ягасы гына калды 
бугай 

Әкрәм абзый шимбә көн үк, тиз йөрешле Ташкент — Мәскәү" 
поезды килеп җитүгә өлгерсен дип, мунча ягып җибәрде I. • 
артык юлда интегәсе, бөркү вагонда киләсе бар, җәй бит". — дип сөйләнде 
ул, димәк, мунча бик кулай булачак Ишегалдын тагын бер кат кү шәп 
кичерде, өйдән әйләнеп чыкты — кунак каршы алу өчен бөтен нәрсә 
әзер. Дөрес, бу юлы шашлык әзерләп тормады, Ташкент кешесенә шашлык 
тансык ризык түгел, дип уйлады. 

Әкрәм Галиевич бәйрәмдә кия торган кәстү-мен киеп, ашыкмый-
кабаланмып гына автосташщягә юлланды. Хлсбодаровка хәзер уннан и. 
сулдан да автобуслар юлы белән тоташты, станциядә Сабиронка яшьлек 
елларын хәтерләткән бернәрсә дә калмаган иле Ул чакта Хлебодаровкада 
бөтен поездлар да туктап су алалар иде Поездлар шул ярты сәгатькә 
туктап торган арада станция, нн җанлы урыннарның берсенә әверелеп, 
гөжләп тора иде. 

Андагы базарны күрсәң! Хәзер берәрсенә шул хакта сөйләсәң — 
ышанмаслар. Кичке поезд каршыларга бол ай гына — ял игү күңел ачу, 
кешеләр күрү өчен йөриләр иде Станция ул елларда иик чием шеп 
җыештырылган булыр, пос юларга кузгалып китү вакытын белдереп 
хужабикәнен самавыры кебек ялтырап юрган жвэ кыңгыра} чылтырап 
алыр иде. Шул тимер юллардан бүтән җирләргә, уэләренекена охш 
тын һәм күзгә бәрелеп тормаган башка калаларга китү ыөмкинле] 
дә станция яшьләрне үзенә җәлеп иткәндер, мөгаен. Хәзер пос i I 
ҖИРЛӘРГӘ яки бик ерак җирләрдән клипчылар гына порн диярлек 

Төш вакыты булуга карамае нн. сташщя бушан калган Әкрәм 
Галневичнен станциягә килмәгәненә дә ун еллап бардыр, күбрәк 
чөнки j 1 анын көн дә эшкә нерв горган юнаннан бер чип,», аннан сои 

Ә чыкма и.i ).[екке с I lapia караганда станциянең шактый искерсен. 
ил ил I I I lam ЬГЯ, HMI.CC ШӘНүСН КүрДС 

•Тиз йөрешлене*' көтеп горган арада, поеэднын бары гик ӨЧ MHHJ гка 
гына гуктап горуына үкенеп га куйды Озаграк горса берәр жнрдв 
яшеренеп, сиздерми гене күз салып алырга булыр иде", - дип фикер 
ЙӨрТТе J 1 Аннары анып үнллпын ГОрыр арасы да калмады 

Поезд бераз гына соңарып килде Әкрәм абзый унынчы вагонвын 
тукталу урынын дөрес чамаламаган, шун» күрә ана койрыкка габа йөгерергә 
гуры килде Ул гамбурдан башьш чыгарып караган һәм һичшиксез, үзен 
күреп калган ханымны абайлап алды. юш шунда дип. кыю гына кул 
болгады Каным ачып ымын шулай ашады л.\ Әкрәм лои\н вагон янына 
йөгереп килеп җиткәндә, чаным Хлебодаровка киреңдә әйберлә 
басып гора, поезд ла акрын гына кузгалып ята иде 

Әкрәм абзый сулышына кабынып гыи аямаса, Нәзифә Әп 
анын йөзендәге өметсезлек билгеләрен шәйләми калмас ил 
сулышына кабынуын, йөзе кызаруын табибә Әгъпвнова үзенчә аңлады. 

http://hmi.cc
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иң элек галстугының төенен бушатып, күлмәк изүен ычкындырды. 
Әкрәм Галиевич. еш-еш тын алып, инде тәмам гашыйк иткән, 

фотос\ рәттәге күңелгә сенеп калган чалымнарны күрергә өметләнеп, 
Нәзифә 0\ ьләмовага дикъкать белән карап алуга, табибә — артистка 
дигән уй телеп үтте анын миен. Әдәпле итеп кенә күреште дә, кузгалып 
киткән поезд артыннан пошынып карап калды. 

Нәзи<1>ә тезгенне шундук үз кулына алды. 
— һо, сез нинди җитез икәнсез! Мин сезне нәкъ шулай күз алдыма 

китергән идем, — диде ул Әкрәм абзыйга, жәтмәгә эләктерергә теләгәндәй, 
карый-карый. — Авыл һавасы, эшсез тормавыгыз, стресс хәлләр кичермәве
гез сизелә шул. Ләкин дөрес итеп сулый белмисез. Анысын бик тиз 
рәтләрбез, иртән йөгерә башласагыз — ярты ел дигәндә үсмерләр кебек 
сулыш алырсыз. 

"Картайган көнемдә шул гына җитмәгән иде", — дип, эчтән генә 
нәфрәтләнде Әкрәм абзый һәм, үзенең иртән Хлебодаровка тирәли 
iiorcp\cH күз алдына китерде дә, елмаеп куйды. Нәзифә монысын да 
үзенчә аңлады... 

Чемодан да, сумка да шактый авыр иде, хәл алырга дип туктап 
тордылар. Әгьләмова тузанлы поселок юлындагы былтырдан калган көл 
эзләренә карап: 

— Мин сезгә бу хакта язган идем инде Мин, Нәзифә Әгьләмова, 
менә әле хәзер дә игълан буенча танышуыма, калган гомеремне ниндидер 
Хлебодароикада уздырырга ниятләнүемә ышанып җитә алмыйм, — диде 
дә шаркылдап колеп җибәрде 

Көлү тавышы гаҗәеп яңгыравыклы иде, бу мизгелдә Әгьләмова 
трюмо алдына куелган фотосурәттәге ханымга охшаган иде. Әкрәм Галиевич 
аның кайчандыр бик чибәр, сөйкемле булуын, әле һаман да үзен шулай 
дип хис итүен, бүгенге яшен истә тотмавын аңлап алды. Сирәк булса да 
гомер буена сабыйлыктан аерылмаган олылар да очрый, табибә дә нәкъ 
менә шундыйлардан иде 

Йортны да, утарны да шундук ошатты — мөгаен, балачактагы 
печәнлеге, яшелчә һәм җиләк-җимеш бакчасы булган авыл өен исенә 
төшергәндер. 

— Миңа монда охшый Болай ук булыр дип көтмәгән идем, — 
диде ул. 

Өйдәге җиһазларны гына ошатып бетермәде. Әкрәм Галиев1гч моны 
анын күз карашыннан ук сизде, ханым жаилап кына болай диде: 

— Авыл зыялысының, авыл юристының өен мин башкачарак күз 
алдыма китергән идем, баксаң, гадәти авыл ызбасы... 

Әкрәм Галиевич анын нәрсәне ошатмавын, нотариусның ызбасы 
күршеләрнекенпән кан ягы белән аерылып торырга тиешлеген генә 
аңламады. Әгьләмова олы якка, залга узгач, трюмо алдында үзенең 
фотосурәтсн күргәч кенә, алтын тешләрен җемелдәтеп, елмаеп, Әкрәм 
абзыйга карап торды да: 

— Мин аны өегездәге кеше күзенә күренерлек урынга куюыгызга 
шикләнми идем, рәхмәт, бик шәп иткәнсез, — диде. Фотосурәтне 
турылабрак куйды да — Мин сезгә икенчесен —затлы рамлысын. зуррагын 
бүләк итәрмен, — дип өстәде. 

Мунча күптән өлгергән иде инде. Әкрәм абзый кунак ханымга, 
ашка утырганчы дип, мунча кереп чыкмыйсызмы дияргә җөрьәт итте. 
Әгьләмова аңа кызыксынып кына карап алды да: 

— Авыл мунчаларын җенем сөйми. Җәйге душыгыз булса, рәхәтләнеп 
юынын-коеиып чыгар идем, — диде 

Кунакны душка кертеп җибәргәч, Әкрәм абзый, мунчаның эссесен 
әрәм итмәссең бит ипле дип, чабынып кайтырга ниятләде. Ул. кунак 
барын да онытып, озак кына тәмләп чабынды — мунча бик кыз\ иде 
Әкрәм абзый өйгә кергәндә, Нәзифә ханым, китабын кулына тотып, 
диванда ята, нотариуска анын чәче бер якка авышкан сыман тоелды. 



Бүген авызыма да алганым юк шикелле... озаграк чабындым ахрысы11.. — 
дип торды Әкрәм абзый, аннары гына аңлап алды: — Парик икән бит'" 

«\ Г С Н в ә и т м ә ' Хлебодаровка хатыннары парик кимиләр иле 
"Мине исерткән, тилерткән чәченең исеме-жисечс да калы 

лип, күңелсез уйларга бирелде Әкрәм абзый, ләкин, ишетелерлек игеп 
берни дә әйтмәде. 

Сабиров суы салынган самавырны верандадан жәһәт кенә ишегалдына 
алып чыкты, ут салды. Аннары табын әзерләргә кереште, иң әүвәл иртән 
сәгать буе маташкан икебана букетын өстәлгә утыртты Булышырга дип 
кергән Нәзифә ханым анын шундый букет әзерләвенә ышанмыйча 
гаҗәпләнеп торды. 

Наталья Сергеевна дәресләренең нәтижәсе күз алдында: Әкрәм 
абзый табынны бөтен шартын китереп әзерләгән иде 

Нәзифә ханым мул-юмарт табынга күз салып: 
— Бапларча яшисез икән, — дип куйды. 
— Зарлансак гөнаһ булыр, — диде Әкрәм абзый, анын мунчадай 

сон тамагын чылатып аласы килә иде Диңгез байлыгынын кайда] 
әйтүне, ул, әлбәттә, кирәксенмәде 

Әкрәм абзый кунакка шампан шәрабы, үзенә аракы салды Танышу, 
Нәзифә ханымның сау-сәламәт булуы, игелекле табибә профессияң
дә эчеп кундылар. 

Әкрәм абзыйның ДЙ кәефе күтәрелде, парик га \ t урынында, Нәзифә 
ханым да ара-тирР) фOTocyprjTTfjre чибгркггйгТ) охшап куя. 11) 
ханымнын рәсемгә кайчан тошүен, ул чакта ана пичә яшь б\л\ын юрыйсы 
килеп кыҗрап утырды. Әмма кунакның хәтерен калдыр 
тыелып калды 

Табындагы сый-нигъмәттән Нәзифә ханымнын күңеле булды Гоме
ремдә шундый да тәмле, шундый да зиннәтле ризыктан авыз иткәнем 
юк иле лип сөйланә-сөйлөнә, икраның кызылын да. карасын лл мактый-
мактый ашап утырды. 

Сабиров исә мыек астыннан гына елмая, икраның к 
дә рәтләп әйтә алмалы, чоики \л бу хакта берни белми иде 

Гомумән, күңелле генә утырдылар. Ул лрллл самавыр 
Нәзифә ханым анысына бик тә куанды. 

— Мин балачакта безнең өйдә корсагы медальләр белән би 
самавырыбыз бар иде, — дип исенә төшерде — Мин аны елга комы 
белән ышкып көзге кебек ялтыраткан идем! Хәзер андый саман 
музейларда гына күрсәң-күрәсең. 

Нәзшһә ханым Әкрәм абзыйдан ничек шлем, ни белән аииыльпәиуе-
мавыгуы хакында әдәпле генә итеп, хатын-кызларга sac son 
белән, сораштырып утырды Аның бернинди да хоббие юк. ыгыи 
мактал га алды, гаиләгә игътибар итәсе урында кайбер ир 
вакытларында герле мәгънәсез ипләр белән м i 1 
пи ic .иш гә ос гаде 

Чинары шулай бик гәфгашләп соравы очен ыф\ утенеп, \ * хакында 
менә пиләр сөйләде: 

— Әкрәм Галиевич, авылда тусам да, мин шәһәрдә гомер иткән 
ГЫЯЛЫ хатын. Беренче ирем олы яшьтәге хәрби иде мине иркәләп 
назлап кына горды Югары чинлап.! офицер, акчаны әй! 
иткга урынында киендерөлөр-ашаталар, персональ машинас) 
минем карамак!а ДИЯрЛОК иле. ш\ на КфЭ мин ХЖГЫН-КЫЗЛар ШӨГЫ ЦЬЛӘНерГӘ 
гиешле хуҗабихә мәшәкатьләрен белмәдем да, белергә 
Минем уз доньям, уз мәшәкатьләрем, әйткәнемчә ирем , 
мин щуна канәгать булып вшөдвы Әлбәттә, кайчакларда кунаклар чакыра 
идек жиләк-жммеш, шампан шәрабы куела Ә инде бә 
ризыкларны, габа ашларын, гөрле гәм-томнарны миннән ко • 
иде \HIIH каравы мин фортопьянода уйныйм рәсем & и п 
иптәшемнен гуслары мине көрмет итәләр, син нәфис сәнгать өче] 

file:///hiih
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гансың диләр иде Сездә андый уен коралы булмавы гына җәл, югыйсә, 
рәхәтләнеп уйнап күрсәтер идем. Боларны мин ни өчен сөйли дип 
беләсез9 Бары тик мине аңлавыгызны һәм сабыр итүегезне генә телим, 
бәлки мин дә әле хуҗабикә булырга, табын әзерләргә өйрәнә 
алырмын. 

Миңа монда ошый, шулай да күңелне тартып торырлык соклангыч 
җиһазлар алырга, зыялы кешеләр яшәвен күрсәтергә кирәк. Мин монда 
да сынлы сәнгать белән шөгыльләнә, тыйнак авыл күренешләрен яза 
башлар идем, дип уйлыйм, кала күренешләре әйбәт үк чыкмады... Бәлки, 
сонрак портретлар ясарга ла тотынырмын Кеше арасында сирәк булырга 
туры килүебез генә җәл, югыйсә, мин кунакка, театрга йөрергә яратам 
Җае чыкканда сорыйм әле, Хлсбодаровкада мәдәният учаклары бармы 
сон? 

— Узган елны гына мәдәният йорты ачканнар иде, каланыкыннан 
бер дә ким-хур түгел, — дип жавап бирде Әкрәм абзый, — сөйләшү аны 
айнытып җибәрде. 

— Мәдәният йортыгызда нинди иҗади эшләр белән шөгыльләнәләр 
сон1 — дил кызыксынды Нәфизә ханым. 

— Дөресен генә әйткәндә, мин бер дә хәбәрдар түтел, — дип 
икърар итте нотариус, — авылдагы мәдәни тормыштан артта калдым 
Төрле түгәрәкләр эшли шикелле, һәр көнне кино күрсәтәләр, анысын 
ышандырып әйтә алам. — Исенә төшереп, өстәп куйды: — Икенче катта 
китапханә, залда зур гына пианино тора. Уйнарга теләсәгез каршы 
килмәсләр, — ,дип беләм, рөхсәт итәрләр, барыбер тузан эчеп кенә ята. 

— Бүген кино күрсәтәләрме? 
— Күрсәтәләр, бүген шимбә бит. Дүшәмбедән кала һәр көнне... 
— Булды гына. Ниятләдек Кинога барабыз. Мин һәммәсен дә үз 

күзләрем белән күрергә тиеш. 
— Кинога икән кинога, — дип килеште Әкрәм абзый, бөтен авыл 

аша барырга һәм кайтырга кирәк булуын исенә төшереп салкын тиргә 
батты, аннары тагын залда дүрт йөз урын — өч йөз туксан сигез күзнең, 
нотариусыбыз кем белән кинога килде икән дип, кызыксынуларын күз 
алдына китерде. 

Бармый калырга мәллә? Ничек итеп? "Иһ, ни булса шул булыр, ул 
булмаса, кыз булыр"', дигәндәй, табын җыештырырга кереште, Нәзифә 
ханым чемоданындагы кием-салымнарын актарырга тотынды. 

Аннары ул трюмо алдына фотосурәте куелган алгы бүлмәгә кереп 
бикләнде, сәгать ярымсыз борчымаска кушты, Әкрәм абзый ни эшләргә 
белмичә ишегалдында әрле-бирле йөренеп торды. Ана җыену өчен биш 
минут вакыт җитте, бүген анысы да кирәк булмады — төшке ашка ук 
инде бәйрәм кәстүменнән иде. 

"Каптым, нык каптым", — дип уйлап алды Әкрәм абзый, нәрсәгәдер 
өмет итеп, Җолдаслар ишегалдына күз салды: бухгалтерның акыллы кинәше 
менә капчан кирәк икән Әмма Бөркетбаевлар ишегалдында берәү дә 
күренмәде — туганнарына авылга китеп барганнардыр, күрәсен. 

"Ул ханым Әкрәмне бәхетле итүенә, үзен минем өчен генә түгел, 
бәлки, бөтен Хлебодаровка өчен дә бүләк дип исәпләве белән бер мизгелгә 
дә шикләнми булса кирәк... Ярар, аш-су әзерли дә белмәсен, ди, өстәл 
җыештырырга гына булыша алмас иде мени, аннан сон самавырга ут 
салырга күп акыл кирәк мени! — дип, пыр тузды нотариус. — Кинога 
бер барып кайту өчен сәгать ярым бизәнеп-ясанып утырсын әле, ничек 
вакытын кызганмый диген, сынлы сәнгать, портретлар ясый, имеш — 
дип тузынды ул. — Ярар, теге фотосурәттәге чибәр ханымга бераз гына 
булса да охшаса икән, ул чагында, \зс әйткәнчә, аны иркәлә\дән-
кадерләүдән берәр мәгънә дә чыгар иде. Мин нәрсә, бөтен Хлебодаровкага 
анын яшь чагында ул менә нинди чибәр булган дип, фотосурәтен күрсәтеп 
йөрергә тиеш мени? Яки урамга йөрергә чыкканда, вәгъдә иткән затлы 
рамлы зур портретын күтәреп йөрергә тиеш мени9 Юк, Хлебодаровкада 
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мине аңламаслар, Җолдас дөрес әйткән, аңламаслар Җитмәсә әле. 
узебе шексләр ярамады мыни дип сорасалар, ни диярсен Оһ, зирәк икәнсен 
син Җолдас ага..." 

Әкрәм абзый янә, вәсвәсәләнеп, Бөркетбаевлар ишегалдына к\* 
салды 

"Үзен күргәч, чибәр булгандыр дип күз алдына китерүе дә кыен 
Бәлки, фотосурәте дә фотосурәт түгелдер, ясалган рәсемдер әле. калада 
андыйга осталар, акчага теләсә кемне чибәр итеп ясап бирәләр. — дип 
шикләнде нотариус. — Чәчен ничек кенә кыландырмаган, Пушкиннын 
Наталиясе диярсен, монда парик киеп килгән. Хлебодаровкада белсәләр — 
көлкегә калачак". 

Кәефе торган саен кырыла гына барды Ул үзен алдангандай кис 
итте, ни эшләргә дә, ни кылырга да белмәде, — ник кычкырып еламыйсын 
шунда 

"Ни өчен әле мин ана ярарга тырышырга, төчеләнергә тиеш, элек 
чибәр булган өчен генәме7 Анын чибәрлеге һәм яшьлеге белән хозурланган, 
рәхәтен күргән кешеләр ахырына кадәр җиткерсеннәр дә инде Шуарга 
яратасың икән инде, тартып йөрергә дә ярат, дигәндәй, югыйсә -
берәүләргә өсте, икенчеләргә тамыры Алай булмый ул Ярык тагарак 
янында торып калган хыялыйга хат язмаган бит, ЮГЫЙСӘ, кич (әрен, шул 
хәтле матур итеп уздырырлар — анысы гитарада уйнар, монысы 
фортепьянода дыңгырдатыр иде Зыялылар тормышы ш~ лайрак 6j 1 
сон' Бәлки, икс тавышка җырларлар да, бер-берсснә шигырьләр укырлар, — 
дип хыялланды нотариус — Бәлки ана хыялын нрнен" игъланын 
күрсәтергәдер, гәзите югалмаган әле, дөмеккере 

Нәзифә ханым да, ниһаять, киенеп-ясанып чыкты Лясына биек 
үкчәле туфли, өстенә җиз кебек ялт-йолт килеп торган материядән гегелгән 
күлмәк кигән, муенындагы жетс кызыл төстәге косынкасының төенен 
кызлар кебек, кыландырып бәйләгән, күзлек кигән Әкрәм абзыйнын 
гаҗәпләнүен күреп, кулларын жәеп: 

— Беләм, беләм, килешмәвен дә беләм, киноны мин күзлек киеп 
карыйм, — диде. 

"Шәһәрчә, бәлки, ул матур да киенгәндер, Хлебодаровкаларча — 
кирәгеннән артык күзгә бәрелеп тора, аннары яшенә дә туры килми", 
диде Әкрәм галиевич, әмма бер сүз лә әйтмәде. Күзлеге белән паригы 
мп өчендер башына ЭШЛӘПӘ кигән сыман биеп бара 

"Күзлек кими генә барса ярамын микәнни, кино башлангач га 
кияргә өлгерер әле, — дип куйды. — Авылда нн модалы к1, теккә 1ә 
исләре китмәвен белергә шеш бит инде ул Үкчәләрен, Ходай язмасын 
безнең чеясыр-чакырлы юлларда сындыруы да бар, мен,' ул чагында көлкегә 
калачак та калачак". 

Юлга чыгуга ул аны култыклап алды — әллә инде шулай килеш.' 
дипме, әдәплерәк дипме, әллә инде КӨТМӘГӘНДӘ урам г\ кипим cj 1ЫЛЫП 
итудан куркыпмы, аңламассың. 

Бүтән көннәрдә Әкрәм Галиевичкә кином бару рәхәт кенә иде 
бүген барып ҖИТӘ алмын ГВЗИЗ Спады һәр ишегалдыннан Һәр ӨЙ 
бакчадан, бешен ХӨрМӘТЛв нотариусыбыз ГОрур гына кем бс 
ниш бара ик,'и. .иш. кызыксынып, карап калалардыр сыман гоелды 

Нәзифә ханым, сокланып юл буе сөйләнеп барды, Әкрәм Га 1иевич 
ганыш-бе [ешләреннән берәрсе очрап Әкрәм Галиевич оер генә мин) па 
булса да безгә дә рәхим итегез Г>\ чибәр, мөлаем ханым сезнен кемегез 
була' Сез аны бикләп готасы (мы кеше к\ кинән яшерәсез МӘЛЛӘ? Ничек 
Q и гүгел!" юш, сораштыра күрмәсен гагын дип. гирә-ягына куркынып 
карана- карана. ГЫНЛар-ТЫНЛама< кипа атлады Ярып ә ie беркем ДӘ 
очрамады сораштырып аптыратучы 6j гмады, кинотеатрга хәвеф-хәтәрсез 
6api.ni юптеләр, гуфлинен дә үкчәсе сынмады 

Кинотеатр янында халык искиткеч күп, икенче көн н 
ия шою дигән яна фильм күрсәтә [өр Әкрәм абзый билетка чирашын 

http://6api.ni
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зур булуына бер яктан шатланды да. Мәдәният йорты фасадына ябышты
рылган реклам-афишалар янында Нәзифә ханымны ялгызын гына калды
рып, чиратка басты 

Чират бик акрын кыймылдады, һәр яктан яна төркем агыла, этешә-
тортешә касса янына килеп бәялә торды — Хлсбодаровкада бүтәнчә күз 
алдына китерү дә кыен — шундый этеш-төртеш арасында Нәзифә 
канымның Әкрәм абзыйны күздән югалтуы да гаҗәп түгел. Әмма Әкрәм 
абзый аны бик әйбәт күреп торды. Ханым бар кешегә күренеп торган 
афиша янынарак елышкан. Берәүнең дә аңа игътибар итмәве, текәлеп 
карамавы сәер иде, афиша янына берьюлы берничә хатын-кыз килеп 
басты, Нәзифә ханым бер ягы белән дә алардан аерылмый иде. 

Кинәт Әкрәм абзый, коты алынып, тынып калды. Әйтерсең лә, 
махсус анын кәефен кыру өчен афишалар тирәсенә Мәрьям килеп басты. 
Алар. модалар күрсәткәндәй, Нәзифә ханым белән янәшә басып тордылар — 
Әкрәм абзыйның телевизордан шундыйрак тапшыруларны күргәне бар, 
Мәрьям аңа күз дә салмады, ә Нәзифә үз янына килеп баскан ханымга, 
ашардай булып, көнләшеп карап торды, нотариус монысын бик әйбәт 
күрде, Мәрьям б^ген гаҗәеп чибәр һәм мөлаем и^е шул. 

Моннан берничә көн элек табибә Әгъләмованын үзен күрмичә 
генә почта мөдире белән чагыштырып каравына, бер дә шикләнмичә 
Нәзифә ханымны чибәррәк дип табуына Сабиров бик тә уңайсызланды. 
Менә хәзер киноафишалар фонында, кояш балкышы яктысында алар 
икесе янәшә басып торганда, бу ханымнарны берничек тә чагыштырырга 
ярамавын күрде һәм ул үзе үк Нәзифә ханымга биргән мөлаемлылык, 
газәллек, чибәрлек призын ике дә уйлап тормый кире алды да, түбәнчелек 
белән баш иеп, аны Мәрьямгә "бирде" Мәрьям генә, кызганычка каршы. 
берни дә сизмәде 

Төймәсен өздереп булса да. ул икс билет тотып, көч-хәл илә чиратны 
ерып чыга алды. 

Чиратка бүтән басмагыз дигәннән сон, касса янындагы мәхшәрне 
күреп торган Нәзифә ханым: 

— Булдырдыгыз, егет икәнсез! — дип, соклануын белдерде. — Ул 
фильм Ташкентта да бара иде, бик күрәсем килгән иде дә, кая ул, анда 
да шушы ук хәл. 

Нәзифә ханым аның галстугын турылады, чәчләрен сыйпады, 
чытлыкланып кына өстәде: 

— Рәхмәт инде, тырыштыгыз, югыйсә, бик тә хәтерем каласы иде. 
Соңгы звонок бирелүгә залга ашыктылар. Зал вокзалдагы ир белән 

хатынны шатланып, борчылып, нәфрәтләнеп күзәтте, Әкрәм абзый гына 
фильмны күрмәде — экранга карамады да, янәшәдә генә кыйгачлап 
утырган Мәрьямнен караңгыдагы шәүләсеннән күзен ала алмады. Ана 
карап утыруы рәхәт тә, күнелле дә. көенеч тә, фильм урынына әллә 
кайчан, көзге көннәрнең берсендә аны танцыдан озата кайтканда: 
"'Мәрьям..." — дип әйткән мизгелләрен күз алдына китереп утырды. 

Әкрәм абзый өчен фильм көтмәгәндә тәмамланды — ул Мәрьям 
турындагы кинонын озаграк баруын, бетмәвен көткән иде. 

Урамда караңгы төште, Нәзифә ханым Әкрәм абзьшньщ кәефсезлә
нүен, сөмссре коелуын күрмәде. Аны култыклаган Нәзифә ханым режиссер
ның теге яки бу текстка нинди мәгънә салуын һәм, гомумән, нәрсә 
әйтергә теләвен җитди кыяфәт белән аңлатып кайтты. 

Уйларына чумган Әкрәм абзый аны тыңламады Аның уй-фнкерләре 
берсеннән- берсе мәгънәсезрәк иде. Кулын ычкындырып, беренче караңгы 
тыкрыкка кереп чуммакчы, бакчалар артыннан гына качып котылмакчы 
булды. Әмма кая0 Кайчагында аның Мәрьям янына йөгереп барып, 
алдына тезләнеп, яшьле күзләрен төбәп: "Коткар мине һәм гафу ит!" — 
диясе килә иде. 

Өйләренә кайтып җиттеләр, котылу өмете дә сүрелде. Ишегалдына 
кергәндә: "Шул кирәк сиңа, теләгенә ирештеңме инде, карт җүләр", — 
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дип, Әкрәм абзый, үз-үзен битәрләп алгач, тынычлангандай булды 
Борчылудан карыны да ачты, кичке аш вакыты да узган, өйдә 

кунак бар бит лип, Әкрәм абзый кухняга узды Итне юып чистартты да. 
тизрәк кызсын һәм сүлле булсын өчен бик тырышып тапады-йомшартты. 

Нәкъ шул вакытта Назифе чаным кухняга кереп чыкты. Өстенә 
спорт кәстуме, аягына кроссовка кигән 

— Йоклар алдыннан бераз гына йөгереп керәм, — диде ул — 
Монда да тул гадәтемне дәвам егәрмен, дин уйлыйм, сынымны саклау 
рәхәт мина. Әзер булгач — дәшәрсен, ишегалды тирәсендә генә йөгерәм, — 
диде дә, елмаеп, чыгып та китте. 

Ит кызган арада Әкрәм абзый самавыр куен жибәрде, табын әзерләде, 
шулай кызу тотуына гаҗәпләнеп торлы. Самавырны алып керергә дип 
тыкканда, Нәзнфә ханым ишегалдында чәчәкләр янында иде 

— Мөгаен, мин биредә бик бәхетле булырмын — диде ул, артистка
ларча сагышлы һәм тәэсирле итеп — Гаҗәеп саф һава. йолдызлы күк 
йөзе, янымда эчкерсез кайгыртучым һәм сөеклем Мин сезнен белән 
бергә яшәвемне нәкъ менә шулай күз алдыма кигерә идем 

Әкрәм абзый кабаланудан тирләгән маңгаен сөртеп алды д.: хисләргә 
бирелми генә табынга чакырды. 

Нәзифә ханымнын күңеле күтәренке, рухы, кәефе шат иде. 
— Кадерлсм Әкрәм Галиевич минем игълан буенча танышу 

ВӘСВӨСӘСенә бирелүемә беркайчан да үкенмәслек булсын дисәк, күтәрик 
әле шушы бокалларны, — дип тәкъдим итл 

Әкрәм аб п.и] кунакка шан мак шәрабы, ^ 1снә ЯЛГЫШЛЫК 
шампан бокалына аракы койды Кәефе чиксез кырылуын, иреген гәмам 
югалтуын. Нәш<|>ә ханымнын йомшак, назлы куллары белән .м\л муенчак 
кидерүен сизде, шуңа күрә аракыны кире рюмкага салып гормвды, тулы 
бер бокалны каплап та куйды 

Нәзифә ханым тапап пешерелгән итне мактал алгач 
— Рөхсәт итсәгез, мин тагын бер тост әйтмәк булам Сезне һәрчак 

инсафлы джентельмен и юн күрәсем килә Әйтик, бүгенге Kd 
станциядә шундый канатланып, дәр] [әнеп йөгереп килдегез Мин моны 
беркайчан ла онытмам Кино билетын да линем генә алып чыктыгыз 
Егет икәнсез! Кадерлсм Әкрәм Галиевич, сезнен очен күтәрик! ( c i минем 
үбүемә лаек дип. кочаклап, Әкрәм абзыйның ирененнән суырыл үпте 

Нәзифә ханымнан "Белочканын ганыш хушбуй исе аңкыгандай 
булды Бу юлы инде ир ялхытлмьга гына үз бокалына гутыры 
салды 

Хискә бирелгән Нәзифә каным музыка көйләргә кушты 
гына, күптән гүтел аэробика белән шөгыльләнә башлавын да сиздерде 

Әкрәм Галиевич аэробшсанын нәрсә икәнен бе шәсә дә, сораштырып 
тормады, монып хуҗалык һәм кухня белән бәй 1әне] i апанды 
Үткән якшәмбедәге кебек ганго биеделәр Наталья Сергеевна белән дә 
1и\ ми биегәннәр и №, әмма күңеле күтәрелмәде Биюенен дә рәтен гапмады -
икс бокал аракыдан гәмам мәлҗерәп гөште Нәзифәнен аятьп 
баса, фотОСурӘ! ГОрГвН грюмо ЛНЫНЯ аЛЬШ килде 

Әкрәм Галиевич, нәрсә бул (ы сезгә? пие ул чьп алланып -
Беләсемме, минем бар курыкканым сәрхуш щг\,^ Клквш ир имам 
яман чире ул иш ярсыды Күралмыйм мин .марш;' Кулымнан 
килсә бөтенесен Себергә каторгага сөрер идем бик тиз асыш утырырлар 
иде! — Ярсуын гыеп йомшак кына өстәп куйды 

— мөгаен, мона күпмедер ©рәҗәдә без, хатын-кыз 
гаепле Әлбәттә, мин үземне күздә тотып әйтмим щ 
белән мин сөйләшеп гә гормас т е м . баштан үтте, гарык 

1крәм абзыйны айнытып киб ггенләй 
үк гүгел, (леккечә ^к амин гилпән килә Исергән б) ica в сизеп 
мен.' ул'ханымнан котыл) чарасы! Ирек .м\ өмете ялтырап киткәндәй 
бул IN 

• 1 . .,, I 
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Ул аягында басып торырга тырышып, ханымны нәзакәтлек белән 
табын янына алып килде, һәрхәлдә аңа шулай тоелды, аннары кеше 
ышанмаслык аллы-гөлле сүзләрдән генә торган тост әйтте, аңа хәтта 
грузин тамадасы да, шунын ише тел бистәсе дә көнләшер иде, мөгаен. 

Мондый тостка бер генә хатын-кыз да каршы тора алмастыр. Әкрәм 
абзый әлегә тостына үзенең бөтен осталыгын салды, дәрт-дәрманын җикте, 
күңелендә йөрткән бөтен мактау сүзләрен кертергә, нәрсәгә сәләтле 
икәнен күрсәтергә тырышты, бу аның өмете иде, тагын бер бокал эчеп 
жибәрде 

Назифә ханым үзенә карата купшы сүзләрне күп ишетсә дә. 
провинциядә яшәүче кеше авызыннан ишетүе шулай да рәхәт иде Әкрәм 
абзый бик тә тырышты шул. Мактау сүзләреннән хозурланган ханым 
уяулыгын югалтып җибәрде, Әкрәм Галиевичнен бокалын тутырып 
салганын да абайламый калды Тост әйткән кешене кем генә тыярга 
жөрьәт итәр икән7 

Сагышлы тангоны дәртле бию көйләренә алыштырдылар, әмма 
Әкрәм абзыйга бию кыенлаш каннан-кыенлаша барды — аяклары 
тыңламады. Янә табынга утырдылар. 

Аракы эчелеп беткәч, Әкрәм абзый үзенә дә шампан шәрабы койды, 
хәтта әдәплелек йөзеннән ханымга бокал да тәкъдим итеп тормады, тост 
әйтми генә эчеп тә җибәрде 

— Әкрәм Галиевич, нишләвегез бу7 — Д1гп сорады ул, шөбһәләнеп 
— Ә-ә-ә, — дип өметсезләнеп кулын селтәде Әкрәм абзый, —баш 

күтәрми эчү чире башлануын сизәм, хәзер инде мин өйдәген һәм 
күршеләрнекен дә эчеп бетерми торып, туктала-тыела алмыйм, — дип. 
тагын бер бокал шампан шәрабын каплап куйды 

— Нинди баш күтәрми эчү' Әкрәм Галиевич, мин сезне шаяртасыз
дыр гына дип торам. 

Әкрәм абзый үзе дә сизмәстән, күз яшьләренә тыгылып, үксеп 
елап җибәрде, — чынлап та аңа үзе бик кызганыч иде. Ул Нәзифә ханым 
янына килеп тәкәллефләнеп кенә тезләнмәкче иде дә, булдыра алмады, 
Әгъләмова аягы астына капчыктай сыгылып төште. 

Ханымнын биленнән кысып кочаклаган хәлдә: 
— Гафу ит, мине бәгырькәем, эчәм шул, эчәм, — дип сөйләнде ул 

күз яше аралаш. — Юаш алкаш мин. юаш, минем алкаш булуымнан 
берәүтә дә зыян тигәне юк. Елына өч мәртәбә ычкынгалап китәм, шуннан 
да артык түгел. Чын күңелемнән ант итеп әйтәм: эчүне ташлыйм, бары 
тик мине генә ташлап китмә, күз нурым 

Әкрәм абзый, елый-елый, "Белочка" хатындагы бизәкле ант сүзләрен 
мыгырдады. Камин, һичшиксез алып бирергә вәгъдә иткән бәрхет халат 
хакындагы сүзләр дә бар иде анда. 

Нәзифә ханым аның кочагыннан ычкынмакчы да булып карады, 
әмма нотариус, егылып китүдән куркып, аны бик нык кысып кочаклаган 
иде. Сабировның күз яшьләрен сөрткән чагын туры китереп, ханым аны 
этеп җибәрде дә, өстәл янына китеп басты. 

— Кабахәт! Кабахәт! Кабахәт! — дип акырды ханым, анын тавышын, 
мөгаен, Бөркетбаевлар да ишеткәннәрдер — Гәзиттә эшләүчеләрне дә 
әйтер идем инде! Тикшерми-нптмп теләсә нинди ал кашның игъланын 
бастыралар. Каян килгән "тел-теш тидермәслек абруйлы кеше'" Судка 
бирер идем дә, бәйләнеп кенә йөрисем килми Юк, бүтән мин монда 
аяк та басмаячакмын! Алкаш белән гомеремне әрәм итәмме соң... 

— Ташлама мине, — дип, өзгәләнде идәндә яткан Әкрәм абзый 
— Бик күпне өмет итәсең' — дип, зәһәрләнеп җавап бирде Нәзифә 

ханым һәм, өстеннән атлап, бүлмәдән чыгып ук китте. 
Әкрәм абзый сон гына уянды. Тәрәзәдән иртәнге кояш нурлары 

үтеп керсә дә, бүлмәдә ут сүнмәгән. Ханым аяк астына ауган җиреннән 
көч-хәл белән генә торып басты. 

Бөтен гәүдәсе ватылган, башы чатный, әмма Әкрәм абзыйның мона 
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әлләни исе китмәде. Ул җыештырылган табын янына узды, куркып кына 
Нәзифә ханым бүлмәсенен ишегенә төртте Бүлмәнең асты-өскә килгән, 
ханым да, әйберләре дә күренми. Нотарн>с хат-мазар калдырмаганмы 
икән дип, эзләнде, әмма күзенә берни дә чалынмады. 

— Аллага шөкер! — дип, бәхетле елы ten куйды Әкрәм абзый, хәтта 
җиңеләеп китте, тәне ватылуын да, башы авыртуын да онытты. 

Ишегалдына чыкты, рәхәтләнеп киерелеп алды — тормыш ана 
гаҗәеп гүзәл булып тоелды! Аннары краннан юынып алды. самавыр куеп 
җибәрде, кичтән калган табынны җыештырды Якшәмбе көнен ул файдалы 
итеп уздырды, эшен бетергәч, ни кылырга кирәклеген белә иде инде 

Дүшәмбе көн иртән эшкә барышлый почтага сугылды, алдан ук 
•керләп куйган те.теграммны сүзды Әкрәм |бзый танымаган яшь кенә 
бер телеграфист кыз — өйрәнчектер, мөгаен, — каушап калды: 

— Ашыгыч ук кирәк мени9 Хәзер генә аппаратым чыгымчылый 
башлады, ни эшләргә дә белмим. Мөдирдән сорап чыгыйм әле 

Мәрьям үзе килеп керде. 
— Хәерле иртә, Әкрәм Иртүк нинди ашыгычлык ул9 

— Менә телеграмм сукмакчы идем. әлбәттә, ашыгыч тапшыр] 
хәбәр итеп... 

'Танышу игъланымны гамәлдән чыгаруыгызны үтенәм чөнки мин 
мондагы ханымга өйләнергә ниятләдем. Үземнен уйламый гына >ш итүем 
белән борчыган өчен, һәммәгездән тә ыф\ үтенәм", — диелгән иде 
анда. 

Мәрьям, мөлаем гына елмаеп: 
— Борчылма, Әкрәм, мин аны хәзер үк шәһәргә тапшырам, алар 

анда ашыгыч итеп гәзиткә сугарлар. — диде. 
Әкрәм абзый гаепле кеше сыман Мәрьямгә текәлеп карал 

Һәм нигәдер почтадан чыгып китәргә ашыкмады Нотариусныи уңайсыз
ланып торуын күргән Мәрьям ишектән аны озата чыкты. 

Алар өйалды болдырына чыгыи баскач, Әкрәм абзый щы-ыоны 
уйлап тормастан: 

— Мәрьям, кәтерендв микән бер им.ш мин сине ганпылан 
кайткан идем'* 

Мәрьям, монсу гына елмайды да, әкрен генә жлнап әнр № 
— Хәтерлим, Әкрәм, әлбәттә, хәтерлим 

Вакыйф 1ЫЯТДИНОВ тәрҗемәсе 

Щ 



Наис 

Гамбәр 

МӘҢГЕЛЕКТӘН КАЙТЫП КИЛЕШЛИ 

"Кояш калка ла бата. аннан яңадай 
калыккан урынына ашыга 

"Барлык елга-гулар диңгезгә коя, әмма 
диңгез т^лып ташымый сулар кабат 
башланган җирләренә әйләнеп кайта, 
яңадан инеш-елга булып ага башлый " 

Тэурат Екклесиаст, яки Вәгазьче 
китабы 5 һәм 7 аятьләр. 

Үзәннәрдә атлар йөри утлап. 
Тояк эзләрендә мүк сулары; 
Шатланырга иде, моңсуладым. 

Еллар үрә ялларымны, чуклап. 

Бер көн т у л а й кол булырмын, бәлкем, — 
Көлгә кала шәмдәй бүрәнәләр. 
Җиргә ятты озын күләгәләр. 

Яна, яна китеп бара һәркем. 

Исән чакта аны онытасым юк: 
Күзләрендә очкын уйный иде, -
Матурлыкны кочып тунмын идем. 

Хак тәгаләм! Мәңге онытасым юк. 

Ян капканы ачып керермен д ә . . . -
УЙга калып, ялгыз тезләнермен: 



•Н КАЙЧЫ» КИЛЕШЛИ Н 

Күрмәсеннәр — йомам күзләремне. 
Резедалар үсә каберендә. 

Яшәүдән соң яшәү бармы? Бардыр... 
Кичтән бата Кояш. иртән — калка. 
Баш очымда яна алтың алка. 

Коела орлык... Шытып чыга барыбер. 

Сулар! күпме яшьләр түктем сезгә карап... 
Акты-китте еллар ярык ялгашлардан, — 
Юшкын гына калды сөю, ялгышлардан... 

Утыра таллар оеп, алтын чәчен тарам 

Җилләр! сагышымны җилләр җилгәрделәр. 
Мамык коя тупыл уйный җәйге буран. 
Бары да элеккечә: капка төбе. \ рам 

Җилгә язып хатлар, хатлар җибәрделәр. 

Җирем! — табанымның эзен яшерегез! 
Тик каплагыз аны яшел чирәм Си i >п 
Мин киирмсн бер кон... Бәлки, бүген ил ич 

Җилдә, 
Җирдә, 
Суда сүнми Сою!.. Сүнми, кичерегез... 

Гомер чигеп кенә яши К и т . Хинам чшә 
Чиккәнәрнең ни газабы бар?1 
Ярлар буйларында арып ауган 
Өянкеләр динозаврлар. 

Дэрийгъ! Кояш баеп бара... Җилләр 
Җил капканың яба изүен. 
... һәм кузгала Яссы-Саз түреннән 
Көтү Аксак Тимер чирүе. 

Көзге б и з ә к л ә р 

Агачлар ОЧЫ буялган ПКЫИ пумала кебек. 
Яфраклар суларда. Дгымс\ күбек, күбем 

Болытын ятак җилләре уҗымны сыйлап үта 
1,,и v гүрендә карама Карама кемме көтә? 

Колыннар үсә чабышып 1>\ болын пгун 1ЫЙ иркен: 
Хоз) рлын һәрбер гарафта боаалмыл ионы беркем 



Көтү дә төшкән туплауга. Бәрәннәр йөгереп уйный. 
Йокыга талган көтүче — үткәнен уйлый-уйлый. 

Кыр казы үткән юллардан үксү кала сибелеп. 
Моңсулык иңә.. . Алай ук түгел идең син элек. 

"Мең дә бер кичә" 

Укыдым төннәр утырып 
Әкият кичә. 
Әкиятемнең исеме — 
" М е ң дә бер к и ч ә " . 
" М е ң дә бер к и ч ә " . 

Галәветдин лампасының 
Куыгы ничә? 
Мәгарәм эче яктыра 
Ул килеп керсә. 
Ул килеп керсә. 

Бер, ике, өч. . . Б е р , ике, өч. 
Санадым ничә: 
Бүгенме минем — бүгенем, 
Кичәме - кичәм? 

Бер, ике, өч. . . Б е р , ике, өч. 
Санама ничә: 
Ир-егет гомере эчендә 
Мең юллар кичә, 
Мең юллар кичә. 

Б е р , ике, өч... Б е р , ике, өч. 
Алыштым кич»: 
Тормышның һәрбер кичәсе 
Мең дә бер кичә! 
Мең дә бер кичә! 

Яшәү агачы 

I 

Яшәү мең катлы була, 
Сөю бер катлы була; 
Сөюнең күңел келәте 
Бер орлык белән тула. 

II 

Орлык эчендә орлык бар. 
Орлык тулы күзәнәк; 
Күзәнәктә Яшәү йоклый, — 
Бу да безнең күрәчәк. 



МӘҢГЕЛЕКТӘН КАЙТЫП КИЛЕШЛИ 

Кич иде, җнлле-җнләс кич. . . 
Кагылды т ә р ә з ә ч ә 
К а р ш ы л а үскән чаган, 
Җ а н л ы д ы р . . . Бәргәләнә. 

Иелеп карый өлгемә, 
Җ а н г а керердәй булып. 
— Й ә , Чаган, нәрсә әйтерсең? 
Күңел болай да тулык. 

Кергәнсең, ә й д ә , сөйләшик: 
Кайдан син, кайсы илдән? 
К ү р ә с е ң , ялгыз ятамын. 
Ни хәбәр бар Мөслимнән? 

И с ә н м е , алма бирәне 
Веа утырткан алмагач? 
( К а з а н ул кайный да кайный. 
Б е з шунда бер чырагач.) 

Исәпме анда күршеләр. 
Исәнме дус иш, rj 1 ан? 
(Исәпме тагын җан атын 
Яраткан бер " ч у к ы н г а н " ? ) 

Җ и л л ә р д ә ярсый дулыймы 
Гуплауда өянкеләр? 
(Көтүче яккан \ чакта 
К\мерләр к о я р . к о я р . . . ) 

Исәпме әткәм-әнкәмнең 
Үксүле каберләре. 
( И ш ә бу? көне буена 
л Li pi м,1 хәтерләдем ) 

Шакыйсым "Әйдә кайт** лисп 
КУЛ болган изәпеңме? 
К\ агатма iүнел бетмәгән 
Җандагы кисәвемне! 

Ул мине авыл очында 
Озатып калган иде; 
Ш а я р ы п , җицсә >чен > 
Бер орлык салган идем 

Шыта МЫ алар? Җ и л л ә р д ә 
ОЧТЫМЫ «рак. ерак? 
(Манганга килеп сары i DM 
Capi аяган бер яфрак.) 

ҖИЛ И 1С Җ и i i ф бүл № I ф 
( ш.1411 \ м ы р м ч и ы . 
I ,п ык (ым атлар n e p i ю 
Коемны, > л.и ымны.. 
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Иелеп карый өлгемә, 
Җанга керердәй булып. 
Их, Чаган, нәрсә әйтерсең? — 
Күңел болай да тулык. 

Авылымның зират башына > к 
Чыгып баскан шәрә тупыллар... 
Элек монда йорт нигезе иде. 
Атлар тора иде тупырдап. 

Иртәләрен кошлар сайрый иде. 
Утлар терек иде учакта. 
Яшь киленнәр, җан бирердәй булып, 
Эреп ятыр иде кочакта. 

\к ьәбиләр ак шәл бәйләр иде, 
Чыгар иде кызлар кияүгә; 
Нәсел орлыклары — мөлдеркәчләр — 
Аваз салыр иде биләүдә. 

Ир-егетләр ат уйнатыр иде. 
Китәр иде аннан... сугышка. 
Кычытканнар белән түгел, түгел. 
Утлы яуга кереп сугыш та... — 
Янма. имеш. Ул елларның 
Сөремнәре каба сулышка. 

Агач башларында кара кошлар. 
Яланнарда ята - сөлдәләр. ' 
Кара кошлар кызыл томшыкларын 
Корыган ботакларга сортэләр. 

... Бу тупыллар шундый мәгърур иде. 
Уртасында иде Бүләкнең. 
Нигә, Вакыт, кеше язмышларын 
Агачларың белән түләттең?.. 

Чигенә авыл. Урам очына ук 
Чыгып баскан мамонт тупыллар; 
Әллә тупыл зиратына бара. 
Әллә авыл - качкан тупылдан. 

Карлар яумый, карлар тик тора. 
Зөлфәт. 

Оркәч-өркәч кар көртләрен сыйпап 
Б) ран \нпын урман буенда. 
Ничә тапкыр юлга җыендым мин, 
Чыга алчам, ахры, быел да. 

Сөлдә — сөякләр. 



МӘҢГЕЛЕК] 

Җәйдән сабып куйган юлларымны 
Ак бураннар күчеп киттеләр 
Үрәчәләр тулы ак хисләрем... 
Ах, хисләрем түгелеп беттеләр. 

Кызыл төлке... Төлке чабып үтте 
Алан аша... г)ллэ яшенче'.' 
Ак бураннар итәгенә сөртәм. 
11тәгенэ бозлы яшемне. 

Авылга керде көтү: сыерлар ИӨГрәү, мөгрәү 
"Җен арба" дөберди: күкләрдә күкрәү, күкрәү. 

Кыйгачлап җилгәрде тулышкан болыт, бо. 
Актылар горле с\лар канаулар тулып, тулып. 

Камчыдыр сузылды һавада яшен, яшен 
ӘЙ, кызый, Йә cyrapl гөлеңне яшер, яшер. 

Читәндә чыбыркы: аһ. елан. < ми елан. 
Көтүче: "Чакмый ул былтыргы елан олан.' 

К ө з . Кич. 

Җилферди киртә! > 
Эленгән ак чыптам. 
Көлешә кыз-кыркын: 

\ii ЧЫККан! \Я чыккан' 

Аранда чаптарым, 
С; буе кычыткан... 
Көнозын әрне u м 

Юк. 4I.IKM.IM! ЮК, ЧЪПСМ 
Бигрәк усал ла 
Картайган кычыткан. 

Юк, кайта мам uie быел as, 
Хелем кыска кәзер сүзем аа 

Юк кайталмам әле быел җәй. 
(Ах, ДӨНЬЯ бу] УрЫИЫН киңрәк җәй). 

Юк. кайталмам инде бы« i i-"-1 

Тәрәзәмдә гена икс күз 

Язлар, «әймр көзләр, үтте кыш. 
Көп > кета \п< 6j гормыш 

http://4i.ikm.im
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... Килеп җитте шушы хәбәрең, — 
Соңга калдым. Сау бул, хәләлем. 

Җ и д е ятны сөю, бәлкем, йазык, 
Ятларныкын сөю — килешми?! 
Сугылдым мин синең утарыңа 
Ераклардан кайтып килешли. 

Синең биләмәләр.. . Гөлгә чумган бакча, 
Бакча түрендәге ак келәт.. . 
Ак болдырга чыгып басты бер кыз: 
— Сакал абый, сиңа кем кирәк? 

Биштәремне, салып, җиргә куйдым, 
Изүемне ачып җибәрдем, — 
Иркен утар бик тар иде миңа: 
— Кемнәр яши монда, чибәрем? 

— Ничек кемнәр?! Коерыклы җеннәр. . . 
Әнкәй әле басу эшендә — 
Аю Куышыннан ары китеп, 
Чытыр Бүләк дигән төшендә... 

Шул чак бар да эреп юкка чыкты, — 
Кое сиртмәләре, ак келәт.. . 
Үтеп кенә булмый үткәннәргә. 
Көмеш тәңкәләрдән хак түләп. 

— Й ө з ел элек син дә анда идең. 
— Мин бит күчтем бары җидегә, — 
Ак болдырдан төшеп йөгерде ул, — 
Юлэреррәк абый! — диде дә. 

Карашлары гел синеке иде, 
Йомры бит очлары - сипкелле. 
Зөһрәдән кызчык әйтеп качты: 
— Б у . . . бу... биләмәләр — си-не-ке!.. 

Ят утарда ялгыз басып калдым, _ 
Күрше-күлән күрер — килешми. 
Сугылдым мин синең биләмәңә 
Мәңгелектән кайтып килешли. 

1997 - 1998 еллар 

т 



чэш^шдо 
С ә й д ә 

З ы я 

ИКЕ ДӨНЬЯ АРАСЫ 

Ашата сузылган вак яңгыр, ниһаять, туктады Бистә өйләре өстендә 
куерган тыгыз болытлар әкренләп гарала башлады Болыт ертыклары 
арасыннан, берни булмагандай елмаеп, кояш күренде Шул әз гена 

вакыт аралыгында таралган кояш җылысыннан дөнья рәхәтләнеп изрәде 
Мона кадәр шәлперәеп, тукып утырган агачларньш ботаклары гаральш, 
к\ Iэрелем китте әятерсен га аларга кан инде Өн кыекпарынл i поа ш 
\ гырган чинчыклар чыркылдашын кон, пәрб бв 1ӘН ЧИЯ КУВГЫНЯ КИЛӘП кун (Ы 

Бакчадагы гереклекнен җанлануын, көнгә ямь кер\сн \о псәбирө карчык 
та ишетеп, тоеп утыра Хәле җиңелрәк чак булса, мөгаен ул лл, улы ясаган 
кечкенә урындыгын ГЫШКа алын чыгып, кояшның мамыклы җылысында 
иркәләнер иде. Чия куагындагы чыпчыкларның әвәрә килүенә карап күне к 
хушланыр иде Юк шул, булмый Б) арала хәле аеруча начарланып китте 
Көзнең салкынча дымлы һавасы сулыш күзәнәкләрен тагын да ныграк 
илкынсындырды Сулыш ал\ читенләште Күкрәк читлегеннән хәзер 
берөзлексез гыжылдау, сы u ыр\ ана пары ишетелеп тора ҮПКӘГӘ liana КӨЧКӘ-
көчкә генә керә Анын бар әгъзасы Һава җитмәүдән интегә, йөрәге еш-еш 
тибә, башы өйләнә, маңгаена салкын гир бәреп чыта. Бу афәт чир белән ул 
унбиш ел газаплана инде "Җитмештә чакта барыбер ярыйсы булпш икән 
әле, — дип уйлый уя — Сиксәнгә ҖИТКӘЧ Авыр, һаң .шыр икән Табигатьнең 
көзе Гомер кәзе Шушы ике көз бергә туры килгән чакта чир белән 
гарткалаш) ай-һай чи юн икән Яңгыр бо [ытлары rapiuica да, чир больггларынын 
һич кенә дә гаралыр исәбе юк 

Йөткерә-йөткерә шабыр гиргә баткач, карчык хәлсезләнеп, мендәре 
өстенә ауды өзек-әзек пан алып шчхырды 

— Сөлимөө] Кач Kin ген HI 
Аш бүлмәсеннән килененең юнык гавЫШЫ ишетелде: 
— Хәзер Бераз гына сабыр m Чәй генә пешереш 
Килененен гавышындя чак кына кырыслык төсмере лә. бера i аптыраган

лык, чарасызлык га бар шикелле. 
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Алар инде бер-берсенен гадәт-фигылен бик әйбәт беләләр Ни дисәң 
дә кырык ел вакыт әз гомер түгел! Зөлхәбирәнең, улы Ринатнын вафатына да 
унбиш ел ТУЛДЫ бит. Ике тол — кайнана белән килен бергә яшәп яталар. 
Баласы булмавын Сәлимә эчтән янып, эчтән көеп кенә кичерсә, кайнанасы 
бу хакта кычкырып ук уфтана. "Ичмаса бер бала да тапмадың!" — дип ярага 
тоз салып ала. Син хет уфтан, хет җирләр тырнап кычкыр — дөнья син 
дигәнчә генә бармый икән шул! Картаясы да, үләсе лә исендә иде 
Зөлхәбирәнең. Ә менә шушы тиклем бетеренеп, килен күзенә карап, аннан 
ярдәм көтеп ятармын дигән уй төшенә дә кермәгән иде. И-и, яшьлегеңдә 
нинди кеше иде бит ул! Йөргән чагында идәннәр сыгылыр иде... 

— Сә-ли-мәә! Кай-да йө-ри-сеңң ин-дее! 
Ишегалдында тәмәке көйрәтеп утыручы Сабирҗан апасының сабыр

сызлануына игътибар итте. "Бүген үләме, иртәгәме дип торабыз Ә >л 
һаман усаллана," — дип уйлап куйды. 

Сабирҗан — Зөлхәбирәнең сенлесе малае. Шәһәрдәге бер бүлмәле 
фатирлары кысан булгангамы, ул кечкенәдән апасы өен яратты. Монда 
ишегалды бар, сарае, кечкенә булса да бакчасы. Ринат белән алар сарайдан 
кермәсләр иде Аякларын сырлап зур өстәл ясагач күрше-күләнгә хәтле 
шаккаткан иде. Сабирҗанны кечкенәдән эшкә өйрәткән йорт бу. И, дөнья 
диген! Абыйсыннан сок озак та тормыйча үз әнисен дә җирләгәч, шәһәр 
фатирында Сабирҗан өчен бөтенләй ямь калмады 

— Өйлән инде ичмасам' Болаи каңгырып, дуадак каз шикелле йөрмәссең 
ич! — дигән иде аңа беркөнне Зөлхәбирә аласы. 

— Өйләнгән идем бит инде... Улым үсә, — дип көрсенде Сабирҗан. — 
Матур җиңгәм кебек хатын туры килмәде бит. 

— Ул да фәрештә түгел, — дип аның сүзен бүлде апасы 
— Фәрештәме, адәмме, хикмәт анда түгел. Ул менә мәрхүм иренен 

хакын хаклап, синең белән яшәп ята бит әле. Ә минеке... Минеке... 
... — Менә сөт җылыттым. — Сәлимәнең тавышы Сабиржаннын уйларын 

бүлде. — Гел синең яныңда утыра алмыйм бит инде. —диде Сәлимә 
кайнанасына аклангандай итеп. 

— Янымда утыр, — дип ыңгырашты карчык. — Хәлемне җиңеләйт' 
— һай, минем кулдан килсәче... Менә сөт эчкәч бераз аруланмас

сыңмы — Сәлимә шулай сөйләшә-сөиләшә авыруның мендәрен як-яктан 
каккалап йомшарткалады. 

Кайнанасынын эчкә баткан күзләре, чыпчык чукырлык та ите калмаган 
йөзе аны уйга салды Бетеренсә дә бетеренә икән кеше! Бар иде бит жилле 
чаклары! Сәлимәне һич кенә дә алдырасы килмәгән иде инде Авылдан 
туйга дип килгән кодагыена беренче көнне үк шул фикерен җиткерде 

— Стройка измәсенә баткан авыл кызына дип үстермәгән идем улымны! 
Авылдан килгән кодагый акыллы булып чыкты. 
— Әйе, кияү бик күркәм егет, — дип элеп алды ул — Буе-сыны 

дисеңме, йөзе-бите дисеңме... Сүз әйтерлек түгел. Хәер акылы-фшылы турында 
әлегә әйтә алмыйм Шундый егетнең күзе төшкән кыз да яман булмас! 

Бер мәлгә Зөлхәбирә телсез калды. Менә сина авыл кодагые! Яна 
Бистәнең чәт-чәт Зөлхәбирәсен урынына утыртты да куйды. 

Зөлхәбирә генә түгел, туй көнне кияү дә сынатты: мәҗлескә элек 
йөргән күрше кызы кергән иде. Ташлашкан егетем дип тормаган, тартынмаган, 
хурлана белмәгән — кергән. Алай гынамы әле, түр башына ук менеп, кукраеп 
утырган. Элекке "мәхәббәтнең" утлы карашы гел Ринатга булды Ишегалдына 
биергә чыккач та күзен аннан алмады. Карап кына торса ярыйсы икән лә 
бит, әмма ул алай гына тьгяычланмады. Уртага чыкты да: "Мин ак танец 
игълан итәм", — дип белдерде. Башкалар нидер уйлап өлгергәнче яшь кияүне 
җитәкләп уртага алып та чыкты. Бүтәннәр дә аларга иярде. 

Өйалды ишеге өстенә куелган лампочканың тонык яктысында вальс 
әйләнүчеләрнең йөзе әле аерымачык күренде, әле караңгылык эчендә 
югалгандай булды. 

Сәлимә берәүне дә танцыга чакырмады, Ринагын гына күзәтте Менә 
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алар бер әйләнделәр Икс әйләнделәр. Кунак кыз шул тиклем дәрт белән 
бөтерелә иде, анын итәк асиле битләргә бәрелде- Өченче әйләнешне 
ясамадылар. Сәлимә аларнын ишегалдынын аргы башындагы кечкенә капкадан 
бакчага кереп китүләрен ШӘЙЛӘП калды Ч\ болай карап торса, Ринатын 
тартып алулары да мөмкин түгелме сон'9 Артларыннан барам' — иш ; п.: ш 
алды Сәлимә. Бакчага кереп берничә ,нын күзе. ботакларын 
кин җәеп үскән алмагачы ягына төште. Агач күләгәсендә ике шәүлә. Аларнын 
иреннәре иренгә тигән иле Гарыәнүдән бәреп чыккан энже күз яшьләрен 
кәләш зченә йотты да, мине ионда күрмәсеннәр длп. тиз генә биючеләр 
янына килде Аннары да бу хакта сүз кузгатмады... 

Зөлхәбирәнең гыжгылдык тавышы аны уйларыннан аерды. 
— Духтыр чакырт 
— Ярар, — диде килене күндәм генә 
Җиңгәсенең сабырлыгына, кин күңеллегенә Сабиржаннын исе-акылы 

китә. Кешегә авыр с\; әйтмәс, i .•, rape ICH бәрелмәс Эчендә нинди >ур 
кайгысы булса да тышка чыгармас Бүген дә ул төне буе керфек к 
Әллә ничә тапкыр сөт җылытты, үләннәрдән төнәтмә ясап эчертте, даруын 
бирде Бу хәл бүген генә түгел, көн саен бит Әйе. ансат кыш упеп булмый 
торгандыр шул дип, нәтижә ясый Сабирҗан 

Кеше дөньяга килгән икән, димәк, ул аннан китәргә лә тиеш Бу — 
гаҗәеп гади һәм гажәеп катлаулы мәңгелек ц*>әлсәфә. Бу, табигый күренеш 
икән. Үлемнән котылу юк! Иртәгә таңның һичшиксез агуына ышанган кебек 
үлемнең дә беркөнне иелеп җитәсене инанып ишли курыкмыйча яшәргә 
кирәк икән. Әнә шул инан) котылгысызлыкны бераз җиңеләйтел җибәрә 
шикелле Нишлисен, язмыш! Язмышында язылганны күрмичә гүргә керен 
булмый, диләр. Димәк ки. бу газапларны к р̂ү Зо көбирә апасыш т я IM i in i 
күптән язылып куелган. 

Ә кеше дигәнен уйсыз Чир аяктан еккач кына үлем исенә төшә. 
Исән чакта Иеш чакта кемнен кемдә »ше бар? Фани дөнья алдаулы: 
бәндәне бертуктаусыз байлык артынн IH М I I артыннан KJ И гр i 

Хәер, Зөлхәбирә карчыкны иа . артыннан ртык куучылар рәтенә кертеп 
булмый булуын Әмма тапканнын кадерен белә иде инде! 

Кайнанасыньщ бу i ммә ки юн б) [уын төшүенен икенче 
көнендә \к очрашты Яшь килен иртәнге чөя әзерли иде Сәлимә әле ми\)\. 
булу тәэсирендә. Ул икенче дөньяда шин Йөрәге урыннан купкан i 
Ана монсу да, рәхәт тә. Бөтен гәненә гатлы сызлан) гаралган Ул — бүген 
хатын! Яна тормыш бераз каушатса да, күңеле шат Ринатнын төне буе 
пышылдаган назлы сүзләре күнелне иркәли 

Шулай онытылып ппн кисеп торганда к шпанасының шып i килеп 
басуын тоймый да калды 

— Кем инде шушылай men ипи гурыЙГ? 
Ул сискәнеп китте Аларнын .шылып.ы ипиме кулга тогын .шырлык 

итеп гурыйлар Мич гөбеңдә күпереп пешкән ипекәйне авыз тутырып 
ашамагач, гамак гуя (имени ' Килен к\льпиагь[ пычак, күз ачып Йомганчы, 
Зөлхәбирә кулына күчте Әндери казнасы бар иш беләсенме ал 
,ш [әп гапканны шулай гурарсын 

Сәлимә бер мәл 1иһенен кыя .имми горды \нып б) каләте әни 
кешегә тагып ошамады 

— Авызыңны ачы к \..U\IM\' им эренен тәэсире 
гурында уйлап та тормыйча Менә ан бул ипекәйне шу-шы-лвй итеп 
гурыйлар 

Сүз әйтерлек гүтел ипекәйне оста гурын кайнанасы Телемнәре ике 
биз көга и» га [ынльп ын 11 (и грсен 

Сәлимәгә бик күңелсез булып китте "Нишләп әле болар б< 
кошын ук минем башыма сугалар? гип уйлап алды ул — Эндәшмәсен 
re 1 шулай б) кыр 

— Сугыштан соңгы хәерч( быгын шушылай 
юка итеп әрчерләр иде Шәһәр 1Магандыр ннде 
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Бу юлы инде Зөлхәбирәнең күзе акайды. Киленнен авызын томалыйм 
дип, теленә килгән беренче сүзгә ирек куйды. 

— һи, авыл гыйбаты! Сөйләнеп торган буласын! Бәрәңге кабыгы түгел, 
культура бу' Башта шул ике төшенчәне аерырга өйрән! 

Сәлимә каршы әйтер идеме, юкмы — анысы мәгълүм түгел. Апасының 
матур жингәсен ничек итеп ипи кисәргә өйрәтүен түр якта ишетеп торган 
Сабирҗан болар янына тыкты. Апасының холкын-фигылен әйбәт белгән 
егет елмаеп кына: 

— Әллә инде... туганым апа матур җиңгәмнең эшен ошатмый? — диде. 
Бу сөйләшүнең Ринатка ирешүен уйлапмы, Зөлхәбирә артык сузмады. 
— Ярар, ярар... Менә өйләнерсең... Күрербез, — дип чыгып китте. 
Тагын ике елдан өйләнде ул. Тик, алты айдан соң хатыны китте 

Йөкле иде. "Баланы ятим итмик!" — дип ялварды Сабирҗан. Тегесе тыңламады, 
сүзендә нык торды. "Булмый Сабирҗан... Кыстама, — диде. — Булмаганын 
үзең дә беләсең ич. Туры килмибез... Син йомшак..." Үзем теләп киттем, 
аның гаебе юк дигәндерме, хатыны алимент сорап хөкем алдында йөртмәде. 
Әмма Сабирҗан гына хатын-кыз янына барырга курыкты. Ялгыз яшәүне 
артык күрде. 

... Җылы сөт эчкәч бераз басылып торган ютәл тагын кузгалды 
Авыруның җан тиргә батып ахылдавы, күкрәк читлеген бәреп чыккан авыр 
гыжлавы урамга ишетелә. Ярты сәгатьләп газаплангач авыру тагын тынып 
калды. Әллә ходаем җан бирәме дип, куркып Сабирҗан тизрәк аның янына 
килде. Исән икән әле, исән! Анын эченә бераз җылы йөгерде. Апасы шешенке 
күз кабаклары астындагы өметсез күзләрен энесенә текәде. 

— Син кем? Танымыйм, — диде ул әкрен генә. 
— Мин — Сабирҗан. Берәр әйбер кирәкмиме? 
— Брач дип торам. 
Син ни әйтерсең дигәндәй, Сабирҗан Сәлимәгә карады. 
— Табиб чакыртыйк сон 
— Әйе шул. Уколларының бераз файдасы тимәсме? 
— Белмим инде... Анын сулыш юлларында исән күзәнәк юктыр— 
Ул арада Зөлхәбирә тагын телгә килде. 
— Кара инде... Тагын кайткан. 
— Кем кайткан9 — дип сорады Сәлимә. 
— Ринат инде... Атка атланып минем янга килә... Кул изи. Мине 

чакыра. Монда сиңа ни калган, кит! 
— Саташа, — дип куйды Сабирҗан. — Күпкә бармас. 
Зөлхәбирә тагын тынды. Йокыга киткәндәй күзләрен йомды, тынычлан

ды. Әмма аның бу халәте озакка бармады. Ул, кадерле әйберен югалткан 
кешедәй, нидер эзли, одеалы өстен капшый башлады. Ул шул тиклем мавыгып 
кармалана, хәтта, бит урталарына алсулык йөгерде... Күтәрәмгә генә калган 
апасының тырьшгьт-тырышьш кармалануына Сабирҗанның күңеле йомшарып 
китте. ""Нишлисең... язмыш, — дип уйлады. Аны озату мәшәкатьләрен күз 
алдына китереп карады. — Яна Бистә зиратында Ринат тирәсендәрәк урын 
табасы булыр". 

Карчыкның нидер эзләвен карап торган Сәлимә түзмәде, сорады: 
— Әни, берәр әйбереңне югалттыңмы әллә? 
— Балдагым... Саф алтыные... Бармагымда юк... 
— Балдак белән нишлисең сон? 
— Менә... Сабирҗанта бирермен дигән ием... 
Ни сабыр Сәлимәнең йөзенә кырыслык йөгерде. "Үлем түшәгендә 

балдак кайгысы" дип уйлап алды. 
— Балдагын шкафта. Идәнгә төшкән ие. 
— Ә-ә... Ярар... Алайсам Сабирҗанта бир. Өйләнер әле... 

Анын балаларына булыр. . 
Сәлимә каршы сүз әйтмәде. Сабирҗанта икән, димәк Сабирҗанта. 
Мал, байлык турында Сәлимәнең уйлаганы юк Тик менә шушы хәлендә 

лә килененең баласызлыгына ишарә итүе... 
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Сәлимә гомере буе бала табарга хыялланды- Ничәмә-ничә тапкыр 
хастаханәләрдә ятып тикшерелде Әмма табиблар аннан чир тапмады. Сәламәт. 
диделәр Аптырагач, Ринатка да тикшерелеп карарга тәкъдим итте 

— Мин — нормальный ир1 — дип кенә жавап бирде анысы. 
— Нормальный дип... Нормальныига карамый инде уя 
— Әле син башка серләр дә беләсенмени'7 

— Ринат, син ни сөйлисен' 
— Үзен әйтеп торасын ич! Нормальныига гына карамый, дип! Димәк, 

хастаханәдә берәрсен татып кайткансың! 
Сәлимәнен исе-акылы китте. Анын Ринатымы сон б>' 1з сүзләре 

түгел бит болар! Кем котырткан сон моны9 Әллә... башка берәүне тапканмы' 
— Үзеннән чыгып мина бәһа бирмә, яме! Син генә ул: туй көнне дә 

мәткән белән ышкынып керден! 
— Юкны лыгырдама! Кысыр тек, кысыр инде! Боэауланаса сыерны да 

асрамыйлар! Миңа да бала таба алмаган хатын кирәк түгел! — Аракысын әле 
генә үзе эчеп бетергән шешәне җәһәт кенә эләктереп алды да, Ринат 
Сәлимәнең каршысына килеп басты. Анын кара күзләрендә иман әсәре 
калмаган иде. Чәчләре тузгынын маңгаена төшкән, калын иреннәре дерелди 
— Мин сине хәзер шешә белән... 

Сәлимәнен коты чыкты. Котырынган иреннән тизрәк котылу кирәк 
иде. Тышта жил, буран. Озаклап уйлап торырга, ниндидер план корырга 
чама юк. Кая барырга да, ничек котылырга'' Сәлимә тәрәзәгә карады Яланаяк 
яланбаш килеш бар көченә тәрәзәгә ыргытылды Кулларының, муенынын 
пыялага киселүен дә, тыштагы кар с.ыкынлыгын да тоймады. Ул, бил тиңентен 
карга бата-чума, күршеләргә таба шуышты. 

... Зөлхәбирә тагын телгә килде. 
— Әйберләремне \зсн белеп өләшерсең инде 
— Тереләсең әле. апа Тыкрык Минкамалын былтыр гел ула пи i 

көткәннәр ие Быел, ӘНӘ жир җимертеп Йөри 
Сабиржаннын сүзен тынлап торгандай тоелган Зөлхәбирә тагын үзалдына 

сөйләшә башлады 
— Тагын киләсенмени инде'1 Атып китәргә йөрсендер инде 

Ашыкма! Өлгерерсең 
— Апа, нәрсә булды? — дип Сабиржан карчыкның битеннән сыйпа ш 
— Әнә бит Тагын атка атллш in 
— Күзенә күренә торгандыр, — дате Сәлимә. 
Зөлхәбирә аларнын сүзен ишетми дә, анын үз хәле хәл. Ул мәңгелек 

белән фани донья арасында гирбөлә Кан арада ана рәхәт булып китә. Ул 
оча. Шундый җиңел Донья гел актан Берничә минуттан ул тагын фани 
дөньяга кайта, чир аны тагын газаплый һава җитми, йөрәге кага 

Сабиржан Ск и>и Сә ИМӘ вакьп исәбен югалттылар. Баксаң, төш авышып 
бара икән инде. 

Болытла]! тәмам таралып бетте Күршеләрнең чиртмичә дә КНКрИГен-
НӘН кап чыгар!а юрган әтәчләре койма башына менеп бар урамны яңгыратып 
кычкырды '*Кии-ки-ри-куук!' Өй ачендә ген» шомлы тынлык Гүр салкынлыгы 
бөркеп горган 6j гынлыктан котыласы, каядыр читкә, еракка китәсе килә 

Сабиржан әкрен генә чыгып китте Сәлимә ми бүлмәсенә 
Менә ничәнче кон, ничәнче гөн ипле аларнын утырып ашаганнары, юньләп 
ял иткәннәре юк Сабиржан тәмәкесен гартып кергәндә акыру тагын уянды 
Г.пын буылып йөткерә башлады Күкрәк читлеген җимерердәй булып чыккан 
гыжгылдау, жан ачысы белән ыңгыраш; мнстга тиде. 

— Кая китеп беттегез? шип ишеште авыру көчкә сулыш алып. — Тагын 
бер генә кон 6i кв u яшәргә ярдәм итегез! Мин үлгәч рәхәтләнеп йокларсыз 

\пып авызыннан чыккан йокларсыз сүзе ниндидер ямьсез гөсмер 
белән яңгырады Б) янзъграшнь] Сабиржан бик акыр кабул шло Үзеннән 
ю яшереп йөрткән саф йөрәк серенә үлем түшәгендәге Зөлхәбирә 

ыргьпа [\IC.IMC сон' Сон, ЯЛ Ш КОЛЫ матур җиңгәм гомер буе ялгыз Яшәрмени ' 
Менә син дә китеп барасын ич!*' (ил әрнеде 
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Апасының күзе очлы шул. Энесенең килендә кунеле барьш узган май 
аенда ук сизенгән иде. Алмагачлар, чия куаклары шау чәчәктә чак. Койма 
буендагы ике түтәллек кенә буш урынга җиңгәсе суган утырта. Үремгә 
кермәгән бер тотам маңгай чәче күзеңә төшеп интектерә. Аскы иренен алга 
сузып шул тъгндаусыз чәчләренә әледән-әле өреп куя Ә тегеләре һаман 
төшә Сәлимә, эшеннән туктап, кул аркасы белән аларны яулык астына 
кертергә тырыша Сабиржан, карлыган ботакларын кисүдән туктап, дөньясын 
онытып җиңгәсенә карап тора. Менә хәзер аның каршысына чүгәлисе иде 
дә шул чәчләрен рәтләп куясы иде. Алмадай алсуланып торган битләренә 
кагылып аласы, аның сулыш җылысын тоясы килә... Тик, Сабиржан боларны 
эшли алмый, күңелеңдәге назлы хисләрен җиңгәсенә белдерергә көче җитми 
Кызык бит: күңелнең ин тирән төпкелендәге хисне ансат кына итеп әйтеп 
булмый Әйе, тирән хисне әйтү авыр. бик авыр. Чын йөрәктән чыкмаган 
сүзне әйтеп була. Ул тирәндә сакланмый шул... Кадерле хисне с^згә күчергәндә 
аңын көче, матурлыгы, назы, тәэсире ю е ш шикелле. Кеше миендә яшен 
тизлегендә алышынып торган уи-фикерләрнс аә шул мизгелдә үк төп-төгәл 
итеп әйтеп биреп булмый бит әле. Ә хисне7. Сабиржан күңелендә татлы 
сөю газабы. Аньгн хыяллары... Өмете... Йокысыз үткәргән күнме төннәре 
Алар барысы да шул бер газап эченә сыя! Ул тойгыны аңлату өчен сүз табып 
кара син! Юк, йөрәгенең ин тирән тартмасында саклап тоткан кадерле хисне 
ансат кына әйтеп бирә алмый ул... 

Улы ясаган кечкенә урындыкта кояш нурларында эрегән Зөлхәбирә 
энесе карашындагы ялкынны, йөзенә чыккан мәхәббәт кайнарлыгын күреп тора. 

Ул карап-карап утырды да, түзмәде, кырыс кына кул изәде: 
— Кил әле моңда! 
Йөрәк дулкынын яшерергә теләп, ир тирән сулыш алды. 
— Нәрсә кирәк, апа 9 — диде ул урыныннан кузгалмыйча гына. 
— Өйгә керик. 
Сабиржан ана иярми булдыра алмады. 
— Син нәрсә! Тилердеңме9 — дип җикерде апасы ишек бусагасын 

атлауга. 
— Тагын нәрсә булды? 
— Аңламамышка салынып торма! Беркөнне җиңгәңә коедан су алып 

биргәнеңне карап тордым... 
— Торсаң... 
— Авызына кереп китәсен ич! Оятсыз! Абыен хатынына күз атып 

йөргәнче үз хатыныңны а л ь т кайт! 
— Апай, абый тормышыңа кысылуың да бик җиткән иде Минем 

тормышыма да кысылма! 
Зөлхәбирә зәһәреннән күзләрен кыса төште. Үзе турында начар сүз 

йөрүен ул һич кенә дә теләми иде. "Чит-ят колакка керсә, ни сөйләмәсләр'' 
Сенлеңнен малае күзгә карап нәрсә дип тора бит!" 

— Ничек кысылган мин абыен тормышына9 Мин аны ялгызым үстердем! 
Кешедән ким киендермәдем, кешедән ким ашатмадым! Бар тапканым 
табынганым аның өчен булды Улым өчен эшләдем, улым өчен яшәдем! 

— Алайса шуңадыр инде, өйләнгәч тә абыйның колак итен ашадың 
Хатын сүзенә карама Ир була бел, имеш. һаман шулай дип тукыдың! 
Жинтинен читтән торып кына булса да укыйсы, югары белем аласы килде. 
Араларына тагын син килеп кердең! Имеш. хатыныңның чит ирләр белән 
кич йөрүен телисенмени 9 Имеш. укыр-укыр да ташлап китәр. Качырсын 
кеше көлкесе булып... Абыйга аракы эчертә-эчертә үз сүзеңне керттең бит! 
Үз ульщны үзең эчәргә өйрәттең' 

Ялгышларың битенә бәреп әйтүне Зөлхәбирә күтәрә алмады, үкси-
үкси еларга кереште. 

— Мин аның атасыннан өч айлык йөкле килеш киттем. Шуннан 
бирле ир назы күргәнем булмады. Минем бар карап торганым Ринат'иде... 
Үземә терәк булыр дип үстергән идем... Балам үги булмасын дип кияүгә дә 
чыкмадым мин Эһе... Эһе... 
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Кеше елаганны Сабиржан карап тора алмый. Бу юлы да кырт борылып 
чыгып китте- Шул китүдән айлар буе килми йөргән иде... 

"Йокларсыз" сүзенә Сәлимәнең дә күнеле бик рәнжеде. Әмма УЛ 
канланасына каршы сүз әйтмәде, чәйле чынаягын куеп, гиз геиә анын 
янына килеп басты. 

— Әнкәй, нәрсә кирәк иде'' 
— Үләм бит инде, — дип ыңгырашты карчык. — Укол кадап кара. 
— Укол кадаганга бер сәгать тә булмады бит әле. Алай еш кадарга 

ярамый. 
— Барыбер үләм ич... Када! 
— Сабиржан, — дип ялваргандай эндәште Сәлимә. — Анын күзләреңдә 

үтенү дә, кызгану да, әллә нинди чарасызлык һәм әйтеп бетергесез мон да 
бар иде шикелле. — Хастаханәгә барып кайтасынмы әллә? Аларнын көчлерәк 
дарулары була. Түләрбез... Хәле авыр бит... 

һай, шул жингәсенен карашлары! Үзәкләрне өзеп ала. . Андагы 
җылылык, андагы мәрхәмәт, наз.. Телендә сүз булса —сүзеңне, башында уй 
булса — уеңны оныттыра. 

Сабиржан велосипедын сарайдан алып чыкты да күз ачып йомганчы 
хастаханә ятына элдерде. Ул үзенең бөтен гәүдәсе буйлап ниндидер куәтле 
дулкын йөгергәнен тойды. Йөрәгенең ниндидер татлы сулкылда) белән тибүенә 
игътибар итте. 

Еллар буе төшләреңдә күреп уянган, еллар буе тик хыялында гына 
иркәләгән сөеклесе анын бу халәтен белми дә бит Юк, болай яшәп б\ шыв, 
җанында кайнаган хисләреңне үз эчеңдә күпме сакларга мөмкин'' Әнә. күктәге 
болытлар да йөзеп йөри-йөри куералар да яңгыр булып явалар Язгы кояш 
җылысында үсемлек бөреләре тулышалар да шаулап яфрак яралар, чәчәк 
аталар. Анын күңелен биләгән хисләр дә күз явын алырдай чәчәкле болын
нардай матур, яшенле яңгырлардай давыллы, челтер чишмә суларыдай саф 
ич. Шул тиклем хисне сьгйдырган кечкенә генә йөрәк сулкылдамыйча ничек 
түзсен? 

Моңарчы Зөлхәбирә апасын тынлап, кеше ни әйтер дип, яшәлдс 
Арада киртә булып торган аласы да бүгенме, иртәгәме мәңгелеккә күчү 
алдында... Чү, ни уйлый ул! — Сабиржан сискәнеп, куркып китте Мәгънәсе) 
дип, сүгеп алды үзен Шулай уйларга ничек жөрьәт итә? Яшәсен! 

Ул тагын Сәлимәнең ялварулы, чарасыз, моңлы карашын күз алдына 
китерде. Ярата белгән кешеләр генә шундый тирән карашлы булалардыр, 
мөгаен Мәхәббәт — кеше күңелендәге ин изге, иң саф хис шул. Мәхәббәт — 
берәүне үзеңнән дә артык күреп ярату, кадерләү, анын өчен яшәү бит 
Мәхәббәт дөньяны ямьләндерә, күне шәрве сафландыра, ун-хыялларны матур 
итә, жанга сөю-наз бирә Әйе. әйе, аның бу турыда кайчандыр укыганы да 
бар иде... Яратасың икән, анын өчен көрәшә белергә дә кирәк диелгән, иде 

Шундый бер мизгел булып алды: Сабиржаннын уракны яңгыратып 
җырлап җибәрәсе килде, тик җырлый алмады. Үзалдына елмаеп кына куйды 
Татлы хисләр кочагында тирбәлеп, изрәп бару шундый рәхәт иде 

Игътибар итсә, ни күрсен, хастаханәгә килеп тә җиткән ләбаса! Урамны 
гына аркылы чыгасы Туп-туры баш шәфкать туташы янына керер дә гозерен 
әйтер. Сәлимә ул алып кайткан уколны кадар.. Авыруның хәле дә бераз 
җиңеләер... 

Бер секунд! Дөнья кинәт тынып калды. Әле генә Сабиржан утырып 
килгән велосипед асфальт өстендә ауный, тәгәрмәчләре әкрен генә һаман 
ӨЙЛӘНӘ. Бер-ике метр арырак Сабиржан ЙВЭтубвн ята Велосипедны бәрдергән 
"КамАЗ' машинасының йөртүчесе мәет янына чүгәләгән хәлендә тын гына 
сулхылдый иде... 

ш 
' • 
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Тә р ә з ә пыялаларын деңгелдәтеп каяндыр, бик якыннан гына бүлмәгә 
иртәнге талгын җил белән бергә азан авазлары килеп керде: 
Аллаһу әкбәр! Аллаһу әкбәр!.. 
Йомшак түшәктә изрәп йоклап яткан Айдар, ихтыярсыздан күзләрен 

ачты. 
Бүлмә эче гажәеп якты кояш нурлары белән тулган иде. 
Ул, көчле яктылыктан күзләрен кыса төшеп, бермәлгә карашын түшәмгә 

төбәде, аннары, сихерләнгән кешедәй кымшанырга да кыймыйча, сагаеп, 
иртәнге тынлыкка колак салды Нәрсә булды бу? Азан әйттеләр түгелме 
с о ң ' 

Айдарның, егерме алты яшькә җитеп, әле беркайчан да, беркайда да 
иртәнге азан авазлары белән уянганы юк иде. Авылда яшәгәндә әтәч кычкырып 
уятса, шәһәрдә исә машиналар гөрелтесенә торырга гадәтләнде ул. 

Ә монда — азан тавышы. Гаҗәп! 
Айдар бу хәлне нәрсәгә юрарга белмәде. Ләкин озак баш ватып 

азапланмады: " Т ө ш к ә генә кергәндер", — дип, үзен-үзе тынычландырып. 
җәймәсен башына хәтле япты да, бүленгән йокысын дәвам итәргә җыенып 
күзләрен йомды. 

Әмма б\тән тәмле төшләр күрергә насыйп булмаган икән Нәкъ 
шулвакыт анын бөтен тыньгчльпъш җуеп, барлык шикләрен юкка чыгарып, 
янәшәдә генә билгесез мөәзин элеккесеннән дә көчлерәк итеп көили-көйли 
азанның чираттагы юлларын тезде: 

...Әшһәдү ә н л ә иләһе иләл-лаһ... 
Айдар, сугышчан быргы тавышын и ш е т к ә н солдат кебек, җитез 

хәрәкәтләр белән юрганын читкә атты да, йокысыннан тәмам айнып, торып 
утырды Сәерсенеп, әйләнә-тирәсенә күз ташлады. 

Ул төн үткәргән бүлмә карап торуга бер дә искитәрлек түгел иде: 
вагондагы купедан аз гына зуррак, биеклеге исә биш метрлар тирәсе иде. 
Тәрәзәсе дугадан, рамнары и с ә корычтан эшләнгән, ахры Борынгы кирмән 
бүлмәсе, дисәң таман булыр, мөгаен. 

Ишек артыннан кемнәрдер сөйләшә-сөйләшә узып киттеләр. Тагын 
тынлык урнашты. 

Айдар һаман үзенең кайда икәнлеген төшенә алмады. 
Чынлап та, нинди жир сон бу? 

Ул арада азан тавышы тынып калды. Айдар, акрын гына торып, тәрәзә 

Ирек ДИНДАРОВ (1953) — Октябрь районының Биккол авылында туган 
Төркнягә сәяхәт Әблиев хикмәтләре' исемле китаплар авторы Чаллыда 

яши Журналда беренче талкыр басыла 
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янына килде һ ә м . . . тан калды: анын К)3 алдында гажәеп манзара ачылды 
З ә п - з ә н г ә р к ү к й ө з е н очлы манаралары белән т и ш ә р д ә й бутып т ә р ә з ә 
каршысында искиткеч зур мәчет бинасы кояш нчрларында балкып \тыра 
иде. Ул шундьш м ә һ а б ә т иде ки, Мәскәүнсн Кремль манаралары анын 
янында уенчык кебек к е н ә күренер иде 

Айдар бу сихри күренешкә мөкиббән китеп, бар дөньясын онытып 
карап торды. ' М е н д ә бер к и ч ә " ә к и я т е н ә очраклы гына килеп э л ә к к ә н 
кешедәй ә с ә р л ә н е п , соклангыч корылманы к\здән кичерде 

Айдарнын күңелен күтәренке хис биләп алды Канәгатьләнеп күзләрен 
йомды. Ниһаять ул — Төркиядә! Шанлы ш ә р ы к каласы Истанбүлда. Әле 
кайчан гына бу турыда хыялланган иде бит Инде менә максатына иреште 
Айдар, үз күзләренә ышанмыйча, тагын бер кат мәчет бинасын күздән 
кичерде 

Әйе, барысы да чын! 
К и ч ә б е р н и ч ә и п т ә ш е белән Казаннан төнге самолетта Испшбул 

аэропортына к и л е п төштеләр алар Микроавтобуска \тырып. бирегә алып 
килделәр. Юлда бик н ы к арыган иде, мендәргә башын тидерүгә каты йокыга 
талды. 

Әле шактый иргә булуга карамастан, OJLIH КИҢ коридор буйлап йөрүчеләр 
байтак иде инде. Нигәдер гел хатын-кызлар гына күзгә чалына. 

" 'Әллә кызлар тулай торагына' урнаштырдылармы и к ә н ' — дип баш 
ватып, кая юл тотарга белми аптырап торганда, ә л л ә каян озын буйлы, 
баһадир гәүдәле, калын кара мыеклы бер төрек пәнла булды 

— Ә л и н и иөзүнү якмак истермиеиниз? — дип сорады ул 
Айдар баш какты. Хәрби кешене хәтерләткән төрек, боерык биргәндәй, 

бер кулы белән коридорның икенче башына төртеп күрсәтте: 
— Ә н ә шунда барыгыз! — диде д ә . Айдар рәхмәт әйтергә теләп авызын 

ачканчы, китеп тә барды. 
С а л к ы н су белән рәхәтләнеп юынгач, бөтен тәне сафланып китте, 

үзен тау-таш актарырлык көч туплаган кешедәй кис итте. 
Күтәренке күңел белән бүлмәсенә кире КШӨЛДС Егетләрнең көлен 

белеп чыгарга к и р ә к " , — дип, башын аска иеп уйланып барганда, к и н ә т 
кемгәдер төртелеп туктап калды Гажвлланеп, башын күгәреп караса, алдында 
елмаеп ике кыз басып тора иде. Айдар алардан r.u|>\ үтенеп, читкә тайпылды 
да китеп барырга җыенып, алга втлвмакчы m иды Ләкин чаялыгы йөзенә 
чыккан, җитен чәчле, к ө р ә н күзле сөйкемле кыз анын бу омтылышына чик 
куярга теләгәндәй, беренче булып сүз катты 

— Бездән җиңел генә котылмакчь] буласы м ы ? Чүт кенә бәреп екмадыгыз 
бит. Әле ярын бәхстеге ire аякларында нык басып тора торган кызлар очрады 
Ю г ы й с ә башыгыз беткән иде, — диде КЫЗ ачуланган булып. 

Айдар, а н ы н сүзләрен чынга алып кат-кат гаф\ үтенергә кереште 
Кызлар тыела алмыйча көлеп җибәрде 1вр Чинары китәргәме, китмәскәме, 
дип и к е л ә н е п торган Айдарга елмаеп карап, житен чәчлесе йомшак тавыш 
белән соран КУНДЫ 

— Сез каян ПӨЙда булдыгыз? Күктән гешмәгәнсс здер б и т 1 Әле кич.» 
генә монда юк идегез 

— Бүген төнлә килдем мин Шуиа күрмөгөнсездер 
— Алан икән Кайлардаи кил гашлады? 
— Казаннан 
Кызлар бер-берсеиә мәгънәле m e n карашын алдылар Кьпыксынулары 

КӨЧӨЙДе Карашлары ҖЫЛЫНДЫ Җитен чәчле кьп й\ юлы, күптәнге танышын 
очраткандлп, млтүр ш е и е IM.HI HI 

— Чынлапмы? Без бик ипи Озаккамы? 
— Бер аша днг.шп.'р 11(-'- 1 1 , к ^пдар 1юм, к ы ю л а ш төшеп. КЫЗЛарНЫ 

К\ 1ДӨН кичерде 

5 * 
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Аньщ әңгәмәдәшләренә, куп булса, егерме-егерме ике яшьләр тирәсе 
пас Үзен гел сорау биреп аптыраткан җитен чәчле чая кыз иптәшеннән 
бәлки бераз гына өлкәнрәктер. Зифа буйлы, мөлаем йөзле. Бөтен яктан ла 
килешле иде ул. Әмма сүзгә катышмыйча, тыйнак кына бер читтәрәк басып 
торган икенче кышын сурәтен тел белән генә анлатьш бирерлек түгел иде 
Шәрык хатын-кызларына гына хас булган ниндидер серле матурлыкка ия 
иде ул кыз Айдарның күзләре, аньщ шомырттай кара күзләре белән очрашкач, 
йөрәгенә ут капкандай булды, кинәттән генә башы әйләнеп китте. 

Әйе теләсә кемне дә һуштан яздырырлык чибәрлеккә ия иде шул бу 
кыз: иңбашына еландай сарылган чем-кара калын чәч толымнары, кызарып 
пешкән чиядәй иреннәре, карлыгач канатыдай озын кара керфекләре, алма 
кебек алсу йөзе. тал чыбыгыдай нечкә биле, искиткеч сылу гәүдәсе — 
барысы да, мин нинди гүзәл дигән кебек, күз янын алып торалар иде. 

Эчке халәтен биләп алган тыелгысыз кайнар хисләрдән Айдарның 
тыны кысылгандай булды. Ул, күзләрен кыздан ала алмыйча, сихерләнгән 
кешедәй шактый ара ана каран торды 

Дәрәжәле кыяфәте, горур күз карашы, уз-үзенә инанганлык билгеләре 
чагылган гүзәл йөзе белән хан кызыннан бер дә ким түгел иде Чибәркәй. 

Менә ул үзенә төбәлгән үткен карашны күтәрә алмыйча, ирексездән 
озын керфекләрең түбән төшерде һәм читкә борылып, үзалдында серле итеп 
елмаеп куйды Тәне буйлап йөгергән җылы, рә\әт дулкыннарны бөтен барлыгы 
белән тоеп, гаҗәпкә калды. Мондый исерткеч хисне кызның әле беркайчан 
да татыганы юк иде 

Йөзенә кайнар дулкын килеп бәрелгәндәй булды. Күңелен төрле уйлар 
басты. '"Ни булды миңа7 Нишләдем мин? Нигә шулай бик тиз б> егегнен 
бер карашыннан мәлҗерәп төштем9 Әллә инде ана гашыйк та булдыммы9 

Бу мөмкинме сон9 Син бит җилбәзәк кыз түгел. Әкият сөйләмә инде Берни 
дә булмады. Бары син бераз эсселәнеп кенә киттең". Ул, үзен чорнап алган 
уйлардан котылырга теләгәндәй, бармаклары белән толым очын бер сүтәргә, 
бер үрергә кереште Ләкин әрсез уйлар тиз генә югалырга ашыкмадылар, 
баш миен бораулык бирделәр: "Ә нигә мөмкин булмасын? Б̂  җиһанда 
барысы да уйламаганда килеп чыга ич. Минем белән дә шуланрак. Чынлап 
та ошаттым бит мин аны. Ә нәрсә, егет бер дә төшеп калганнардан түгел. 
Буе, сыны, йөзе — бар да килешле. Саргылт бөдрә чәчле, зәңгәр күзле, кыю 
карашлы. Кыяфәтендә үз-үзенә ышанганлык сизелә Ниндидер тирән мәгънә 
бар анда. Бик күп кызларны үзенә гашыйк итәрлек ул. Ә күз карашы нинди. 
Бер караса, йөрәкне өтеп алырлык. Хәер, инде үтте дә түгелме"1 Кыскасы, 
кызый, ул сиңа бик ошады. Моннан ары сиңа тыныч тормыш булмас. Син 
ана битараф түгел". 

Кызның сылу гәүдәсе тагын да кшгнарланды. сулыш алулары кыенлашты. 
Тыгыз күкрәкләре бер күтәрелде, бер төште, кофтасын ертырдай булып алга 
ашкынды. Әллә нидән хәлсезләнеп калды. Тизрәк саф һава) i чыгып йөгерәсе, 
сусаган иреннәрен салкын суга тидереп йөрәгенең януын басасы килде. 

Җитен чәчле кыз, күз чите белән генә хәйләкәр елмаеп, бер иптәш 
кызына, бер егеткә карап алды. Ул эшнең нәрсәдә икәнлегенә тиз төшенде 
Шулай да, берни сизмәгәндәй, сорашуын дәвам итте: 

— Кайсы бүлмәгә урнаштыгыз соң9 

Айдар, аның соравын ишетсә дә, һаман да авыз ачып суз әйтерлек 
хәлдә түгел иде әле. Чая кыз җавап көтте. Айдар каушый төшеп җавап 
бирде: 

— Уникенче бүлмәдә. 
— Ә без — бишенчедә. 
Айдар үз-үзен кулга алды. 
— Гаф\ итегез, сорарга онытканмын, сез үзегез кайдан соң? 
Чая кыз кинәт көлеп җибәрде: 
— Аны баштан ук сорыйлар, егеткәем! Йә, ярар, әйтсәм әйтим инде. 

без — Кырым кызлары! 
— Кырымнан. Чынлап әйтәсезме9 
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— Әйе. Ә нигә ашырадыр Әллә Кырым кызларьш күргәнен юк 
идеме. 

— Ант итеп әйтәм, беренче тапкыр күрүем Сезнең белән очрашуга 
мин шундый шат Ә исемнәрегез ничек? 

Кызлар Айдарның бик җылы кабул итүен ошаттылар Чая кыз икесе 
өчен дә ждвал бирде: 

— Мин — Адилә, ә дус кызым — Айшә- Ана теле укытам мин Ә ул 
— журналист Бөтен серне алдың бит инде Ә сине кем дип белик, 
таинственный незнакомец? 

Айдар башта ук танышмавы өчен уңайсызланды. Ачык авыз син, дип 
эчтән генә үзен битәрләп алды. 

~ Тагын бер кат гафу Онытылып киткәнмен. Мин — Айдар, тарих 
укытучысы Чаллыда яшим. 

Адилә шатланып кулларын сузды: 
— Аркалашыбыз икәнсең бит! Чук гүзәл! Әллә кайчан әйтергә кирәк 

иде. Югыйсә, баядан бирле урысча сөйләшеп маташабыз Моннан сон татарча 
гына аралашырбыз, яме? 

— Бик теләп. 
— Килештек алайса? 
Алар, бер-береннән канәгать булып, дусларча кулларын кысыштылар 

Аишә дә, энжедәй матур тешләрен балкытып, елмаеп куйды 
Яңа танышлар, дөресрәге Адилә, ашханәнең кайда икәнлеген, иртәнге 

ашмын ничәдә буласын әйткәч, саубуллашып китеп тә бардылар 
Айдар сихерләнгәндәй күзләрен ала алмыйча, алар артыннан карап 

калды. 
"Кырым кызлары! Менә ниндиләр икән алар! Адиләсе нинди ачык 

кьп Җитмәсә, бик акыллы да бугай Ә Айшә Ул —могҗиза' Аның кебек 
гүзәл кызны моңа кадәр очратканы булмады авын Бирсә бирер дә икән 
Ходай мондый чибәрлекне Үзе белән ярты йөрәгемне алып китте бит Инде 
ни эшләргә7 Ничек ана сүз катырга'* Кырым кызларын бик горур диләр, 
миңа игътибар итәрме соң ул? Белмим. Берни дә башка килми Әллә нишләдем 
мин". 

Айдарнын башында әнә шундый уйлар бөтерелде 

Чаллы егетләре Салих белән Рәшит имде шәһәргә чыгарга өлгергәннәр 
Өстәл өсте жиләк-жимеш, азык-төлек белән тулган иде Берсен-бсрсе бүлдерә-
б\лдерә, ишеткән яңалыкларын Айдарга җиткерергә керештеләр 

— Бу бинада элек мәдрәсә булган икән Капиталь ремонт ясагач, 
курслар ачканнар, — диде Салих, күп белгәнен сиздерергә теләгәндәй 

— Ә каршыла гына мәчет бинасы Уналтынчы гасырда салынган, — дип 
жөпләде Рәшит. 

Салих, суз дилбегәсен кулыннан ычкындырасы КИЛМИЧӘ, РӨПШТКВ К\ I 
агы белән генә карам .шды да ашыга-ашыга сөйләвен дәвам ime 

— Алары пүчтәк ул Без нәрсә, мәчет к\р V Гаитын сүз 
Сип башкасы гурында әйт Мондагы тутый кошларны күрдеңме 
сора. 

Рәшиткә шул җитә калды. 
— Ма-.мп" Егерме M.I t ЯШИ икән моңда Барысы да Кырымнан Обалдль 

можно' Кызлар патшалыгына ЛӘКХанбеэ бШ Рәхәткә чыгабыз бо : 
Вот это да' — ДИДе ул учын учка ышкын, хихылдый-хихылдый 

Айдар «дәшмәде Каш астыннан сөзеп, ике вшнага карады Салих 
белен Рәипл шәхси гурнстик фирмада реклама arem шры б) u p эшлиләр 
Төркиядән кайтып га керми [әр Гел говар гашыйлар Бирегә очраклы рәвештә 
ынмin горек сәүдәгәре ярдәмендә кичеп урнашканнар Касә юре rj пы "яшел 

ica да, оер [Ә кунакханәгә ашкынмаганнар, а бирегә, пш-гади ук) 
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бинасына торырга чабып килгәннәр. Чөнки барысы да гүләүсез бит. Янга 
калган акчага алар күпме товар алып кайтачак. Исәпләре — ун-унбиш көн 
эчендә кызыл мал җыеп, Чаллыга озата тору. 

Икесе дә бакыр биш тиен кебек шомарып беткән, утны-суны кичкән 
әрсез адәмнәр. Өйләнгән булсалар да, чибәр хатын-кызны бер төнгә кулга 
төшерү өчен, әллә ниләр бирергә әзерләр Самолетта очканда юл буе үзләренең 
"гыишык-мьгйшык'' өлкәсендәге осталыклары турыңда сүз куертып, Айдарның 
колак итен ашап бетерделәр. Инде тагын шунын белән авыз чайкыйлар. 

— Знаешь, парин, мин монда берсенә күз салып та өлгердем бит Да! 
Чын менә! Ну чибәр үзе, каһәр! Королева! Ул күкрәкләре дисенме, ул 
ботлары — просто сказка. 

— Син теге корреспондент кызны әйтәсеңме7 Исеме ничек әле? А9. 
— дип сорады Рәшит, иреннәрен ялап. 

Тегесе, тычкан тоткан мәчедәй кабарынып: 
— Точно! Нәкъ өстенә бастың, — диде һәм шаркылдап көлеп жибәрде 

Ана хихылдап Рәшит тә кушылды. 
Айларның күз алды караңгылангандай булды. Үзе дә сизмәстән кулларын 

йодрыклады. 
Салих берни сизми, көлә-көлә сөйләвен белде: 
— Ай-һай, затлы товар, мин синәйтим. Үзе күзен миннән алмый. Әгәр 

дә бер атна эчендә үземнеке итмәсәм, валлаһи менә, Шустрый Салих булмам! — 
диде ул, йодрыгы белән күкрәген кагып. 

— Белмим, булдыра алырсыңмы икән'' Ул бит бигрәк гордый'1 Теләсә 
кем белән авыз ачып сөйләшә торганнардан түгел, —диде Рәшит. 

Салих, кинәт каударланып, кесәсеннән бер төргәк өр-яңа долларлар 
чыгарып, һавада селкеде. Аннары жиңүче кыяфәте белән карап, теш арасыннан 

— Менә болар, жаныкаем. ул кошны бик тиз сайратыр. Әгәр дә 
әйткән срокта аны кулга төшермәсәм, йөз доллар синеке булыр, — диде. 

— Мин риза. Әйдә, Айдар, кулларны аер, — диде Рәшит, шатланып. 
Ләкин Айдар аларнын такылдавыннан тәмам гарык булган иде. Тозлап-

борычлап берәр сүз әйтергә теләгән иде, тик кулын гына селтәде. Аларга 
әйттен ни, әйтмәдең ни — барыбер үзләренекен генә беләләр. Ул ашыгып 
1гшеккә юнәлде. 

Бу вакытта Адилә һәм Айшә бүлмәләрендә дәрескә әзерләнеп утыралар 
иде. Икесе дә китапларга чумып, үткән теманы кабатларга тырышсалар да, 
башларына берни кермәде. Адилә дә, Айшә дә, иртәнге очрашуны күз 
алларыннан үткәреп, Айдар турында уйга калганнар иде. Әйе. тәмам 
тьгнычлыкларын җуйды ул егет аларнын. 

Беренче булып, Адилә тынлыкны бозды. Башын китаптан күтәреп. 
Айшәгә эндәште: 

— Йә, ничек, Айдар сиңа ошадымы? 
Дус кызының турыдан ярып сораган сүзләре Айшәне сискәндереп 

жибәрде Кулындагы китабы шапылдап идәнгә төшеп китте Йөрәге көчлерәк 
тибәргә кереште. Үзенең эчке халәтен Адиләгә сиздермәскә гырышъш, исе 
китмәгән тавыш белән җавап кайтарды: 

— Әллә тагын. Ул хакта уйларга вакытым булмады әле. 
Адилә ышанмыйча, аңа карап алды. 
— Син, кызый, мине юләргә санама. Мин бит барысын да күрдем. 
— Нәрсә күрдең соң син9 Аның белән гел син генә сөйләштең бит 
— Сөйләшсәм ни. Мин тел чарлаганда, сез күзләрегез белән аңлаштыгыз. 
Айшә, кызарынып, башын аска иде. Адилә аның саен кызып-кызыл 

сөйли бирде. 
— Нәрсә, дөрес түтелме? Кайвакыт гашыйк булу өчен бер караш та 

житә. 
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Айшө эндәшмәде. 
— Иә, әйт инде - ошадымы ул сина, юкмы^ - Нигә миннән тет 

яшерәсен. 
— Аптыратма инде, зинһар! Болай да үземне кая куярга бетмим 

Оныпшщыни, минем Алуштада йөргән егетем бар ич 
Адилә борынын җыерып куйды. 
— Казбекны әйтәсенме'' Талкансың мактаныр нәрсә. Сиңа пар т\гет 

бит ул. Уенда гел акча Аннары, син үзен дә яратмыйсын аны 
Анын дөресен әит\,е Аишәнен ачуын чыгарды. 
— Яратаммы, яратмыйммы — анысы минем эш. Юкка башыңны 

авырттырма 
— Әйттем исә кайттым Сине якын итеп хәлеңә кердем генә Миңа 

дисәң, теләсәң ни нплө! 
Аишә, катырак с\ i ычкьшдырганьш чамалап, анын иңеннән кочты 
— Гафу ит ипле Мин сине рәнҗетергә һич теләмәгән идем Аннары, 

пышылдап, теләр-тсләмәс кенә әйтеп к\ттды 
— Әллә нишләдем мин Үзенең күз карашы белән йөрәгеме үтеп 

керде Күңелемдә барысы да буталып бетте хәзер 
Адилә сикереп торып, кулларын чәбәкләде Тантаналы елмайды 
— Күптән шулай диләр аны Югыйсә, якын д\стыннан сер яшермәкче 

буласын Айдар бер дә ошамаслык егет түгел Үзе тыйнак, \ к итагатьле, үзе 
моласм Ниндидер җан җылысы бар анарда. Казан ягыннан булса лл безнен 
якка тартым. 

— Бер к\рүдән генә анын кем икәнлеген каян беләсен'' Г»;ипт.1 алар 
барысы да шундый, — диде Аишә Адиләнең сүзләренә каршы килеп 

— Ялгышасың, Аишә. Синең май чүлмәге тышыннан билгеле, дугам 
мәкальне шпсткәнең бармы7 

Адиләнең соңгы сүзләре, гомумән, Айдарны мактавы, Аишәнен порәгенә 
сары май булып ятты Күңелен борчыган шикләнутәр акрынлап v.ip.i.i.i 
баш I.I„II i Дөресен әйткәндә, үл үзе дә Айдарның. Адиле әйткән сыйфатларга 
ия булуын бик тели иде Моңа кадәр ана күңелен җәлеп итәрлек егетләр 
очрамады түгел, очрады. Әмма аларнын берсе дә күңе юн бүгенгедәй 
дулкынландыр,! алмады Чын мәхәббәт дигән изге төшенчә анын очен бик 
ерактагы якты ЙОЛДЫЗ булып кала бирде 

Ашханәдәге табыннар туйдагы кебек ри ЫК-НИГЬЫӘТгәа сыгылып торалар 
иде Өстәлләр өстендә тезелешкән төрледән-төрле сый-хөрмәтне күргәч, 
Айдар кичәдән бирле авызына берни ое калмаганын исеп,» гөш< 
арада акрынлап ашханәдәге өстәлләр янында иллегә якын кеше асыелды 

Рәшит дөрес әйткән икән, чынлап та монда күбесенчә катын-] 
иде \nupHw ин гажәплөндергөне шул булды курсларга килүчеләр башлыча 
урта яшьләрдә Гаиләләрен, балаларын икс айга калдырып чит иллә КИП, 
өчен үз эшенә чын күңелдән бирелгән булырга кирактер пик- Башкача 
аңлатып булмый моны Айдар кырым кызлары арасыннан Айшәне 
Тик ул күренмәде Бары каршы якта утырган \дилә генә, күптәнге 
сыман, елмаеп кул изәде Айдар оя дусларча баш какты Айшөнен I 
шин эчен пошырды Минул саен ишеккә каралы 

Ниһаять, кояштай нур сибеп, Айша килен керле Bj юлы \.i тагын да 
чибәрләнгән иде (KIVH.IKHI.IH юшәро икл.чс оа.ш i \дөсенен 
бөтен камил [еген, нәфис [еген ачык күрсәтеп, үзенә бик килешеп юра 

S I. салмак кына атлап, \ (ИЛ8 ЯНЫН ЮГЫ буш \рыилыкка килеп ) ГЫрды 
OIII.UI.> ГИрӘГӘ КҮЗ СаЛДЫ ӨсТвЛНеН икенче ЯТЫНДа узеННӘН Күзен атмыпч: 
утырган Айдарны күргәч, битенә алсулык йөгерде Кырым кызының 
гарешыннан \ юне карата җылы мөнәсәбәт, >чке гойгылар i 
озак каран горды хидлр Әмма \IUIMHCH ягымлы күзләре кунелендагене 

file:///nupHw
http://Kivh.ikhi.ih
http://Oiii.ui
file:///iuimhch
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ачып бирергә ашыкмадылар. Ул бары нәфис башын жинелчә чайкап, оялчан 
гына елмаеп куйды. Егетне тагын җылы дулкыннар чорнап алгандай булды, 
Айшәгә булган ярату хисе көчәйгәннән-көчәиде 

Каяндыр төрек журналистлары пәйдә булды. Кинокамералар гөжләде, 
фотоаппаратлар "челт-челт" килде. Сызылып киткән кара мыеклы төрек 
журналисты Айдардан каян килсен сораша башлады. Анын жавапларын куен 
дәфтәренә теркәп барды. 

"Төркия" газетасыннан икән. Кемаль исемле. Айдар үзенен дә кайчандыр 
газетада эшләгәнлеген әйткәч, редакциягә чакырып, телефонын бирде. 

Тагын очрашырга сүз куешып аерылыштылар. Күп тә үтмәде. Айдар 
анын Аишә белән сөйләшеп торганын к\рде. Тора-бара чибәр кызны 
калганнары да әйләндереп алдылар. Айшә төрек журналистларына, көлә-
көлә, нидер сөйләргә кереште. Журналистларның үзләрен иркен тотуларыннан 
Айдар аларның биредә еш булуларын чамалады. Аишә Аидарнъш баягы 
танышы белән аеруча үз итеп сөйләште. Тегесе кызның нечкә биленә кулы 
белән кагыла төшеп, мыек астыннан елмаеп, колагына нидер пьгшылдады. 
Аишә башын артка ташлап, коридорны яңгыратып көлеп җибәрде 

Кемаль канәгатьләнеп елмайды. Калганын карап торырга Айдар 
читенсенде. Айшәнең төрекләр янында рәхәтләнеп көлүе аңарда ирексездән 
көнләшү хисе уятты. "Салих сүзе хак микәнни7 Айшә, башка чибәр кызлар 
кебек үк, дәрәҗәле, бай ир-атларны артык күрәме әллә9 Әнә бит ничек 
күгәрчендәй гөрләшә. Синең ише сала малайлары кызыксындырамыни аны? 
Синнән башкалар да хәттин ашкан монда Юкка гына анын турында 
хыялланасың, егет. Синен буи җитәрлек түтел ул". 

Айдар, күңелсез уйларын басар өчен, тиз генә тәмәке кабызып җибәрде 
Тик тәмен тапмады Бер-ике суырды да ачу беләң чүплек савытына томырды. 
Аннары кисәк кенә борылып, беркемгә дә карап тормыйча, бүлмәсенә кереп 
китте. 

Төрекләр белән сөйләшеп торучы Айшә, бер мәлгә сүзеннән бүленеп, 
Айдар артыннан карап калды. 

Көньяк кояшы кайнарлана төшкән Хәтта күләгәдә басып торырлык 
түгел Айдар, ашыкмыйча гына фонтан яныннан узып, олы капкага юнәлде. 
Шулчак артында таныш тавыш ишетеп туктап калды. Әйләнеп караса, Адилә 
елмаеп тора 

— Син нәрсә, бездән качып, каядыр бармакчы буласынмы әллә9 — 
лиле \ i шаян шук тавыш белән. 

— Шәһәргә чыкмакчы идем. 
— Бик әйбәт Берни белмисең. Мин юл күрсәтермен. 
Айдар ризалашып баш какты. Адилә һәм тагын икс кыз белән бергә 

хан заманыннан калган авыр тимер калканы ачып, бинадан чыктылар 
Университет алдындагы зур гына мәйданны узып, кибетләр рәтенә 

җиттеләр. Хәер, кайда кибет, кайда гади йорт икәнлеген һич аерырлык түтел 
иде Бөтен җирдә кызып-кызып сәүдә итәләр. Урам тулы кеше 

— Бу район Лаләли дип атала Истанбулның сәүдә мәркәзе. Россия, 
Украина һәм башка илләрдән килгән сәүдәгәрләрнең яраткан урыны. Биредән 
кызыл мал ташыйлар безгә, — диде Адилә. — Әйдәгез, хәзер Калалы чаршыга 
төшәбез 

Калалы чаршы дигәннәре '"Ябык базар" дип тәрҗемә ителә икән. 
Бөек солтаннар заманында ук махсус җир астында салынган. Текә баскычлардан 
шунда төшеп киттеләр. 

"Ябык базар түтел, җир астындагы шәһәр бит бу", — дип уйлады 
Айдар, әллә ничә тармакка бүленгән озын, кин сәүдә заллары буйлап сәяхәт 
кылганда. 

Идәннән түшәмгә чаклы киштә-киштә булып өелгән затлы товарларны 
карый-карый вакытның үткәнен сизмәделәр дә. 
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Халык төркемен ера-ера кабат өскә этәрелделәр 
"Чьш-чынлап хәзинәләр мәгарәсе икән бу. Ниләр генә юк Акчаңны 

гына суз - барысын да күз ачыл йомганчы кулына тоттыра ыр - дип 
уйлады Айдар, тротуарга аяк баскач. 

— Йә ничек? Тезләрен калтырамадымы'' - дип кызыксынды Адилә 
— Гомеремдә дә мондый итеп күз алдына китермәгән идем 
— Бу әле башы гына. Бер айда әллә нинди хикмәтләр күрерсен 

иншалла, — диде Адилә. 
Шулай сөйләшә-сөйләшә барганда, кемдер кисәк кулыннан тартты 

Айдар сәерсенеп башын борган иде, егьглып китә язды: каршында зур кара 
пакет тотып Жәмилә — Чаллыдагы танышы авызын ерып тори иле 

— Җәмилә9! Каян килеп чыктын? 
Яшь хатын ана ясаган тәэсирдән канәгатьләнеп көлеп җибәрде. 
— Барыбер эләктең бит. Әйттем бит мин сина: жир читенә китсән дә 

табам, дип. 
Адилә билгесез хатынга күз генә салды да, иптәш кызлары белән алга 

узды. Айдар ни әйтергә белмичә аптырап бвсып калды Жәмилә бернигә исе 
китмичә сүзен дәвам итте: 

— Оныттьщ да мыни, мин бит — "торгашка Товарга дип килүем 
Айдар сүзсез генә Җәмиләне күздән кичерде Ыспай гәүдәле, йөзеннән 

һәрчак мөлаемлылык сирпелеп торган бу яшь, чибәр хатын белән алар 
күптәннән таныш иделәр Дөресен әйткәндә, гади танышы гына ту гел ише 
ул. 

Баштагы мәлне кибеттә директор урынбасары булып эшләгән Җәмилә, 
соңга таба Чаллыда үз кәсебен көйләп жибөрде, сонды елларда ку йә күренеп 
баеды Ике бүлмәле фатир сатып ВЛДЫ, җиңел машина булдырды. Хәтта 
үзенең кибеге дә бар аның хәзер Кыскасы, дөньясы түгәрәк, писан лә б) i) 
Тик бер ягы гына китек: ирсез ул Анын белән кавышыр!.i га иэүче tap ик 
түгел, хәтта артыгы белән Әмма Җәмилә бер тапкыр кияүгә чыгып вызы 
пешкәнгә күрә, теләсә кемгә ачылырга ашыкмады Бер ел элек очраклы 
гына танышкан Айдарны күңелендә йөртте Хәзер дә анын белән бер 
өчен барысын да эшләргә әзер Ул чакта Айдарга да Җәмилә бик ошаган 
иде. Җәмилә очраган саен аны үзенә кунакка чакырды Айдар, ӨЙЛВНМӨГӨН 
егет булганга, бервакыт анын чираттагы чакыруын кабул итте 

Гаҗәеп кайнар хисле, эчкерсез хатын булып чыкты Җәмилә Айлар 
анын белән шактый ләззәтле мизгелләр кичерде. Анын кунакчыл, ягымлы 
булуы аеруча күңелгә ятты Тора-бара Жәмилә белән гаилә корыл җибәрү 
турында уйлар да керә башлады Айдарга Җәмилә исә на парын .+. • 
Айдарны үзенә карату өчен барын да эшләде Әмма укытучы егеткә сонты 
ноктаны куярга нидер комачаулады Балга ана имиенә алмалы ул Сокта 
табарак барысы да ачыкланды 

Җәмилә өчен бары бернәрсә генә изге иде — ул да булса акча 
Мәхәббәттән дә артык күрә иде шул аны Бөтен нәрсәне акча берәмлеге 
белән генә исәпләде Җәмилә Айдар алын бу сыйфатын күге 
итә алмады. Җәмилә, җае килгәндә, әйтел тә карады Тегесе бары көлде 
генә. Анын белән очрашулар кимегәннән кими барды Тора-бара Айдар 
Җәмилә янына бөтенләй бармас булды. 

Җәмилә күңелен төшермәде Барыбер килер, бергә яши башларбыз, 
дип өмет итте Тик Айдар, суга төшкәндәй, юкка чыкты Бүген вларньщ 
ярты елдан сон беренче тапкыр күзгә-куэ очрашулары иде Чибәрләнгән, 
тагын да тулыланган Җәмиле. Йөзе элеккечә ук алсу, матур - рш уйлады 
Айдар аңа карап 

— Сил вйләнмвгөнсондер бит1 Күптән килгәнен юк, — тик- Жәми 1в 
читтәге кызларга ку* агып. 

— Юк һаман па яеккечв, - онда Айдар, үзен ничек го 
\iU i n . u p . M ii.nu.i ничектер уңайсыз иде Шуңа оя су и« гизрж ич ә лэргә 

исеп [өде Ләкин Җәмиләнең аны болай ги i телә ычкындырасы килми НДС 
— Айдар! һаман сине гена кетон fin Тилмертме пиле 
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Җәмиләнең кайнар сулышын кинәт битендә тойды, хатынның чәченнән 
аңкыган тәмле хушбуй исләреннән башы әйләнеп китте Аның белән бергә 
үткәргән ләззәтле минутлар хәтеренә төште Ул Җәмиләгә берәр жылы сүз 
әйтергә җыенган гына иде, нәкъ шул вакыт Адиләнең: 

— Айдар, син кайтасынмы7 — дигән тавышын ишетеп, сискәнеп китте 
Күз алдына Айшә килеп басты. 

— Ярар, Җәмилә, берәр вакыт күрешербез әле, — дип. китәргә җыенып 
алга атлады Җәмилә күзләрен мөлдерәтеп лнл текәлде: 

— Мин монда тагын бер-ике атна булам Бәлки минем янга килеп 
китәрсең. Менә адресым, — дип, кәгазь кисәге сузды. 

Айдар кәгазьне кесәсенә салды. 
— Сау бул, Җәмилә. 
— Кил. Көтәм. — диде Җәмилә сагышлы тавыш белән. 
Айдардан вәгъдә алгач, Җәмилә теләр-теләмәс кенә үз юлына китте 
— Син әле Дон-Жуан да икәнсең, Айдар Белмәгән идем. Истанбулга 

килеп тә җитмәгән, инде урамда таныш төрек кызларың очрый башлады, — 
дип елмаеп каршылады Адилә. 

Айдар кызарды. 
~ Сез ялгышасыз. Ул минем якташ. Чаллыдан, — диде, акланып. 
— Белмим, белмим... Бер дә простой танышка гына ошамаган. Җитмәсә, 

чибәр үзе. Кара аны, без, Кырым кызлары, бик үчлеләр. янәшәбездә йөргән 
егетләрнең башкаларга күз атуларын кичермибез, — дип өстәде Адилә, уенын-
чынын бергә клтнып Кызлар бер-берсенә карап көлештеләр. Айдар да аларга 
кушылып көлгән булды. 

Әмма Җәмилә белән очрашудан аның күңелендә авыр юшкын калды. 
Үзен гаепле кеше итеп тойды ул. 

Сөйләшмичә шактый ара бардылар. Мәдрәсә каршындагы паркка 
житкәч, Адилә бераз утырып торырга тәкъдим ясады. Утырыштылар. Айдар 
тәмәке кабызып җибәрде, әйләнә-тирәне күзәтергә кереште Бераздан Адиләгә 
борылып сүз катты: 

— Кырым кызлары үз милләттәшләреннән башка читләргә кияргә 
чыкмыйлар дип ишеттем. Шул дөресме7 

Адилә аның соравы белән килешкән кебек баш какты: 
— Дөрес әйткәннәр. Безгә бүтенге көндә милләтебезне күтәрергә, сан 

ягыннан да, сыйфат ятыннан да арттырырга кирәк. Ни өчен икәнен трен лә 
беләсендер. Безнен халык соңгы илле елда бик күп югалтулар кичерде. 
Урыслаштыру сәясәте дә безне читләтеп үтмәде. Балаларыбыз ана телен 
оныта башлады. Ватаннан читкә кагыльш-сугыльш яшәү зәхмәте инде бу 
Шуңа да безнең төп максатыбыз — үз халкына жаны-тәне белән бирелгән 
яшь буынны тәрбияләү. Алда безне зур көрәш, сынаулар көтә. Без ана әзер 
булырга тиеш. Моны бары ана телен, гореф-гадәтләрен чиксез яраткан ир-
егетләр, чая кызлар гына башкара ала. 

Айдар авыр сулап куйды. Адилә, аның уен сизгәндәй, сүзен дәвам 
итте: 

— Син, үпкәләмә, Айдар, мин турысын әйтергә өйрәнгән: сезнең як 
кызлары башкача фикер йөртәләр. Аларның күбесе өчен "милләт*1 дигән 
затлы төшенчә буш сүз генә булып кала бирә. Мин моны Үзбәкстанда 
яшәгәндә алар белән даими аралашып үскән кеше буларак ышанып әйтә 
алам. Күз алдымда гына күпме чибәр татар кызлары ' ярчт\ дигән бүлып. 
әрмән. урыс. үзбәк егетләренә кияүтә чыктылар. Үз халкыннан, тезеннән, 
гореф-гадәтләреннән аерылдылар Балалары татар түгел инде аларның — ана 
телен белмәгән, бөтенләй ят мохиттә тәрбияләнгән нарасыйларның, күңелендә 
кая инде андый хисләр була алсын? 

Адилә тирәнгә кереп китүен абайлап, кинәт туктап калды Айдар 
үпкәләр дип уйлап, шаярта төшеп әйтеп куйды: 

— Син үз кеше Әгәр теләген булса, без сине үзебезгә кияү егете irren 
кабул итәргә әзер. Әмма Кырымга кү^еп килергә тиеш булачаксың. Безгә 
синдәй егетләр бик кирәк. Йә, ничек, ризамы? 
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— Олы ышаныч күрсәтүегез өчен зур рәхмәт Bv хакта уйларга була 
әлбәттә. Әгәр дә мин башкача эш итсәм^ Берәрегезне киресенчә үзебезгә 
Татарстанга килен итеп алып китсәм? 

Адилә кычкырып көлде. 
— Белмим, хәлеңнән килерме икән'' Без бит үзсүзле халык. Җинел 

генә бирелә торганнардан түгел Әйттем ич — безгә кыю егетләр бик кирәк 
— Ай-һай, бигрәк куркыныч кешеләр икәнсез'' Болай VK ДИП башыма 

китермәгән идем. 
— Шулай булмый ни, татар барда — хәтәр бар, диләр тегелме' Без 

башкача берничек тә булдыра алмыйбыз Ул безнең канга сеңгән инде 
нишлисен. Кыскасы, синен алла ике юл бар: берсе — башлы-күзле булып, 
Кырымга, Кара Даг тауларына бару; икенчесе — ялгыз башын Казанга 
кайтып китү Икесенең берсен сайларга туры килер. 

— Син инде мине кодалый да башладын түгелме1 Тумаган тайның 
билен сындыру кебек була бит бу. Кәләш кем сон9 

— Аның кем икәнлеген без икебез дә яхшы беләбез. Син яшерсәң дә, 
мин барын да сизәм. Саклан, егет, мин бит күрәзәче! 

Кинәт Айдарның күз алдында Аишә сурәте гәүдәләнде Ул тынып 
калды. Шулай да сорамый булдыра алмады: 

— Ә Аишә кайда соң? 
— Ул мөһим эш белән киткән иде Төрек сәясәтчеләре очрашуга 

чакырдылар аны Хөкүмәт дәрәҗәсендә. 
— Айшә сәясәт белән шөгыльләнәмени? 
— Без барыбыз да аңа катнашырга мәжбүр. Ә Аишә бигрәк тә Чөнки 

ул — Кырым Милли Мәҗлесе идарәсе әгъзасы. Аның рәисе Мостафа 
Җәмилевнен шәхси күрсәтмәсе буенча эш йөртә ул Вакыты шуңа лл бик 
чикләнгән аның 

Айдар өчен бу көтелмәгән яналык иде Айшә анын алдында бөтенләй 
икенче яктан ачылды. 

"Болаи булса, минем хәлләр тагын да мөшкелләнә бит Айшәнең үз 
юлы, үз максагы бар икән Сәясәт белән шөгыльләнгән хатын-кыз күзенә 
ир-ат күренмидер Димәк, Айшә карар дип өметлән'! буш хыял гына булып 
чыга", — дип уйлады Айдар. 

Якындагы мәчет манарасыннан ӨЙЛӘ намазына чакырып, вэан әйтергә 
керештеләр Адилә урыннарыннан күтәрелде. 

— Фәлсәфә сатыл, төшке ашка вакыт җиткәнен дә сизми калганбыз 
бит. Әйдәгез, кузгалыйк, — диде ул Айдарга һәм, сумка каешын җилкәсенә 
элде дә, кызларны ияртеп, мәдрәсә бинасына таба атлады. 

Ял көннәре гаҗәеп күңелле узды. Курс җитәкчесе Мостафа бәй, Төркия 
кунакларының күнелләреп к\р\ өчен. ниләр генә ИШКШӘДе Ин UK* автобуска 
утыртып, Босфор бугазын, Мәрмәре пшгезс ярлары буйлап Истанбул каласын 
күрсәтеп йөрде Аннары төрек язучылары, журналистлары белән очрашуга 
алып барды Аннан кайткач, телевидениегә чакырдылар Якшәмбе көнне 
Истанбулда яшәгән Кырым татарлары үткәргән зур мәҗлескә юнәлделәр 

Аишә бу очрашуны башлап порүче ләрнсн берсе буЛДЫ Алар ККТВШЫ 
Сөетислам, иптәш кыш Адилә һәм гагага берничә кыз белән мәжлеенс 
башыннан азагына ЯӘТЛв ОСТа итеп алын бардылар 

Айдар Айшәнен җитезлегенә, оештыр> осталыгына, чибәрлегенә 
сокланып гуймады. Бср-икс тапкыр анын белән сөйләшергә галпыньш та 
карады Тик һаман ла кае чыкмады Айшә яныннан кеше өзелмәде Аеруча 
төрек ирләре өлгерчек күрсәттеләр Аларнын һәрберсе Лйшәнен \\ 1әлтегенә 
уйганлыгына мөкиббән ККТеЛ, анын белән якыннанрак танышуны мөһим 
•in men канадылар. 

Очрашча килгән Салихның \.\ Аишә артыннан Әрсезләнеп чабын 
йөргәне м па чалЫНДЫ Кырым КЫШ баштарак анын койрык кебек тагылып 
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йөрүенә әһәмият бирмәскә тырышты. Әмма тегесе черки сыман күзенә керә 
башлагач, түзмәде, саллы гына сүз белән кыланышларына чик куйды Айдар 
Салихның кызарынып-бүртенеп почмакка барып елышуын күргәч, көлеп 
җибәрде. Салихнын кыяфәте бик кызганыч иде 

Бу очрашуда катнашу Айларга күп нәрсә бирде Сәегислам аны 
Төркиянен күренекле кешеләре, диаспора җитәкчеләре белән таныштырды. 
Алар Татарстан турында бик кызыксындылар. Кырым кызлары кунаклар 
алдында сер бирмәделәр Халык җырлары, биюләре бер минутка да тынып 
тормады Туган илләрен сагынып яшәгән Төркия татарларынын күзләре 
яшьләнде, ватандашларына рәхмәт сүзләре әйтеп, һәр чыгышны көчле 
алкышларга күмделәр 

Мәжлес азагында Кырым азатлык хәрәкәте фатасына шактый күләмдә 
акча жыеп тапшырдылар Бер әби хәтта үзенең алтын беләзеген Айшәгә 
сузды. Тик Айшә әбине кочаклап алып, рәхмәт әйтте дә, беләзекне кире 
әбинен үзенә тоттырды 

Айдар Кырым татарларынын бердәмлегенә, дуслыгына, ярдәмчеллеге
нә тел шартлатты. Төркиядә гасырдан артык яшәүләренә карамастан, алар 
туган телләрен онытмаганнар, гореф-гадәтләрен яхшы беләләр иде. 

Мәжлес тәмамлангач, Айдар янына Адилә килеп житте. 
— Йә, ничек, ошадымы? — дип кызыксынды ул. 
— Бик күнелле булды. Үземне туган авылым кешеләре янында кебек 

хис иттем. — диде Айдар. 
— Мондый очрашуларны без еш уздырабыз Мона кадәр Искешәһәр. 

Измир, Бурса шәһәрләрендә булып кайттык. Безнен халык бик күл монда, 
кимендә 1-2 миллион бардыр. Кырымдагы хәлләр белән бик кызыксыналар 
Булышлык итәргә әзерләр. 

— Мин сезгә карап сокланам, — диде Айдар чын күңеленнән. Адилә 
рәхәтләнеп елмайды. Айдар артына борылып, нәрсәдер эзләде Адилә моны 
сизеп: 

— Айшә әлегә кайтмый. Кайбер эшләре бар, — диде. 
Айдар ирексездән кызарынды, әмма бер сүз дә әйтмәде. Автобуска 

утыргач, Адиләгә борылып: 
— Сезнең Айшәгә якын да килеп булмый. Бигрәк горур кыз, —диде. 
— Анысы бераз бар инде. Ләкин ул гаҗәеп ачык күнелле, җиңел 

аралашучан кыз. Дөрес, читләр белән минем кебек тиз ачылып сөйләшә 
торганнардан түгел Бигрәк тә берәрсе ошаса. Ул чакта инде үз эченә кереп 
бикләнә, беркайчан да беренче булып адым ясамый Әмма андый вакытларын 
хәтерләмим. Бары соңгы арада гына әллә нишләде. Гел уйланып йөри, — 
дип жавап бирде Адилә. Аннары Айдарның күзенә туп-туры карап: — Син 
килгәч, шундыйга әйләнде ул. Башын әйләндердең бугай, —диде. 

Айдар башын чайкап куйды; 
— Моның булуы мөмкин түтел. 
— Мин хатын-кыз бит, Айдар. Барысын да сизәм Син үзең дә балтасы 

суга төшкән кешедәй йөри башладын, — дип көлеп җибәрде Адилә. 
Айдар тәрәзәдән Истанбул күренешләрен күзәтергә кереште. 
Адилә сүзен дәвам итте 
— Айшә күпне күргән кыз. Ике ай элек кенә әтисе вафат булды. 

Аның җилкәсендә хәзер авыру әнисе һәм ике яшь бала. Җитмәсә, һаман да 
йортларын төзеп бетерә алмыйлар. Акчалары юк Алушта шәһәре янындагы 
бистәдә землянкада яшиләр. 

Бу күңелсез яңалык Айдарның йөрәген тырнап алгандай булды Аишәне 
кызгану хисе, ничек тә булса аңа ярдәм итү теләге туды: 

— Ярдәм итүчеләре юкмыни'' Тутан-тумачасы1 

— Юк шул. Булса да Айшә горур кыз. беркемнән дә ярдәм сорамый, 
кемгәдер бәйле буласы килми Ана кемнәр генә акча тәкъдим итмәде Ул 
барысыннан да баш тартты Үзсүзле шул Белмим, ул мәсьәләне ничек хәл 
итәргә уйлыйдыр Хәзер бит, акчаң була торып та, йорт салып керү тау-таш 
актару белән бер. Җирле хакимият, урын бирмәс өчен. әллә нинди этлекләргә 
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бара Бабаларыбыз салган йортларда килмешәкләр типтереп яшәп ята 
Өстәвенә, безне дошман керәләр, төрле ерткычлыклар эшлиләр Хәтта кеше 
үтерергә кадәр барып җитәләр. Айшә бу гаделсезлек, ерткычлык тхрында 
газеталарда күп язды, "Азатлык'- радиосына язмалар җибәрде Нәтиҗәдә 
үзенә бик к\п дошманнар булдырды. Аңа хәзер ныклы терәк кирәк. Әгәр дә 
үзенә тин ярын тапса, ул бик бәчстле б>лыр иде. Әмма андый кешене әлегә 
кадәр таба алганы юк. Төркиядә тапмаса гына инде 

Ул Айдарга мәгънәле караш ташлады. Айдар моны сизмәде, анын 
сүзләрен күнеленә сеңдереп, юл буе уйланып барды. 

Бу сөйләшүдән соң, атна-ун көн вакыт узды Айдар җин сызганып 
төрек телен өйрәнергә кереште Иртәдән алып төшкә чаклы дәресләрдә 
утырды. Тора-бара төрекчә ярыйсы гына сукалый да башлады. Урамнарда, 
кибетләрдә иркенләп сөйләшеп йөрерлек гыйлем туплады Кырым кызлары. 
аеруча Адилә, аңа телне үзләштерүдә булышлык күрсәттеләр. 

Дәрестән бушаган араларда курсташлары белән бергәләп шәһәр буйлап 
мавыктыргыч сәяхәткә чыкты, төрле очрашуларда катнашты Анкара. Измир 
шәһәрләрен күреп кайтты. 

Алдар өчен барысы да яна, үзгә иде Ул ^ ICH бөтенләй башка дөньяда 
Йөргән кешедәй хис итте. Кырымлылар белән даими күрешеп торды — бары 
АЙШӨ генә һәрвакыт каядыр юкка чыга иде. 

Адилә Аишәнсң тормышы хакында сөйләгәннән ton. Айдар инде күп 
нәрсәгә артык өмет итми иде: "Адилә юкка гына Аишә үзенә тип яр эзли, 
дип әйтмәгәндер инде Анын мәхәббәтен яулау өчен, бөтен яктан да камил 
булырга кирәк бит ә син булдыра алырсыңмы! Ана ныклы герәк оялырлыкмы'1 

Айшәнен проблемаларын, мәшәкатьләрен күтәрерлек Көлдәме ' \нып турында 
хыялланып йөргәнче ин элек әнә шулар турында уйларга кирәк Бәлки үз 
вакытында тукталырсың1 

Кайвакыт Айдарны әнә шундый гөшенке уйлар билвп алды Гиз 
хисе барыннан да көчлерәк иде. Ул йомшаклы] ыннан, көчее i иленнән 
гарьләнеп, үзен-\зе камчылады.' Аишә белән вчыкган-ачык сөйлшщ ниятеннән 
кире кайтмады Шустрый С.ишх исә тик ятмады Айдар кы l l [анган чакга. 
ул инде ду килеп Аишәнс кулга тошерү планын ничек тә тормышка ашырырга 
маташа иде. Бөтен эшен ташлап анын артыннан чабып йөр V Тик С алнхнын 
бу нияте барып чыкмады 

Беркөнне Аишә бүлмәдә үзе генә кала Ш\ны гына кәгеп иоргән 
Салих, төрле сый-ннгьмәтләр күтәреп, анын янына килеп кере i «йен үлеп 
гашыйк булуын, анардан башка яши алмавын өйгә Айшө башта бер 
«щәшми Салих ионы ризалык дип внлап, Кйшөне кочаклвмакчы була, 
кесәсеннән бер уч акча чыгарып кы* алдына елла Айшәнен к\ ләре ОЧКЫВЛ8ЯВ 
Ачудан акчаларны егетнен битенв агым. әрсезне бүлмәсеннән куып чыгара 

Б\ хакта \niipit Салихкын вишасе Рәшит сер итеп сөйләш 
Шул көннән сон Салихнын кикриге шинда Курлыгыннан нишләргә 

белмичә, бүлмәсенә бикләнеп, юане буе баш күгәрмичә вракы 1чте Әмма 
Салих юкка-барга авыз салындыра торганнардан түгел. Решил 
кибетләрдән йөгерв-йөгерә говар ташын башлады Ь\ мәлара кием .. яыы 
складына охшап калды Кырым кы шарынын борынына чиертүеннән 
фажига ясамады Са.шх Элеккечә исе китмәгән кыяфәттә йөрүен (әвам 

итте _ . 
Адилә Лпдлр янына еш керде i аф күнелле, юкка-барга кәефсе 

горган б) акыллы кыз Айдарны Ufane белән Бежләүче бердәнбер кеше иде 
у I H 1,m белән герле гемага рахәтланел сөялешеп ще Әмма 
Үйшәгә карата мвнвеәбәтен бер гапкыр ш Белдермәде 

Хәер, Адилә аннан башка ю барысын да яхшы «лады Уэв te 
битараф булмаганлыктан, «тән генә 1оайяв-яняы Ләкяп Айдарга енздерыаде, 
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Һаман да шаярып-көлеп сөйләште. Айдар, билгеле, боларньщ берсен дә 
күрерлек хәлдә түгел иде. 

Көннәр узган саен, Айшәнен тынычсызлыгы көчәйгәннән-көчәя барды 
Озакламый алар Кырымга кайтып китәргә тиешләр иде. Айдарнын юашлыгы 
аны гаҗәпләндерде- һаман да дәшми йөрүенә гаҗиз булды, нигә юрарга 
белмәде. Йөрәге рәнҗеде. Тик шулай да эчендәгесен хәтта Адиләгә дә 
сөйләмәде. Төннәр буе йокламыйча, уйланып ятты. 

"Нәрсә булды мина9 Ник гел сагышланам. Әллә инде чынлап та 
Айдарга гашыйк булдыммы'* Гел баштан китми бит Иртән торсам да, кич 
ятсам да гел күз алдында тора Шушы микәнни чын ярату9 Шулдыр Тик 
нишләргә сон9 Үзем барып алдына тезләнә алмыйм бит Горурлыгымны кая 
куярмын аннары. Юк, юк, ул үзе килеп аңлашырга тиеш. Егет булса, килер, 
ә булмаса..." 

Инде күптән Айдарны күргәне юк иде Айшәнен. Ниһаять, җае чыкты. 
Беркөнне Адилә Айдарны Кырым татарларын Ватаннарыннан куу 

вакыйгасына багышланган документаль-телевизион фильмда катнашырга 
чакырды. Төрек телевидениесе төшерәчәк икән. "Айшә төп рольне уйнаячак". 
диде Адилә. Айдар теләп риза булды. 

Айшәнен артистлык сәләте зур икән Үз ролен яратып, бирелеп уйнады. 
Айдар ана сокланып та, яратып та карады. 

Чираттагы эпизодны төшерер алдыннан ялга туктадылар. Айшә кызлар 
белән читкәрәк китеп урнашты. Ә Айдар бүлмәдәше Стефан белән сөйләшә 
калды. Айдар Стефанны тыңласа да. күзе гел Айшәдә булды. Айшә кызлар 
белән көлешә-көлешә нидер гәпләшә, аньш ягына борылып та карамый. 
Ниһаять. \зенә төбәлгән к\з карашын тоеп, Айшә башын күтәрде. Аларшдн 
күзләре очрашты Онытылып бер-берсенә карап тордылар Айшә егетнең 
аксыл бөдрә чәчләренә, зәңгәр күзләренә яратып та. моңланып та карады 
бугай. 

"Айдар! Айдар! Нигә син шундьш кыюсыз7 Бер адым да ясамыйсың9 

Күрешкәнгә инде күпме вакыт үтте. ә син һаман читтә йөрисен Башкалар 
әнә әрсезләнеп күзгә керәләр, өерләре белән арттан тагылып йөриләр. Бер 
җылы карашым өчен әллә ниләр бирергә әзерләр. Бай төрекләр хәтта кияүгә 
чыгарга димлиләр. Ә син дәшмисең. Бәлки синдә миңа карата бернинди хис 
тә юктыр9 Бәлки, мин ялгышамдыр9 Кил инде, юкка чыгар минем 
шикләремне, тарат сагышларымны Күңелемдә бары син генә бит Бары 
синең бер сүзең җитә. Әйт инде шуны'" Анын күңелендә әнә шундый уйлар 
бөтерелде 

Айдар исә боларньщ берсен дә ишетмәде Айшә шулай уйлар дип. 
башына да китерә алмады. Ул үзенчә фикер йөртте 

"Их, Айшә! Сине бер күрү өчен әллә ниләр бирер булам. Бөтен 
барлыгым белән сиңа гашыйк бит мин Тик син белмисең генә. Ерактагы 
кояш кебек нурларыңны гына сибәсең. Чулпан йолдызы сыман күзләрне 
чагылдырасын. Син кул җитмәслек кыз. Синен хакта хыялланырга гына 
кала. Чөнки ике арада ниндидер стена тора Аны җимерерлек көч таба 
алмыйм мин. Нәрсәдер сина якынлашырга комачаулый миңа". 

Ул арада Айдар янына Адилә килеп басты Сүзне нидән башларга 
белмичә басып торды. 

— Сина әйтергә онытканмын, без иртәгә кайтып китәбез бит, — диде 
боек тавыш белән. 

Айдарны ток суккандай булды. 
— Ничек?! Нигә? Син бит әле тагын бер атна булабыз дигән идең? 
— Дигән идем. Тик дәресләрне иртәрәк бетердек. Шуна да 1готәгә 

китәргә булдык. Билетлар инде алынган. 
Айдар ни әйтергә белмичә, ана карады: 
— Бик кызганыч. Сезгә ияләшкән идем. 
Адилә көрсенеп куйды: 
— Нишлисең бит, һәрнәрсәнең азагы бар. Яшермим, мин дә сине 

якын иттем. Үз туганымнан да артык күрәм мин сине, Айдар. Калганын 
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сөйләп тормыйм, сонрак үзен дә анларсын әле. — диле уя д\лкынланып 
Аннары монсу елмаеп, өстәп куйды —Б^ген кич oei хушлаш) мәҗлесе 
уздырабыз. Бик күңелле булырга ошый. Кил, яме, — диде лә иптәш кызлары 
янына китеп барды. 

Озату кичәсенә читтән кунаклар күп чакырылган иде Башлыча И< 
шәһәрендә яшәүче кырьгмлылар, төрек журналистлары. Әлбәттә, гөрки 
республикалардан җыелган кызлар вә егетләр дә бу кичәдән читтә к 

Кырым кызлары нык тырышканнар Өстәлләрдә милли ашамлыклар 
тирә-якка тәмле ис тарата Бары эчемлек-фәлән генә күренмәде Анын 
урынына төрледән-төрле татлы сулар җанын теләгәнчә тезеп куелган иле 

Айдар Кырым кызлары пешергән ризыклардан ,шыз итеп. Кырым 
җырларын тыңлап, дәртле биюләрне карал, рәхәтләнеп утырды Барысыньгн 
да күңелләре көр Шулай булмый ни — иртәгә өйләрендә булачаклар бит 
Мәжлестәгеләр төнгә чаклы күңел ачтылар, бер-берсенә и ire :. 
теләделәр. 

Бинаны яңгыратып, тагын бию көен уйнап җибәрделәр Ул да 6j пмады, 
сылу гәүдәсен туры тотып, зәңгәр күлмәкле, чибәрлеге ташып торган Чишә 
түгәрәк уртасьгна чыгып әиләнә-әиләнә биергә кереште Бетен (өньясын 
онытып, очып-очып биеде Аишә Мамыктай күпереп торган чем-кара чәчләрен 
вахт вакыт төзәткәләп, үзенә генә билгеле хәрәкәтләр ясап гажөеп 
белән башкарды ул биюне. 

Айдар аңардан күзен ала алмады. Анын биюендә ул күп нәрсәне 
күргәндәй булды. Бер канаты сынган аккошнын Һавага очарга п 
хәтерләтте Аишәнен биюе. 

Кинәт Айдарның тамагына төер утыргандай булды Күзләрен кайнар 
пәрдә каплады. Йөрәге әрнеп куйды Төрек журналисты Кем 
ике якка җәеп, Аишәнен каршысына чыгып бии башлагач, т\ ci.uc. сагышка 
чумып урыныннан торды да ишегалдына чыгып китте 

Ялгыз үсеп утырган озын кипарис агачына сөялеп, берөзлексез гөмәке 
тартты Әмма алай ГЫНа ЙӨРӘК ЯНҮЫН баса алмалы Карлигы күккә карап 
бераз уйланып торды да кабат бинага юнәлде. 

Күңелнең ип нечкә кылларын гибрәндера-тибрандера Кыр] смнын 
хәсрәтле кос көчөйгөннөн-көчөя барды. 

Айдар бүлмәсенә кереп китәргә булды. Ишектән »чкө үтәр 
өлгермәде, нәкъ шул вакьп ашыга-ашыга картлысына килүче Айшәне күреп, 
К1ШӘТ туктап калды Аралар якыпанганнан-якъшай ш Бары берничә адым 
гына калды. Айдар, үзе дә сизмәстән, алга талпынды Диик» монс] е ывеп, 
гулы иреннәрен ачып Айларга патер вйгерга җыенган гына иде күрше 
бүлмәдән бер erei атылып та чыкты, квлө-көла Айшәне кулыннан гартып 
диярлек, анадан биючеләр янына алып кипе Аяша нәфис җилкәсе аша 
Айдарга сагышлы караш гашларга гына өлгерле 

Айдар үзен бозлы суда коенгандай хис итеп, урынында гораташтай 
кагып калды Аннары исенә килеп. КӨЧ-ХӘЛ бвЛӨН Бүлмвсенв кереп 
ауды. Озак ятты Айдар Өметсезлек тойгысы потен пип i 
алды Бернәрсә дә к\рмәк- и» ишегмо те ю \ш,ш очен О.цикы 
чыкты Яраткан кешесенә бер кәлимә <-л I as әйтә алма сы \п mm 
(етшлышырга мюжбүр булды 

"Нишләден СИН, Айдар' Нишләдең' Eiei теген, кыюлыгын кая СОН 
синен'' Әле б т сон гүгел Иртәге чаклы бер тан бар Бәлки кнына барып 
ачьпеган-ачьгк сейлөпюревн? Үзеннен аны «анын-твнен i\--,~и сөюеңне 
җиткерерсең? Үкенечкә калдырма' Гомер буе сызланып ашәрсен Кшык! 

Башыннан яшен гиэлегендвй вне шундый өмет i 
\ 1 урыныннан KJ 1галды Тик шул вакыт күнеленда капма-карш] 

пәйда булды ч 1 мендвргв капланды Аңлашуда ни файда? Барый 
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була алмыйсыз бит. Айшә — Кырым кызы. Ана таяныч кирәк. Матур күлләренә 
карап кына йөри алмый бит ул Синен бит жаныннан башка бернәрсә дә 
юк. Кесән буш. Коры теләк белән генә ана ярләм итә алмыйсын. Азатлык 
өчен көрәшүче халыкка файда китерә алырсыңмы? Үз араларына кертерләрме 
сон сине'' Әниеңне кемгә калдырырсың1 Кырым бөтенләй башка ил бит 
Шуны беләсенме син? Тагын шунысы бар: Айшәнен үз юлы, кыйбласы 
билгеләнгән. Ә синең юлын бөтенләй башка Язмышлар үзгә сешең Юкка 
баш ватма, егет, тынычлан!" 

Ә бу вакытта Айшә, Айдарның чыкканын көтеп, коридорда озак йөрде 
Бүлмәсенә керергә үзендә кыюлык тапмады. Горурлыгы комачаулады. 

Таң беленер-беленмәс мәдрәсә бинасы кисәк кузгатылган умарта оясыдай 
гөжләргә кереште. Бүлмә ишекләре туктаусыз ачылып ябылды, бина эче 
күпләгән аяк тавышлары, кычкырып сөйләшкән авазлар белән тулды. 

Айдар, йокысыз, борчулы төннән соң чуен-ай авырайган башын 
калкытып тыштагы авазларга колак салды Тик берни дә аңларлык түгел иде 
Ә ыгы-зыгы көчәигәннән-көчәидс. Айдар түзмәде, урыныннан торып монын 
сәбәбен белергә ниятләп коридорга чыкты. 

Зур-зур сумкалар, чемоданнар, төргәкләр күтәреп коридор буйлап 
атлаучы бер төркем хатын-кызны күргәч, ишегалдында торган автобуска 
күзе төшкәч, Айдар барысына да бик тиз төшенде. Кырымлылар кайтыр 
юлга җыенганнар лабаса. "'Кылт" итеп кичә Адиләләрне озата чыгарга вәгъдә 
биргәнлеге исенә төште. Әмма Адилә дә, Айшә дә китүчеләр янында 
күренмәде. Ул жинел сулап куйды. Сонга калмаган икән әле. Бүлмәләрендә 
юлга җыеналардыр Тизрәк шунда барырга кирәк. 

Айдар кызу-кызу атлап Айшәләр бүлмәсенә юнәлде. Тик бераз баргач 
туктап калды. 

Айшә белән йөзгө-йөэ очрашачагын куз алдына китерүдән йөрәге 
атылып чыгардай булып тибәргә кереште 

Нишләргә' Керергә — юкмы? Кергәч ни дияргә? Бер ай буе 
сөйләшмичә йөреп, хәзер озатырга килдем, димме'' Кычкырып көлсә'' Синен 
ярдәменә мохтаҗ түтел дип өстәсә? Оятын кая куярсың Юк, юк. мондый 
хурлыкны ул күтәрә алмаячак. Адәм көлкесенә калыр өчен генә анда керүнең 
хаҗәте юк". 

Айдар бу уйлардан тәмам кәефе кырылып, борылып китәргә җыенды 
Ш\л чак башында күтелен җилкендереп яна фикер калыкты. 

Барысы да яхшы булачак. Шикләнеп торма Шушы минутта ук Айшә 
янына кереп үзеңнең аңардан башка яши алмавын, үлеп яратуын турында 
ачыктан-ачык әйтеп бир. Соңгы мөмкинлегеңнән файдаланып кал Тиз бул. 
ашык!" 

Бу уйлар аны канатландырып җибәрде. Күз аллары яктырып кшкәндәй 
булды. Кичекмәстән эч серләрен Айшәгә җиткерергә җыенып, бүлмә ишеген 
шакырга, дип кулын күтәрде. Тик өлгермәде, ишек ачылып китте һәм бусагада 
чемоданнар тоткан Адилә пәйда булды. Айдар, җинаять урынында тотылган 
угрыдан, кызарынды-бүртенде. ни әйтергә белмичә Адиләгә карады. Адилә 
исә шатланып елмайды. 

— Айдар?! Ай, рәхмәт1 Бик вакытлы йөрисен. Менә бу әйберләрне 
чыгара тор әле. зинһар. — диде дә, Айдар сүз әйткәнче, мин хәзер киләм, 
дип кабат бүлмәсенә кереп югалды. 

Айдар ни эшләргә белмичә аптырап басып торганда, күрше бүлмәдән 
затлы пинжәген кигән Салих килеп чыкты. Ишек төбендә моңаеп торган 
Айдарны күргәч, авызын ерып, мыскыллап сорау бирде: 

— Нәрсә, кертмиләрмени, браток0 Соңардың шул, анда синнән дә 
кыюраклар бар. Авызыңны ачып йөрмәскә иде... Аннары бер кулын күтәреп 

— Привет! — диде дә, кәс-кәс атлап, көлә-көлә китеп барды 
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Салихның сүзләре агулы ук сыман йөрәгенә килеп кадалды. Күз аллары 
караңгыланып китте Ул үзенең максатына ирешә алмаячагын тәмам аңлап 
кулын селтәде дә, Адиләнең әйберләрен күтәреп урамга атлады 

Адилә кире әйләнеп чыкканда Айдар бар дөньясын онытып кызларның 
багажын автобуска төяп ята иде Ниһаять, барлык әйберләр дә урнаштырылып 
беткәч, кырымлылар шаяра-көлешә утыра башладылар. Адилә тиз 1енә Айлар 
янына килеп, беркемнән дә оялып тормыйча, битеннән үбеп алды да. күзләрен 
кулъяулыгы белән сөрткәләп салонга узды. 

Автобус китәргә әзер иде инде. Шул вакыт кемдер Айшәнен юклыгын 
абайлап алды Барысы да бергәләп Аишәне чакыра башладылар. Аларга 
шофер да кушылды: озын итеп сигнал бирде 

Озак та үтмәде, бер төн эчендә сулыгып калган, әмма элеккегегә 
караганда да чибәрләнгән, сылуланган Айшә күренде. 

Айдар мөкиббән китеп ана карады. Аннары үзе дә сизмәстән кызга 
талпынып куйды Әмма Аишә аның бу омтылышын күрмәде, уйга чумган 
хәлдә, берни дә сизмичә, автобуска ашыкты Айдар бераз икеләнеп торды. 
Шуннан сон бөтен кыюлыгын җыеп, Аишәгә эндәшмәкче булып авызын ачты 

Ул арада ишектә Айшәнен әйберләрен күтәргән төрек егете Кемаль 
күренде Айдарның тәне буйлап электр тогы үткәндәй булды, тамагы кипте, 
аяк астындагы җир чайкалгандай тоелды. Ә Кемаль һәрвакыттагыча шаян 
елмаеп, кызу-кызу атлап, Айшә янына килеп басты Алар нидер сөйләшә 
башладылар Айдар бу күренештән бөтенләй башын югалтты: күңелен көнчелек 
хисе, өметсезлек биләп алды. 

Ул аларга карамаска тырышып, читкә борылды "Менә эш нәрсәдә 
икән? Инде барысы да аңлашыла. Кемаль — аның егете биг," дип уйлады 
Айдар. Ул китәргә дә, китмәскә дә белмәде 

Шул вакыт Ксмалъның аңа эндәшкәне ишетелде: 
— Айдар бәй, килегез әле монда 
Айдар ишетмәгәнгә салышты Аның Кемалыш шатландырырга бер дә 

нияте юк иде 
Автобус ишеге төбендә басып торып Айшә кара күзләрен тутырып, 

Айдарга карады Айдар ихтыярсыздан башын борды Берничә минут бер-
берсенә карашып тордылар. Айшә Айдарның янына килүен саубуллашуын 
көтте Тик Айдар каккан казык сыман урыныннан ку гаяма 

Айшә Казан егетенең бу кыланышым аңламыйча, авыр сулап куйды 
Автобустагы иптәшләре аны ашыктыра башладылар Аишә Кемаль белән 
саубуллашты да ишек тоткасына үрелде. Тик кермәде Айдарга карап, ирен 
чите белән көлемсерәп нидер әйтте. Аннары сылу гәүдәсен туры тоткан 
килеш, горур кыяфәттә салонга күтәрелде 

Ишек шапылдап ябылды Автобус акрын гына кч галыл китте Ишег
алдыннан олы юлга чыкканда АЙДВр тәрәзә аша соңгы тапкыр Айшанс 
күреп калды Айшәнсң күз карашында рәнжү дә, сагыш та, гаепләү в 

Айдар гипнозланган кешедәй автобус тыкрыкка керен пгалганчн, 
артыннан карап калды. 

Озатучылар әкренләп тартыштылар Кемаль Айдар янына килде Аннары 
Аишә киткән якка карап, әйтеп куйды 

— Сез беләсезме, Айдар бәй, Айшә белән без күптәнге дуслар бит. 
Айдар тагын ни әйтер икән. дип башын күтәреп Кемалыә текәлде 

Төрек егете бераз дәшми горгач, сүзен дәвам итте 
— Сез, Айдар бәй, минемчә, бик зур хата ясадыгыз. Сезнең өчен җан 

.ими йөргән гүзәл кызга хәтта са) бул"да дин әйтмәдегез Ә би Айшв 
СС ИК ярага иде 

Ул шулай диде дә кызу-кызу атлап үз юлы белән китеп барды 
Моңа кадәр ү юне көндәш игеп санап йөргән Ксмальнен соңгы и ияре 

Айдарга аяз көнне күк күкрәгәндәй гәэснр пие S i үзе is сизмәстән 
ыңгырашып куйды, гешләрен каты ч\хи кысты Чигәләренә чү] 
суккан ми тоелды, бөтен тәнен хәлсезлек биләде Ул икс к\ оы белән башын 
готып, хәсрәткә чумды. 

(- .к Ул I* * 



, • 

Мөхәррәм 
Каюмов 

Сал 

Нинди генә елга юк Уралда? — 
Бусы исә кырыс холыклы. 
Ярга ятып ташлар черем итә. 
Тик дулкыннар боза тынлыкны. 

Агым көчле. Үз юлында яткан 
Күксел комны тырнап актара. 
Сал чайкала. Шашкан чал дулкыннар 
Сыламакчы безне как ярга. 

Бөтерелә сулар. Чоңгыл тарта. 
Безнең арттан кала ак күбек. 
Сал үртәлми юк-бар борчуларга, 
Ул бит горур — агач тау кебек.. . 

Көннәр килеп көнгә ялганалар. 
Зәңгәр төннәр төнгә тоташа. 
Б е з үзебез суның уртасында. 
Тик үтәбез кебек ут аша. 

Керфекләргә татлы йокы кунмый, 
Ял иткән юк Йомшак урында. 
Йөрәкләрне өмет савыктыра, 
Җанга килеп шөбһә сырыла.. . 

Гомерләр дә безнең сал шикелле — 
Еллар агымында тора нык. 
Кыяларга бәрелсә ул әгәр. 
Көннәр китәр кинәт таралып... 



ШИГЫРЬЛӘР 8;? 

Күкрәгемә боркет оя корды. 
Йөрәгемне бирдем тураклап: 
Горурлыгын миңа мирас итеп 
Очып китте беркои еракка. 

Күкрәнмә былбыл оя корды. 
Ну рлар белән торды ту енып 
Талпынды да беркөн очып китте. 
Моңы калды җанла уелып... 

Бөркет гору рлыгы, былбыл моңы 
Юлдаш миңа гомер итәргә. 
Гору рлыгыи тауны тезләндерә. 
Тезләнгәнне — моңым күтәрә. 

Мосафир 

Унҗидедә ерак юлга чыктым. 
Бер кыерчык икмәк биштәрдә. 
Тауга мендем, үзәннәргә төштем, 
Икмәк бетте инде нишләргә? 
Көтүчеләр дәште үз янына. 
Кайнар көлдән чыкты бәрәңге. 
Хуш ис бөркеп торган яфрак чәен 
Санларга мнн шуннан өйрәндем. 
Миңа таба күнме юлчы килде. 
Бәгьзеләрнең хәле чамалы. 
Кемдер миңа сәлам биреп уады, 
Кемдер миннән сәлам алмады 
Барган юлым такыр 64 лма u.i urj л 
Абынып мин күпме аксадым? 
Җәяү йөрү ләкин җилэтмәде 
Алда булгач куйган максатым... 
Мнн мөсафир... 
Гомерем буе барам. 
Юллар, сыпан, мине екмады. 
Җәяүләп мин Айга менәр идем, 
Салынмаган ләкин сукмагы 

Тамыр 

Нәни генә тамырбыз бит юкса. 
7) юлыксак, ташны тишәбез 
Тнр.и ебез күккә ашсын очен 
һаман тнрәнгәрәк төшәбез 

Газиз ту фрак! 
Сөеп туен булмый. 
Син терәк тә безгә, көч тә син 
Сугарабыз татлы сутың белән 
U.i тнрэкнец яшел кәүсәсен... 



МӨХӘРРӘМ КАЮМОВ 

Ерак киткән саен, ныграк тоям 
Еллар авырлыгын иңемдә: 
Й ә мамыктан җиңел. 
Й ә тегермән 
Ташы кебек алар — кимендә. 
Мактап мине очындырмый еллар, 
һ ә м көлмиләр юкка мыскыллап. 
Көннәремнең комын юа Вакыт, 
Алтыннарын җыя мыек 

Язмыш язганының булыр 
Дөресе, хаклысы да. 
Кемнәрдер яшиләр әле 
Сүнгән дан яктысында. 

Язмыш язганының булыр 
Ялгышы, хаксызы да. 
Гомерләр учакка яккан 
Чи утын кебек сыза. . . 

Имән белән каен янәш 
Бер-берсен сүзсез аңлый. 
Тик буй җитми — бер-беренә 
Үрелеп сыеналмый... 

... Мине юри шул Имән һәм 
Сине шул Каен итен 
Яраткандыр, ахры. Ходай, 
Бетми буебыз җитеп. 
Үсәбез. . . 
Башларны башка 
Куярбыз — теләк көчле! 
Шунда да арага яшен 
Атылып керер төсле.. . 

Кемгәдер каты бәрелсәм 
Җаныма тапмыйм урын. 
Тәмугта янам шикелле 
Юньләп яшәмәс борын. 
Җирне яшәрткәндәй булам 
Эшләсәм бер яхшылык. 
Гөнаһларны ярлыкатып 
Кайтканмын күк хаҗ кылын. 



Рәшит 

Шиһап 

Мәҗбүри гөнаһлар 

Яшәгәндә һәркем өметләнә -
Дөнья куйгач. 
Эләгергә оҗмах түренә. 
Шул өмете белән китеп б а р а . 
Вакыты җиткәч. кара гүренә. 
Мин җәннәткә, ахры. керә алмам. 
Б у л д ы бугай шактый гөнаһлар. . . 
К е р с е з җаным утлы кисәү булып 
Тәмуг төпләренә кунаклар. 
Н ә р с ә өчен дисәң, клуб ачтым... 
Мәчет дигән изге урында. 
Карп кор н сиздем, каргышлары 
Тома>1 булып ятты юлымда. 
Тәңре эшен табигатьнеке дип. 
Б а л а л а р н ы ң миен чарладым 
Кәкрене гел туры дигәннәрнең 
С ү з л ә р е хак, дидем алдадым. 
Бармас идең мондый гөнаһларга. 
ӨСТӘН күрсәтмәләр этәрде. 
Шуңа күрә азмы з ы я л ы б ы з 
Д е н с е з дигән исем күтәрде. . . 
ВакЫТ җитте. Д ә һ р и л е к к ә каршы 
Ләгънәтләр! ә манган у к аттым. 
Күккә батам уят\ ми сорап 
Иманымны оаак йоклаттым! 

6) гөнаһлы тормыш кысасына 
Беркайчан ча җаным t ыйчадьг 
Ш у л тынгысыз җаным аркасында 
Дөнья мине шактый кыйнады. 
Иш в миңа карак түрәләрнең 
Кнр.ж иде ишеген кагарга? 
Кемнең көче җитә мондыйларны 
Кара читлек эченә ябарга'/ 
Акны кара дигән киреләргә 



Нәрсәгә лип акыл сатарга! 
Кайчан әле иман керткәнең бар 
Денен сатып эчкән татарга? 
Турыны гел кәкре диючеләр 
Ышанамы дөрес дәлилгә? 
Кемнәр әле терәү куйган булды 
Җимерелә барган кабергә. 
Ерткычлыкта азау тешен ярган 
Намус хисен тоя аламы? 
Кайсысы соң күзле итә алды 
Сукыр булып туган баланы? 
Шушы ларны күрә-белә торып 
Мин алышка чыктым җилпенеп. 
Утлы яшен басты күкләремне, 
Аяк астым торды селкенеп. 
Ә шулай да көрәш өмете зурдан, 
Бары шайтан гына өметсез. 
Хакыйкать ул һәрчак җиңеп чыга 
Яшәү юк ул чын игелексез... 

Яшьлек җыры 

"Галиябану" җырын ишетүгә 
Туган авылым төшә исемә: 
Алып кайта ерак балачакның 
Art балкыган матур киченә... 
... Урам чаты. Чатта "хәсрәт ташы" 
Утырганда әлеге зур ташка, 
Шәйхел абый җырлап гармун уйный. 
Хисләр башка анда. сүз башка: 
"Тәрәзә төбең каты бал, 
Ашыйсың килсә, ватып ал. 
Сөюләрең чыннан булса. 
НаЙрәбану. сылуым-иркәм, 
Тәрәзәңнән тартып ал". 
Моң ачыла инеш өсләренә. 
Яшь талларга барып сарыла. 
Йоклый алмый яткан кыз йөрәге 
Җырның назларыңа ябына. 
Ул чакларда кызлар тәрәз ачмый. 
Теләсә дә, чыкмый талпынып. 
Әдәп һәм йолалар кушмаса да, 
Наирә апа... 
Наирә апа чыкты атылып! 
Мәхәббәтнең көчле ташкыннары 
Китте аны ерак агызып... 
Айлы төндә бу җыр йөрде озак — 
һәрбер өйдә сөю кабызып... 
Гайбәт итеп моны сөйләмәдем. 
Бер чак гайбәт хуплап дәшмәдем. 
Гомер буе күңелем түрләрендә 
Шушы җырны саклап яшәдем. 
Үскән нигеземә кайткан чакта 
"Хәсрәт ташы "и сыйпап гел үтәм. 
Җырдагыдай бергә булалмаган 
Ике Йөрәк тавышын ишетәм. 



"Җиңелгәннәр арасында мин дә бар идем..." 

Күренекле тарихчы, әдәбият белгече, журналист һәм җәмәгать :*ш\ек\есе 
Габделбари Баттал Таймасның исеме безлә күп ei \ар дәвамында тыелып кил 
күрә берничә буын татар укучысына ул билгеле түгел иде. Төрле фәнни хезмәтләрдә 
телгә алынганда да, аның исеменә "контрреволюционер", *тче", "ак 
мигрант' кебек мөһерләр сугылды Инде менә заманалар үягәрде. аның хезмәтләре 

туган халкына әйләнеп канга. 
Аның тормыш юлы яшьтән үк аң-белемгә омтылган, хечмәте белән милләтенә 

Яр. [ЭМ итергә тырышкан бик күп татар зыялыларныкын хәтерләтә. 
Башлангыч белемне авыл мәдрәсәсендә ала, аннан Ырын" • \арында 

укый, белемен үстер} нияте белән 1904-1908 еллар арасында Мисырда яши, андагы 
гәзнтләрдә төрле материаллар бастыра. Tvran җиренә әйләнеч 
/ә пиендә (Ырынбур) .чкли. мөгаллимлек итә, гыи \ьми хезмәт \3р :r<.L Соңрак Ка laura 
килә, журналистика дөньясына керә, "Аң". "Шура' кебел җитди куриаллар 
фикерләшләре Ф Туктар, Г.<)мнтоилар белән "Корылгач" гәзитен чыгарыр/ I 
Эшчэнлегснең иң кылган чагында Октябрь инкыйлабы була, i 
белән горле каршылыклар башлана, "Корылтай" ябыла, бер* чә\ештәге 
Л \сан" ГӘЗИтен чыгара башлыйлар Аның да бары тик 1 1 cam./ 

I liar га i куЛГ* а \i,nia һәм ГӘЗИТ чыгармау шарты белән ген I • N I 
Т.Батта,} язмышын күздән кичерәсендә, 1917елпн 

Һәм мәдәни тормыш мачланыиа чыккан, ҖИҢ СЫ 'lam '•• чгәр/Ә керешкән 
иш -a/ iap күпме иҗач җәүһәр \әре (иңчән, милләтебезне нинди би* 

бу \Ыр lap иле. ДИП СЫ I \аныи куясың. 
Әйе, Г.Баттал кебекләргә юллар торган саен • \аинар 

сугышы елларында аңа. дошман мөһере сугылган гагка, кызыллард 
туры килә ! 1 Байкал /•, ie /ирләренә кадәр парын гыта, 
кала. Әмма i >жет власте анда \а кмлеп җитә, • •• \ калкына бирелгән 
Г li.n i /1, Көнчыгыш* I качу уеннан ваз кичен. 1920 елның и \ртын \ 

щ i /м гактагы уй-фикерләреа и бодай аңлата "(\>к\ 
шгучы I \рныц берсе бу \ \ржк, чин бу бо ишевия \ар җинүенең би \п \әрев р 

сугышының Көнчыгыш фронтындА 
/р.и /'И/ \ I мин \ә пар идем 

Үзендә \ур иҗади мөмкин ien \әр пч/r.ni Г.Батта \, җиң> \э икәнен 
белсә 14 туган халкыма кирәгем чыгар әле • чи кызыл 
Киан аны пик төксе кабул итә. Алай гынамы соң лүрт-бл 
илшя Күпмедер вакыт төрмәдә утыргач, швы хезмәт \arept 

1921 елның сентябрендә ацш сагын а шатая ram 
h,/i) мөмкинлеге п.i. J i айда г.пар җәмгыятен оештыр) n 
фин татарларының балаларын үл 

өркиляре' •'. 'реп язып тәмамлый. 1925 елда Төркиягә күчеп килгәч 

-нар щгатмбараша гагам» ятела 
тирән үйлян) \ар, ачы тәҗрибә натм 
режимына карага бу \ган • 
„•:, | .>, ир хегең 1'. 

• 

file:///arept
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ителә, —ди. Аннан соң нәтиҗә рәвешендә төп фикерен әйтә: — Б у эзләнүләрем шактый 
озакка сузылса да, мин ул яктылыкны Кызыл дөньяда таба алмадым, бәлки аның бу 
дөнья тышында икәнен аңладым, һәм менә аны табып, фикер азатлыгы, күңел 
ачыклыгына ирештем" 

Т. Батталның бу әсәре беренче тапкыр Төркиядә 1962 елда басылып чыга Һзм 
матбугатта зур теләктәшлек таба. Танылган төрек язучылары, җәмәгать эшлеклеләре 
әсәрне хуплап язып чыгалар. 

Бу — хатирәләр китабының безнең өчен әһәмияте шунда: автор 1918-1921 елларда 
үч башыннан кичкәй, уз күзе белән күргән, колагы белән ишеткән вакыйгаларны бәян 
игә, аларньщ шаһиты буларак, бернәсэне дә шомартмый, беркемгә дә ярарга тырышмый, 
кемнәрнеңдер "ролен" күпертеп күрсәтүне максат итеп куймый. Җентекле анализы, 
тормыш вак-төякләре, кызыклы күзәтүләре аша Г.Баттал шул заманның рухын ачып 
сала. 

"Мин бер яктылык эзләгән идем (Кызыл дөнья)" — Г.Баттал Таймасның тарихи 
ватанында дөнья күргән икенче зур хезмәте Беренчесе — "Казан төркиләре" Татарстан 
китап нәшриятында басылып чыккан иде. Ул укучылар тарафыннан iyp кызыксыну 
белән кабул ителде Инде менә икенче әсәре дә татар укучысының күңел хәзинәсенә 
әйләнергә тора. 

Бу хатирәләрнең дөнья күрүе өчен без төрек телен камил белгән филология 
фәннәре кандидаты Әлфинә Сибгатуллннага рәхмәт әйтергә тиешбез: ул алармы үз 
телебезгә тәрҗемә итте. Әсәр китап булып басылып чыкканчы, укучыларга тизрәк 
барып ирешсен, дигән изге ният белән без аны журналга тәкъдим итергә булдык. Кадерле 
мирасыбыз татар укучыларына барып ирешә торсын! 

Солтан ШӘМСИ 

РЕДАКЦИЯДӘН Истәлекләр кыскартылып басыла Бүлек исемнәре төшереп 
калдырылды Кыскартулар абзац башында һәм абзац ахырларында өч 
нокта (...) белән билгеләнеп барылды. 

Габделбари Баттал Таймас 

М И Н БЕР Я К Т Ы Л Ы К ЭЗЛӘГӘН ИДЕМ 

Кызыл дөнья 

Социалистик революционерлар (эсерлар) һәм таратылган Учредительное 
Собрание әгъзалары арасыннан аерым кешеләрнең активлыгы белән 1918 
елнын җәеңдә советларга каршы кубып, Идел (Волга) буенда һәм Мәскәүдән 

Спиириягә илтүче тимер юл буендагы Самара (бүгенге Куйбышев) шәһәрендә 
"Комуч ' дигән бер оешма төзелүе, Урал (Җаек) елгасы тирәсендә һәм Ташкент 
тимер юлы буенда Оренбург шәһәре тирәләрендә һәм Уралларда (Уральскида) 
башкорт төрекләре һәм рус казакларының яна тиран идарәсенә каршы чыгулары 
һәм Сибнрилдә Омск шәһәрендә советларны куып, жирле һәм вакытлы хөкүмәт 
оештырулары нәтиҗәсендә Русия гражданнар сугышының Көнчыгыш фронты 
формалашты. -Комуч" төзегән "Халык армиясе" төркемнәренең, түбәннән 
к т п м л ә р белән килеп, 1918 елның август башларында Казан шәһәрен яулап 
алуларын һәм совет яклыларны качарга мәжбүр итүләрен мин үз күзләрем 
белән күрдем Большевистик басым беткәч, кайбер иптәшләрем белән берлектә, 
кызыллар тарафыңнан ябылган "Корылтай" газетасын яңадан чыгара башлау 
өчен каләм тибрәтергә керештем Ләкин бер ай соңрак, кызыллар Казанны 
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яңадан утка тота башлагач, мина шул елнын сентябрь башларында бераздан кире 
кайту өчстс белән Казанны ташлап китәргә туры килде. Тик Идел буйларына 
алай бик тиэ генә кире әйләнеп кайтырга насыйп булмады Ул китүдән соңгы ел 
ярым гомерем Казаннан читтә, гражданнар сутышынын Көнчыгыш фронтын 
тәшкил иткән өлкәләрдә кичте Уралда һәм Себердә кичкән мажара тулы кактым 
турында 1947 елла Истанбулда басылган "Рус ихтилялыннан хатирәләр нсемле 
әсәремдә сөйләдем. 

Волганың көнчыгышындагы өлкәләрдә советларга каршы анда-монда һәм 
таркау сугышкан армия вәкилләре 1918 елнын сентябрь башларында Снбирия 
тимер юл чатында урнашкан Уфа шәһәрендә киңәшмәгә җыелып, гомум Руена 
очен бер хөкүмәт төзеделәр һәм барлык "жирле хөкүмәтләрне' берләштерергә 
карар чыгардылар Бу мәҗлеснең эшендә Казан. Башкортстан Казахе 
Төрксстан төрек делегатлары да катнашты Мин дә нәкъ шул вакытларда 
большевик эзәрлекләвеннән качкан бер сәясәтче һәм журналист сыйфатында 
Уфада идем. 

Әгъзаларының күбесе эсерлардан гыйбарәт булган әлеге хөкүмәт октябрь 
аенда Уфадан китеп. Көнбатыш Сибириядәге Омск шәһәренә килеп урнашты 
Ләкин озак яши алмады Ни өчен 9 Сәбәбе хөкүмәттәге социалист әгъз ш крнын 
'демократия", "хөррият" һәм "милләтләр хокукы ягын i таба борыл) мры һәм 

гомумән, эш формалары Омскидагы генералларның, офицер.: фнын 
сәясәтчеләрнең соң дәрәҗәдә ачуын чыгара иде Ниһаять, болар 1918 елның 30 
ноябрендә бер җыелыш җыеп, шул вакытта Омскида булган Англия һәм Фр.шция 
хөкүмәтләре тәм силчеләренең ДӘ фикерен тынлап, хөкүмәтне гар.пл гурЫНДа 
карар кабул иттеләр. Иртәгесе көнне хөкүмәтнең социалист әгъзалары кулга 
алындылар, ә хәрби министр вазифасын башкарган дхмирал Колчак Бөтен 
Русшгнен бөек хөкемдары ("Верховный правитель") итеп ягъни кип 
ия диктатор ш е и игълан ителде Аның боек идарәче' булуын башк 
фронтларындагы ак генераллар да. Антанта хөкүмәтләре башлык 
таныдылар. Колчак хөкүмәтенә кулларыннан килгән кадәр ярдәм итәргә теләк 
белдерделәр. 

Менә шул көннән башлап. Русия җирендә ике диктатор булды 
МәсКӨүдв Ленин Һәм икенчесе Сибириядә адмирал Колчак иле 

... ToMtH к ы з ы л л а т а . 1919 елның декабрь ас урталарында КЫ 
L i , и п 1 якынлаштылар Нәкъ шул вакытта генерал Пепеляев Томск шәһәрен 
i ки : ш II.IKII.I шуңа Күрә шәһәрдә колчакчылар власте калмады Ш ә һ ә р белән 
идарв Ш) илен швһәрнен башкарма комитеты үз өстенә алды Гик башкарма 
комитетның \ >снә дә яңа кешеләр, судчылар кереп КЫСЫЛДЫ [Щ i ук 
җирле большевикларның ла оешып ятуларында да шөбһә юк иде һәркем Кы и i : 
Армияне каршыларга әзерләнә, кайберәүләр хәтта пальто якаларына тегү өчен 
кызыл материя кисәге ЭЗЛӘ) белән мәшгуль иде Аклар шәһәрне алла ' 
чыкканга, июләрдә бер шрле дә кораллы көрәш булмыйча, һичбер МЫЛТЫК 1 v п 
гавышлары ншетмәдек Кызыллар, берншии дә каршылыкка очрамыйча | Ч | 9 
елнын 22 декабрендә т е л е р г ә керделәр 

1 ражданн Lp сугышы шартларында зур бер шәһөрнен актар хакимиятеннән 
к 1.1 u.i I ' lp власте it гына күч\ен кы 1ыллаш\ын минем \з к1, зләрсм бе ;ән беренче 
күрүем иде ЛаКНН ШВ гына алынган шәһәрдә совет режимы ш н е к чмиштырылуы 
гурЫНДа бөтенлай ^к хәбәрсез т\гсл идем Шәһәргә кызыл гаскәрдер кермә*, 
борын ук Хәрби революцион комитет" төзелә, ул властъне \ i к\ ал 
COBei ГөрТИПЛӨре буенча оештыру эшләрен башлый Б\ комитетның нинди 
оеШШ булуы гурЫНДа исеме үк ачык coital Чынлыкта исә ул нам 
организация булып, власть ныклап урнашып беткәч идарә иг, вазифаларын 
шәһәр советына суд-хакем «Г\ эшләрен Чека һәм Революцион 
1 илпыр | иде Чека КүбрӘК ВШЫХЬП ЬәМ СОДСН ЭШДӘ 

гадотн җинаять ипләре белән швгыльвәвө иле 
Шулай ИТСЛ мин. КЫ 1ЫЛДарДВН KB DUD б) ПЕЛ ipi а килеп ЧЫГЫП : 

Власте 1СТЫНДВ КЫЗЫЛЛ ф к\ [ЬШ i КҮЧКӘН бер шәһәрдә калдым Ләкин : 
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яна хуҗаларыннан качып йөрмәгән кебек, совет учреждениеләренә барып, бирелеп 
тә йөрмәдем. Кулымда һичбер төрле таныклык ише документым да юк иде 
Чөнки мин һәм минем кебекләр аклар хакимлеген дә бары тик "де факто" 
буларак кына таный идек. Алардан 1шчбер төрле таныклык сорамаганыбыз һәм 
алмаганыбыз кебек, бездән дә беркем дә таныклык яки башка рәсми кәгазь 
сорамый иде. Минем Томскида кызыл власть каршысындагы хәлем менә 
шундыйрак иде Алай да. сәяси һәм хокукый хәлемне бер дә шәп дип әйтеп 
булмый иле Ләкин ул вакытта мин үз-үзем белән әллә ни мәшгуль булмыйча 
кызыксынып, тирә-якны. сәяси-ижтимагыи хәлләрне күзәтә идем Советлардан 
нинди дә булса документ алу хәстәрен дә күрмәдем Тик бу хәлдә бик озак 
яшәп булмаячагы да ап-ачык иде... 

... Калыргамы, качаргамы? Кызыллар Томскига килгәч тә. Хәрби 
революцион комитет"нын һәм Чеканын имансыз хөкем итү һәм жәзала> 
(советларча әйтсәк, чистартл") эшләрен башлыйсы һәм дә ки чаща бер көн 
чират җитәчәге көн кебек ачык иде һич югы. бу чират көненен килүен беразга 
гына булса да кичектереп тору өчен. яна шартларга ияләшә тор\ максатыннан 
берәр совет учреждениесендә (мәсәлән, берәр нәшриятта яки мәгариф бүлегендә) 
эшли башлау рәвешендә, большевиклар белән хезмәттәшлек итә башларга кирәк 
иде. Мондый хезмәттәшлекне башкарырга көчем җитәр идеме, юкмы 9 Бу. әлбәттә, 
башка мәсьәлә. Ә менә бер якны да сайламаган хәлдә, ин яхшысы моннан тиз 
арада ычкыну чарасын табу иде Ул вакытта минем зиһенемне бимазалап торган 
мөһим мәсьәлә штагы 'калыргамы, качаргамы9" дигән мәсьәлә иде Әиткәнсичә 
кайчан да булса, минем дә "чират" җитәчәк Хәлбуки, анда кулга алынып. Чека 
подвалына ташлансам, чит шәһәрдә минем өчен кайгыртачак, минем белән 
кызыксыначак һәм коткару өчен тырышачак бер кешенен дә бу.тмасы ап-ачык 
иде Әгәр дә мондый бәлагә мин Казанда тарысам, бәлки жинелрәк котылырмын 
дип өмет итә илем Чөнки "гөнаһларым" анда эшләнгән б\лганга. мина теш 
кайраучыларның анда бик күп булуы мөмкин булса да. анда минем гаиләм бар 
икенчедән, мәмләкәтнең асты-өскә килеп буталып бетсә лә минем язганнарым 
белән кызыксынучылар да бөтенләй үк юк түгелдер дип уйлый илем 

... "Рәсми документ". Китәргә карар бирдем, әмма кхага чыгар өчен 
кулда нинди дә булс! бер документ булуы кирәк бит әле. Аны каян һәм ничек 
аласы9 Монын да чарасы табылды Ул заманнарда Томскида мине белгән, ул 
якларга революция һәм гражданнар сугышы аркасында килеп чыккан берничә 
төрки яшьләр бар иле Болардан С һәм Җ фамилияле ике егетне хәтерлим 
Атар икесе дә Колчлк хөкүмәте тарафыннан армиягә алынып, гшсарь булып 
хезмәт иткәннәр һәм. аклар качканда, алар белән китмичә Томскида калганнар 
иде. Б> ике егет һәм тагын берничә иптәше мәҗбүр рәвештә бо.тьшевиклаштыры-
лып. алар бер мөселман коммунистлары" оешмасын төзегән иделәр Мин анда 
булган казанлы газетачы З.Н белән бер кешене арадашчы итеп. әлеге яна 
оешмага мөрәҗәгать иттем һәм миңа Казанга кайту өчен вакытлы бер рәсми 
кәгазь бирүләрен сорадым Монда шуны да әйтеп китәргә кирәк саныйм б\ 
мөрәҗәгать әле минем тарафымнан Совет хөкүмәтен "юридик яктан тану 
дигән сүз тугел Чөнки минем арадашчы аркылы мөрәҗәгать иткән җирем чьш-
чын бер рәсми совет органы булмыйча, бары мөселманнзрнын \зләре төзегән 
бер оешмасы иде Бу якташ егетләр артык назланмыйча, мине ялварырга мәҗбүр 
итмичә, һәм дә һтпбер шартлар куймьвгча гына үз оешмалары исеменнән мина 
"Казанга дәрес китаплары һәм матбугат кирәк-яраклары алырга җибәрелә" 
дигән бер яз> бирделәр. Бу "рәсми документ" бары тик миңа Томск белән 
Казан арасындагы җирләрдән совет хезмәткәрлэренен тырнагына эләкмичә 
йөрергә мөмкинлек биргән бер кәгазь кисәге иде һәм анын көче. шаять юлда 
бәла-казага очрамыйча, Казанга килеп җитүем белән юкка чыгачак бетәчәк 
иде Казанда да мин, әлбәттә "дәрес китаплары һәм матбугат кирәк-яраклары' 
эзләү белән түгел, тормьшгьгмны саклап калу белән шөгыльләнәчәк идем 

... Сәфәр. Кирәкле кәгазьне кулга төшердек, әмма бу озын юлга гагчек 
чыгарга9 Тышта кара кыш хакимлек итә Кызылларның һөжуме. акларнын 
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качып китүе аркасында тимер юл сон дәрәҗәдә бозык, җимерек иде Поездлар 
бер дә юньләп йөрми, шәхси кешеләр өчен поезд билеты катгый ән с ] 
иде Ләкин, аллага шөкер, мин "шәхси кеше" түгел идем Казанга үз эшләремне 
башкару өчен китми идем Гаеп булса да, сөйлим инде, бу дөньяда мин ул 
кадәр ук бәхетсез кеше түгелмен. Менә бу юлы да бәхет миңа юлдаш б\.'1ды 
Болай булды; акларны дөмбәсләгән Совет хөкүмәте нәкъ шул вакытларда ни 
өчендер ашыгыч рәвештә Мәскәүдә Бөтенрусия казахларының конгрессын җыярга 
карар бирде Бу конгресска Сибирия казакларыннан, шул исәптән Томск 
өлкәсеннән дә, делегатлар китәчәге һәм аларга махсус бер поезд биреләчәге 
турында ишеттек. Ничек кирәк шулай тырыштык: Казанга бер оешма тарафыннан 
рәсми эш белән җибәрелгән Г Батталны да бу поездга алу өчен ризалык азуы 
таптык Бу — ул вакыттагы > к ы ш л а р н ы ң иң олысы иде Дуслар белән 
саубуллашып, кайбер уфалы һәм казанлы качак якташларыбыздан Уфада почта 
тартмасына салу, Казанда исә кулга тапшыру өчен хатлар һәм башка әманәтләр 
алып. станциягә киттем 

Иңде 1920 елга кергән идек Январь аеның соңгы көннәре Утырган 
вагоным, моңа кадәр утырып йөргән вагоннарым кебек, сасы "ат вагоны" 
булмыйча, яшел төсле III класслы пассажир вагоны иде Безнең хәзерге III 
класслы вагоннарыбыздан аермалы буларак, ул купеларга бүленмәгән һәм өске 
катта кеше яту өчен урын көйләнмәгән иде Безнең вагондагы пассажирларның 
бөтенесе дә март башларында Мәскәүдә тупланачак Казачий конгресс делегатлары 
булмыйча, араларында минем кебек "тагылганнар" да юк түгел иде Б\ 
' 'тагылганнар" төркемендә сөргеннән кайтучы яки яңа гына төрмәдән чыккан 
бер лях • милләте вәкиле һәм Балтыик халыкларыннан булган 60 яшьләрендәге 
бер кеше, Омскига баручы, советларга бирелгән ике-өч ак солдат булуыв хәтер шч 
Моңа да карамастан, вагоныбьпда бер дә кысан түгел иде, рәхәт кенә урнаштык, 
"бет куркынычы" булуын да хәтерләмим... Бу поездда, ялгышмасам, башка бер 
вагондагы "тагылганнар" арасында, тагын бер төрек бар иде, ул асылы белән 
эчке Русиядә Әжи авылы т ө р е к л ә р е н н ә н булып, Томскида технология 
институтында укып, хәзер укуын гаиамлаган Байбур(ов) фамилияле егет иде 
Ул Ташкенттагы гаиләсе янына кайтып бара иде Атасы революция! 
Ташкент вокзалында буфет тоткан 1917 елнын жеенде Ташкеш I 
вакытымда ул егетнең кәләше булачак кыз, Шәһидә исемле якташы бе 1ӘН Ю 
танышкан идем 

Новокиколаевск шәһәрендә Безнсн кузгалып киткән ноктабыз булган 
Томск ш ә һ ә р е н е ң зур Сибирия тимер юл линиясендә булмыйча, Тайга 
станциясеннән аерылып киткән 200 км озынлыгындагы тармакның очында 
булуын, бәлки, беләсездер Без Тайгада әйләнеч юлны уздык та, юлыбыз өстендә 
беренче мөһим тукталыш булган һәм зур Обь елгасы ярында урнашкан 
Новониколаевск (бүгенге Новосибирск) шәһәренә җиттек х 

шәһәрнең исеме үзгәрмәгән иде Ул 1925 елда гына Новоснбнрскига әйләнде 
Ш ә һ ә р Мәскәүдән 3185 км ераклыкта булып, 1894 елда Гусенка исемле бер 
авыл буларак барлыкка килгән, 1903 елда Новониколаевск исемле шәһәргә 
әйләнгән 

... Поездыбыз монда шактый озак торачак иде Шәһәргә төштек Чын 
булса, безга монда "көнкүреш хезмәте күрсәт\ бюросы тарафыннан провизия 
биреләчәк Башкалар белән беррәттән мин ла нкыак һ.»м г а г ш кайбер ризыклар 
алдым Мин дә бит бер оешманың вәкиле ' идем 

Келкеле хикэяАӘр, кызганыч вакыйгалар Юл азыгыбызны алып, 
яңадан аагоннарыбы ira урнашканнан сон Омск юна юшендө көрәют ите 

: I. Юлдашларым күңелле, кызык кешеләр иде :>i оешканнан капселе 
хикәяләр, ә кайберләре хәтта оятсыз анекдотлар да сөйләшә иделәр Чирагым 
җиткәч, иптәшләремнең кәефен кырмас өчен мин ПВ бвДГӨН анекдотларымнан 

• Лях — поляк Pea 
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берничәсен сөйләргә мәҗбүр булдым. Әле бер ай элек кенә бу тирәләрдән узып 
киткән сугыш зилзиләсенең кызганыч вакыйгалары, җан өшеткеч фаҗигаләре, 
әйтерсең"лә. бөтенләй булмаган. Кеше шулай яратылган инде: турыдан-туры уз 
шәхесенә кагылмаган куркыныч хәлләр белән бик аз кызыксына һәм бик тиз 
оныта. Югыйсә, Сибирия акларының кышкы чигенүе тудырган бәлаләр гаять 
зур иде Бу чигенүне монда озаклап аңлатып тора алмыйбыз Бары шуны гына 
әйтеп китсәк тә, яхшы күзалларсыз: без хәзер узып бара торган Новониколаевск 
тирәсендә генә дә 200 000 качакның ачлыктан һәм чирдән үлүе билгеле 1812 
елда Мәскәүдән артка чигенгән Наполеоннын "Бөек армиясе" дә бары тик 70 
мен кешесен югалткан Новониколаевск белән Омск арасында көндезләрен бу 
фаҗигаләрнең, аерым эзләре булып, тимер юл тирәсендә кар өстендә яткан 
кеше мәетләре һәм ат үләксәләре генә күренә иде 

•'Кылычтан калганнар". Моннан башка тагын, таралган Колчак армиясенең, 
аерым исән калган ир-егетләре поездыбызның вагон араларына тулып койрыгына, 
хәтта кайнар локомотив казанының ян-якларына ябышып, өйләренә кайту юлына 
чыкканнар иде. Аңлашылганча, болар Колчакнын Уралда, ә бәлки Идел тирәсендә 
туплаган яшьләрнең кылычтан калганнары иде. Аларнын тьшгкы кыяфәтләре 
кешедә дәһшәт тә. нәфрәт тә. мәрхәмәт тә уята иде. Локомотив казанына 
ябышканнарьшын куллары, йөзләре күмер тузаныннан шул кадәр каралган иле 
ки. мескеннәр корымлы мичкә кереп чыккан кешене яки хайванны хәтерләтәләр 
иде. Болар, җаннарын тешләренә кабып, ни бәясенә булса булсын, гаиләчәре 
белән кавышу өметендә юлга чыккан бичаралар, ни хакына сугышуларын, нәрсәне 
коткару өчен бу ерак суык якларга килүләрен үзләре дә аңламаган мескен 
егетләр иде. Араларында мөселманнар, төркиләр дә бар Кара-каршы. бугазга-
бугаз килү. бер-береңне үтерү шартларында йөрәкләрнең катып килүенә. 
кешелеклелек тойгыларының бераз тоныклануына да карамастан, боларны күргәч. 
кеше үзенең жылы вагон эчендә, анекдотлар сөйләшеп һәм тынлап мавыккан 
халык арасында сәяхәт итүенә оялып куя һәм, әз генә булса да, вөҗдан газабы 
тоя иде... 

... Карт революционер. Безнен вагонда Казачий конгресска баручы 
делегат булмаган, минем кебек '" тагылганнар" арасында сөргеннән кайтучы 
яки төрмәдән чыккан бер карт революционер да булуын югарыда әйткән идем 
инде революционер булмаган безләр бу адәмгә революционерлык маҗараларын 
һәм сөргендә булган хәлләрен сөйләтә идек. Ул хәлсез һәм буылган тавыш 
белән сүзен "Бөтен дөньяны җимереп, янасын корабыз..." дип башлап. 
•Интернационал" белән тәмамлап, күпләребезне хәйран итә иде. Мин исә. 
бөек бер мәмләкәтнең һәм аңда яшәгән төрле милләтләрнең башына килгән 
бик күп казаларның бу "Интернационал" аркасында да килүен аңлаганга, карт 
революционерның ялгышлар тулы җырына бик каты ачуым килә иде. Бу — 
типик карт рус революционеры иде 

"Тәүбә итүче" социалист. Моннан башка вагоныбызда кыска буйлы, 
юан гына гәүдәле, урта яшьләрдәге, сөйкемле, җанга якын бер социалист-
революционер бар иде Большевиклар, үзләреннән башка бөтен социалистларны 
дошман санаганга күрә. бу адәмнең советлар учагына төшеп, тәүбә иткән бер 
эсер партиясе члены икәнлеге ап-ачык иде Әмма бу "тәүбә"нен коткаручы 
тәэсире ни кадәр озын булыр и к ә н 9 Әлбәттә, ул вакытта әле бу ачык билгеле 
түгел иде Яшь иптәшләребез аннан да берничә анекдот сөйләргә үтенсәләр дә, 
ул, анекдотлар белмәгәнгә күрә. көлкеле хикәяләр урынына патша дәверенең 
жандармнарыннан үзенең ничек кул җитезлеге белән тьшгкы кыяфәтен үзгәртеп, 
тәрәзәдән сикереп котылуын сөйли, шуның белән тыңлаучыларның игътибарын 
җәлеп итәргә теләсә дә. бу хикәяләр патша чорында бәлки аерым бер урында 
кызыклы булган булырлар иде, әмма революция темасы популяр булган б> 
чорда әлеге хикәяләр тыңлаучыларда ул хәтле зур кызыксын\ уята алмады. 

Европаны кавыштырырга теләгән егет. Новоникоч.<евск белән Омск 
арасында безнен вагонга 19-20 яшьләрендәге бер рус егете утырды Бу, һәрхәлдә. 
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Кызыл Армиянсн Ссбергә походында катнашкан "комсомоллардан (яшь 
коммунистлардан) берсе иде Күп сөйләшә, гел Кызыл Армиянең уңышлары, 
геройлары, егетлекләре белән мактана, хәтта контрреволюционер рус генераллары
ның эшен бетергәч, сонрак Берлинга. Парижга китәчәкбез Евро] 
пролетариат диктатурасы корачакбыз'' ' дип шапырына иде Бу яшь. тәжрибәсез 
егет. шөбһәсез, әлеге сүзләре белән шул замандагы совет яшьләренең хыялын 
һәм төштә күргәннәрен кабатлый иде 

Тәҗрибәсез бер эстон. Бу рус коммунист егете Берлин белән Парижны 
советлаштырырга. Европаны бутарга җыенганда, ягъни без юлда барган вакытта. 
Совет хөкүмәтенең 1920 елның 2 февралендә милли, демократик Эстония 
жөмһүрияте белән солых договоры төзүе турында хәбәр ишетелде Ъ\ — Маскаң 
хөкүмәтенең. Русиядән аерылып, бәйсезлек игълан иткән бер илнең азат лагын 
беренче тапкыр юридик планда тануы иде 

Безнең вагонда бер кызыл эстонлы да бар иле Б\ алам, бөек һәм 
Мәскәү хөкүмәтенең кечкенә генә һәм буйсынган Эстониянең бәйсезлеген танып 
анын белән тигез хокуклы солых договоры төзүенә бик гажәпләнә ban сон 
дәрәжәдә кайгыра иде Хәлбуки, Совет хөкүмәте шул ук ел эчендә бөтен БалтыйК 
буе илләренең бәйсезлеген танып, һәрберсе белән аерым-аерым Дуслык 
договорлары төзеде. Билгеле булганча, бу илләр чирек гасыр кадәр мөстәкыйль 
һәм хөр бер тормышта яшәгәннән соң, Икенче бөтендөнья сугышы вакытында 
Мәскәүнең бер яклы карары беяөн яңадан Русняга к\ шылдылар Рус i ipH 
ГЫЙбрОТ ала һәм борынгылар тәҗрибәсеннән оста файдалан;! бстгән nscnoi 
Владимир Ленин һәрхәлдә кызмлча һәм ашкын күңелле JCTOH егетеннән күпкә 
акыллы, алдан күрүчән һәм күпкә сабыр иде Договорларны бер яклы карар 
ярдәмендә бозу, башкаларның хокукын аяк астына салып ташлау, милләтләрнең 
изге традицияләренә көлеп карау и с ә — русларда тарихи гадәт һәм сәяси бер 
метод 

Ачлыкта калган сәүдәгәр. Мона кадәр ике ай элек "Бөтен Pyi 
Верховный правителе" исемен иөрткан кара диктатор вдмнрал К l 
башкаласы булган Һәм ИНДе КЫЭЫЛПар тарафыннан басып алынган Омск i : 
килгәч, поездыбыз озакка тукталды Совет чар ЯГЫШ чыкк н t [ 
аерылдылар Мин форсаттан файдаланып үз якташларымны И ЮрТӨ керештем 
Шунда 1918 елда көз көне Уфада \зсч бурычка акча алып торган уфалы иске 
танышым сәүдәгәр Гыйбадулла Госман(ов)ны таптым Икенче хатыны 
белән бергәләп шәһәрнен бер иркен урамында ул заман өчен ярым 
комфортлы бер йортта яши иде Балаларының анасы булган "карт хатыны 
кызлары-кияүләре белән Сибнрнянсң кайсыдыр бер өлкәсендә бәлки 
Көнчыгышта йөри иде Ул вакытларда язмыш кушуы белән шулай яшәгән 
җирләреннән киткән шактый күп гаиләләрнең әгъзалары, бер-берләрен күрергә 
интегеп, төрле җирләрдә, төрле ӨЛКӨЛӘрда . а п п ы п иорнләр ВДС 4i.ni.;: 
Уфадан булган Гыйбадулла әфәнде дә \i шәһәреннән китәргә ыәжбүр 6j пан 
һәм "вакытлыча" Сибирия "башкаласына урнашкан Псгропавсл (Кызылънр) 
шәһәрендә яшәгән чакта 1918/1919 ел кышында бер эш белән Омсклга к, 
аның белән күрешеп, аларДВ гаиләсе белән берлектә кичке аш ашаган илем 
Гыйбадулла әфәнде Уфаның мөхтәрәм сәүдәгәрләреннән булып, икс КЫЗЫН 
ммi.1 шнында эшләүче икс \ңган приказчигын 1 биргән иле Куе кара 
карчыга борынлы. к\с кашлары аегында ике КуЫСр КНСӨЛ кебек ялтыр i 
күзләре белән борышы иранлыларга охшаган Госман yi ш карт ш ы п ш 
һәм кияү [әренә гашпырып с^ т ө р е н ә караганда, нәселе аем 
буталчык Һәм каращы булган икенче хатыны белән яши һәм. кая ПИ 

әп йөртә иде Менә Омскидагы горбә1 
Күгәрченнәр кебек бергә яшиләр иде Бу " я ш ь " хатыныннан баласы ык НДС 
РвЮ 1КЩИЧПСН беренче җәендә (1917 дә) алар Казан янындагы Ослан ш 
испаннар иле Гыйбадулла әфәнде белән, СнбирИЯГӘ киткән вакыттай сон 
Омскщпа күрешуебеэ, революция кеннәрендә очрашуларапЪлзнын дүртенчесе 

http://4i.ni
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иде. Боларньщ берсе Казаңда (Ослан авылында), берсе Уфада, икесе — Себердә 
— Омскида булды. Борынгы төркичәдәге "инсанның башы — тәнренен тубы" 
сүзе бигрәк тә җир йөзенә төшкән каргышлар, буталу һәм кайнашу заманы 
өчен туры килә икән. 

Гыйбадулла әфәнде 1917 ел революциясе алды елларында җәмгыять эшләре 
белән дә шөгыльләнә башлаган иде: Уфада чыга торган Тормыш" газетасының 
нәширлеген үз өстенә алган, анын идарәсендәге үз мәнфәгатьләрен генә 
кайгыртучы Ваиз Нәүризине куып. баш редактор итеп язучы Закир Кадирине 
кунган иде. Әлеге шәһәрдә үз акчасына кыз балалар өчен мәктәп һәм укытучылар 
өчен җәйге курслар да ачкан иде. Ике революция арасында (1905-1917), дөньялар 
тыныч булган вакытта, минем бу шәхес белән бервакытта да кара-каршы 
очрашканым булмады. 

Омскида Госман(ов) гаиләсе белән бу соңгы тапкыр очрашуым минем 
өчен бик әһәмиятле иде. Чөнки ялгызлык, мохтаҗлык һәм гариблек көннәрендә. 
иске танышларымның берсе белән очрашып, җылы һәм рәхәт бер бүлмәдә 
Казан гадәтләре буенча корылган чәй табыны янында дусларча сөйләшү һәм 
дәртләшү тормышымньгн татлы хатирәләре булып истә калыр. 

Колчак дәверендә Омскида яшәгән Гыйбадулла әфәнде дә, башкалар 
кебек, яшен тизлеге белән алышьшьш торган режимнар тудырган болгавыр һәм 
буталчык хәлләр эчендә Чека агентлары тарафыннан кайчан да булса бер 
тотылачакларын уйлап, алай да "бәлки әле . ' дип өметләнеп, йөрәк сызлаткыч 
фаразларны бик акылга китермәскә тырышып гомер итә иде, киләчәк хакында 
планнар кормыйча, кесәсендәге бүген кыйммәтле, ә иртәгә ун тиенгә дә тормаган 
банкнотларын туздырыл, йөк буларак җиңел, бәһасе авыр булган әйберләрен 
тиз генә табып булмастай бер җирдә саклап, көзге кебек, сүлпән һәм салмак 
кына тормыш кичерә иде. Элеккеге эш. милек, мал-мөлкәт, комфорт һәм 
рәхәтлек тарихта калды инде Иртәгесе көннең ни китерәсе билгеле булмаса да. 
яхшы хәбәр китермәячәге ап-ачык иде... 

Госман углы, башка бик күпләр кебек, көнчыгышка таба качмаган, 
тәкъдиренә ни язганын Омскида көтәргә булган иде. Бәлки яңа шартларга, яна 
хәлләргә ияләшеп тә китә алыр әле... Мин үзем дә шул халәттә түгелмени сон9 

Бу сәфәремдәге Омск "'Себернен эченә таба" хәрәкәтем вакытында күргән 
Омскига охшамый иде. 6 ай элек монда, яхшымы-яманмы, бер "башкала иле 
урамнарда халык күп. кибетләрдә, рестораннарда, чәйханәләрдә, мәйханәләрдә, 
казиноларда һәм урамнарда җанлылык бар иде. Шәһәр халкы хәрәкәттә һәм 
тереклек итә иде. Кайтканда күргән Омск исә ярымүле бер шәһәр кебек. 
урамнарында тәртипсезлек һәм пычрак бик нык арткан иде Кешеләр, шул ук 
сәүдәгәр, вак кибетче һәм \рта хәлле шәһәр кешеләре барысы аптыраган-
каушаган кебек күзгә ташлана иде. . 

Омскидан кузгалып киттек. Без 1918/1919 ел кышын кичергән Кызылъяр 
(Петропавел) буеннан Уралларга таба юнәлеш алдык. Бу шәһәргә моннан ел 
ярым элек кызыллардан качып киткән идек. хәзер исә үз аягым, үз теләгем 
белән кызыл Казан ягына таба китеп бара идем Ни эшлисен, "кешенең башы — 
тәнренен тубы" шул. . 

Рухи ялгызлык һәм моңаю Поездыбыз, делегатлар поезды булса да. 
зур һәм мөһим станцияләрдә генә түгел, кайчак, әһәмиятсез, кечкенә 
тукталышларда да сәгатьләр буена туктап тора иде Бу рәте-чираты булмаган 
туктап торулар, табигый, сәяхәтебезне» озаюына, максатларыбызга ирешүнен 
һаман кичегүенә сәбәп булса да. ул вакыттагы гражданнар сугышы шартлары 
өчен юлны бик авыр дип әйтеп булмый иде Икенче яктан, мин гаиләм белән 
бераз иртәрәк кавышуны өмет иткән булсам да, Казанда гаилә мохитеннән 
кала, "сәяси мохиттә" никадәр күңелсез сюрпризлар көткәнен дә фараз итеп, 
бу сәфәремнең озынаюына сөенеп тә куйган кебек була идем... 

Вагонда юлдашларым тарафыннан "вакыт үтерү" өчен сөйләнгән анек
дотларга көлемсерәгән, кызылларның ирешкән уңышлары турындагы хикәяләргә 
колак салган кыяфәт күрсәтеп утырам Ләкин боларньщ барысы маска гына 
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булып, чынлыкта күңелем тирәнлегендә канлы бер яра бар. чын мәгънәсендә 
рухи, мәгънәви ялгызлык һәм сагыш эчендә идем Үз-\земне сусыз чутлә кебек 
хис итә идем Ул вакытларда минем кебек рухи авыр халәттә булган милләттәшлә
рем, әлбәттә, бик күп иде Алай гына түгел, Русиядәге бөтен төрек җәмгыятьләре, 
бөтен мөселман жәмәгатъчелеге шушы хәлдә иделәр Бу. безнең өчен бер 
милли һәлакәт, бер иҗтимагый бәхетсезлек иде Тик. көлкеле анекдотларны. 
"кыюлык өстәүче" хикәяләрне тыңламас өчен колагымны каплый алмаган кебек, 
җитлеккән яшьтә, азмы-күпме укыган-язган кеше буларак, бу куркыныч рус 
катаклизмы эчендә батып баручы милли кыйммәтләрне, сүнеп юк булган изге 
хыялларны күрми-аңламый, алар өчен борчылмый тора алмый илем әлбәттә 

... Хат тормый торган почта тартмасы. Ниһаять, 1918 елның октябрь 
аеңда, ягъни 17 ай элек ташлап киткән Уфа шәһәренә килдем Монда поезд 
байтак торасы булганга, ш ә һ ә р урнашкан калкулыкка таба юнәлдем Кесәмдә 
монда почта тартмасына ташлар өчен Томскида бирелгән әманәт чатлар бар 
иде. Ул вакытларда Совет власте астында калган җирләрдә социализмның бер 
"бүләге" буларак, конвертларга марка ябыштырылмый, хат китсә, маркасыз 
һәм акчасыз да китә иде. Беренче очраган почта тартмасына якынлаштым һәм 
хатларны ярыктан эчкә төшердем Тик ни күрим хатларымның бөтенесе аска 
коелмасыниармы?! Карасам, тартманың төбе бөтенләй кубып төшкән икән 
Аптырап, кар өстенә чәчелгән бер кочак хатны тиз генә җыеп кире кесәләремә 
тутырырга мәҗбүр булдым Бу, кечкенә генә булса ла, бер символ иде ул 
вакытларда бөек Русия шундый хәлдә иде. ягъни революциянең ифрат дәрәҗәдә 
" т и р ә н л ә т ү е аркасында, ил, әлеге почта тартмасы кебек, төбе тишелеп купкан 
вәзгыятьтә иде Кырдан узып баручыларның игътибарын \ie\to тартмас өчен, 
хатларны җәһәт кенә туплап, кесәмә куйсам да, минем өчен "сәяси" бер йөк 
булган бу качак хатлары белән ни эшләргә дә белми идем Ь\ тартманың төбе 
төшкән, икенче тартмаларның да шул хәлдә түгел икәнлеген каян беләсең' 
Әлемга бүлегенә кереп, кеше күп җирдә күренеп йөрергә мина ярамын иде 

Хатлар Уфа тирәсендәге җирләргә адресланган булганга, аларны Казанга кадар 
ташу һәм файдасыз, һәм "сәяси яктан" ялгышлык булыр иде Шу HI күрә 
аларны юк итүдән башка чара калмады 

Мөфтине барып күрүем Уфа шәһәре, Казан һәм Орснбур1тан соң, 
эчке Русиядә әһәмиятле бер торки-мөселман мәркәзе булганга, монда мине 
белгән һәм таныган милләттәш коммунистларның булуы бик МӨМКИН иле 
шунльштан башыма төрле бәл.шәр килергә дә мөмкин иде Томскида алган 
"ЯЛГаНЧЫ" таныклыгым мине мондый бәлаләрдән коткара алмаячак ills . 
сәбәптән, Омскидагы кебек, бу шәһәрдә дә танышларны эзләү белән артык 
мавыкмыйча, мөфти Галимҗан Барулины барып күрүдән үземне гыя 

Мөфтине Диния нәзарәте бинасының югары катында күрдем, бергәләп 
чәй эчтек Мөфти, чәй табынына кара арыш икмәгеннән башка берни дә 
чыгарт в [ма< i ЕВ, көленнән зарланмый һәм сәяси ' темаларга сөйләшергә бик 
артык теләге юк иде Баруди бездән соңрак. 1919 ел башларында бугай. Уфадан 
КыэЫЛЪЯрга КИЛГӘН, ләкин бу елның мартында Уфа яңадан актар тарафыннан 
алынгач, N фага кайткан һәм башка китмәгән иде 1919 елнын 3 июнендә 
Уфаны басыл а н а м кызыллар vi вакытта анда яшәгән мөфти Б 
нишләптер, тимәгәннәр 

Г Барулиның мөфтилеге һәм үлеме. Г Баруди үлгәнчегә кадәр мөфти 
булып кала һәм 1921 елның Ь декабрендә Мәскәүле ачларга ярдәм ит, эшләре 
6i H I ШӨГЫЛЬЛӨНеп ЙӨрГӨН ВаКЫТТа үз ВОКаЛв беЛВН үлә Барулинын вафаты 
милли к ы й м м ә ! [әрнеи баһасе төшкән бер за ман г i гуры к и л г ә н 
мөнәсәбәте белән Русиядә аның хакында һичбер нәрсә язмадылар Бары мәрхүм 
МӨХӘРРИР Ж(еММ Вәлидинен Русиядә 1423 елда чыккан русча бер хешитөндв 
генә Галимҗан Баруди гурында бер кисәк ш\ пар (Ж, Вәлиди Очерки и», т р и п 
образованности и литературы волжских гатар — М. 1923 —55-58 66.) Гагын 
ка милы адвокат һәм политик Фуад Туктар Парнҗда чыккан русча бер lajcra да 
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ана атап ике колонка мәкалә язды. (Ф Туктарның бу язмасы Парижда чыккан 
•"Последние новости" газетасында басылды һәм мин аны Финляндиядә вакытта 
укыдым, ләкин хәзерге минутта кулымда булмаганлыктан. газетаның датасын 
һәм номерын күрсәтә алмыйм ) Күргәнегезчә, имам. мөдәррис һәм җәмәгать 
эшлеклесе Г Барулинын үлеменнән сон анын турыда Русия эчендә дә. тышында 
да бары тик рус телендә генә языла. Бу хәлгә көләргәме, еларгамы? Хәзер инде 
бераз соң булса да. бу хөрмәтле төрки фикер иясе турында төрки телдә дә 
берникадәр сөйләп китик. 

Галимҗан Баруди кем ул? Галимжан Баруди 1881 елдан бирле Казан 
шәһәрендә IV мәхәллә мәчетендә имам иде Мөхәммәджан Г.чли(ев) исемле бер 
сәүдәгәрнең улы булып, 1857 елда Казан читендәге 'Пороховая слобода'да 
(Барут авылында) туганга, "Баруди" тәхәллүсен алган. Мөхәммәджан әфәнде 
улларының икесен дә (Салихжан иссмлесе Казанның Яна Бистә мәхәлләсендә 
имам иде), үзе кебек "томана" калдырасы килмичә, "гыйлеме диния" сабагы 
укыр өчен хәтта ки Бохарага кадәр җибәрә Улларының зурысы булган Галимжан 
әфәнде 1881 елда Бохарадан кайткач, Казанда атаклы мәхәлләгә имам итеп 
сайлана һәм. бер мәдрәсә ачып. мөдәррислек итә башлый Бу мәдрәсә көннән-
көн үсә барып.зур һәм яна бина мәсьәләсе килеп баса. 1901 елда мәһабәт бер 
бина төзетеп, бәлки дә әтисенең исемен мәңгеләштерү фикере белән, мәдрәсәгә 
"Мөхәммәдия" исемен бирә УКЫТУ программасына дөньяви фәннәр лә кертелеп 
бу яктан Казан татарлары арасында "Мөхәммәдия" беренче мәдрәсәләрдән иде 
Танылган язучы һәм акыл иясе Йосыф Акчура 1904-1905 елларда, үзе сөиләвенчә 
" Казанның яңару юлына баскан бу уку йортында госманлы төрек әдәбияты һәм 
әдәбият тарихы укыта" (Кара: Төрек елы — Истанбул, 1928 — 408 б.) 

Баруди җәдитчелек белән шәехлек-Мөршидлекне бергә берләштерергә 
тырышучы. \з эченә бикләнгән бер мулла иде Ул "ысулс җәдитчә", ягъни 
мәктәпләрдә у к ы п н ы н яна ысуллар белән оештырылуы тарафдары иде. 
Мәдрәсәнең янынл.1 гына "ысуле җәдит' башлангыч мәктәбе дә бар иде. Ул 
хәтта үзе дә бу тип башлангыч мәктәпләр өчен дәрес китаплары язгалаган иде. 
Әмма Көнбатыштагы укыту-тәрбия ысулларыннан кирәгенчә хәбәрдар булмаганга, 
бу өлкәдә әллә ни алга китә алмый, минемчә, ул бу юлда "үсәргә" дә бик 
теләми иде бугай Барулиның шәехлек-мөридлек белән шөгыльләнүе, мәрхүм 
дустым мөхәррир Җәмал Вәлиди фикереңчә, мәдрәсәгә матди ярдәм итүче 
консерватор байларны үзеннән читләштермәс өчен кулланылган бер форма, 
осталык белән эшләнә торган бер политикадан гыйбарәт иде (Югарыла аталган 
русча әсәрендә. 55 б. Ләкин мин мәрхүм дусгымнын Г Баруди хакындагы бу 
хөкемен кабул итә алмыйм. Минемчә, бу дин галиме мона бара торган кеше 
түгел иде.) 

1905 ел революциясенә кадәр Барулинын укыту -тәрбия өлкәсендәге 
хезмәтләре яхшы һәм кимчелексез иде Мөләррис-шәех әфәнде дин белән дөньяны 
" килештерә" алуыннан, тарикать" белән "прогресс"ны янәшә йөртүеннән шат 
булды. Мәдрәсәсеннән күп кенә билгеле имамнар һәм яң.> фикерле, янача 
укыту ысулларыннан хәбәрле укытучылар чыккан Барулиның исеме, мәдрәсәсенең 
даны киң Русиядә яшәгән ин ерак төрки мөселманнар арасында да жәелтән 
иде. Ләкин беренче Рус революциясе вакьгйгасыннан сон Бар\динын яшь 
шәкертләре башка төрле, тагы да радикальрәк реформалар таләп итә башлыилар 
Бер яктан мөдәррис һәм аның артында торган байлар, икенче яктан "чиктән 
ашкан" фикерләргә ия булган яшь шәкертләр арасында җитди һәм тирән 
аерымлыклар барлыкка килә, бер төркем шәкерт мөдәрриснең гамәлләренә 
протест күрсәтеп, демонстратив рәвештә мәдрәсәне ташлап чыга һәм "Ислач" 
җәмгыяте оештыра. Менә шул көннән соң мөдәррис Барулиның авторитеты 
шактый нык кими, җәдитчелек белән шәехлек арасындагы тигезлек тә бозыла 
"Мөхәммәдия" мәдрәсәсенең әлеге артыгы белән прогресс яклы шәкертләре 
арасыннан исә сәләтле газетачылар, әдипләр, тәрҗемәчеләр, шагыйрьләр һәм 
артистлар чыта. вакытында Йосыф Акчура белән бергә "Казан мөхбире" газетасын 
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чыгарган һәм соңыннан Оренбургта Вакыт' газетасында эшләгән Борһан Шәрәф, 
бер төркем пьесалар язган Галиәсгар Камал, күп кенә матур хикәяләр һәм театр 
әсәрләре ижат иткән Фатих Әмирхан, сәхнә сәнгатъкәре һәм язучы Кәрим 
Тинчурин һ. б.лар болар арасында иде. (Г Баруди хакында тулырак мәгълүматлар 
Г Баттал Таймаснын "Казанлы төрек мәшһүрләре" сериясендәге III номерлы 
әсәрендә бирелгән: Истанбул. 1958.)... 

Кызыксыну уяткан бер поезд Уфадан кузгалып китеп, Идел 
буйларына, Самара шәһәренә таба юнәлдек. Поездыбыз Аксионово станциясендә 
туктады Һава суларга чыктым. Вагоннарының күбесе кызылга буялган иске "ат 
вагоннарыннан" гыйбарәт булган бер поезд туктап тора иде Бу вагоннарнын 
берсенең ишегенә акбур белән русча язылган "Башкирская республика сүзен 
укыдым һәм башкорт булуы чыраеннан билгеле бер солдаттан монын нинди 
поезд булуын сорадым Ул Башкорт жемһүриятенә караган поезд булуын һәм 
Зәки агайның да бу поездда булуын әйтте Солдатның " З ә к и агай" дигән 
кешесенең мәшһүр Зәки Вәлиди булуы ап-ачык иде Зәки Вәлиди белән без 
күптән таныш идек Фәкать шуны уйладым: мин дошманга тәслим булырга 
китеп баручы һәм иртәгә язмышымның ничек буласы билгесез бер сәяси 
"җинаятьче" идем, Зәки Вәлиди исә махсус поезд белән мәмләкәтенә кайтып 
баручы "дәүләт кешесе" иде Димәк, "сәяси хәл" буенча караганда ярабызда з\р 
аерымлык бар иде Күрешергәме акын белән, күрешмәскәме'' Вәлидинең мине 
кулга алдырмаячагына ышана идем. әмма күрешкән тәкъдирдә дә бу хәлдә һәм 
бу мохитта ни турында сөйләшә алырбыз икән? 

Бу урында бераз туктап, Зәки Вәлияңнең гыйльми һәм тарихи хезмәтләренә 
тукталып китим 

1917 елга кадәрге Зәки Вәлиди Мин Зәки Вәлидине. уя әле тарихчы 
буларвХ та, бер политик буларак та танылмаган чорда. 1911 елнын җәеңдә, 
соңрак Башкортстан җөмһүриятенең башкаласы" буларак дан алган, кечкенә 
генә бер өя] мәркәзе булган Эстәрлетамак поселогында аяк өсте торганда 
очраттым 

Бу болай булды шул елның җәендә сәфәрем вакытында әлеге поселок 
базарында прозаик язучы Галимҗан Ибраһимов белән берлектә йөргәндә аны 
г ВвЖ буйлы, матур киенгән бер яшь кеше туктатты Сөйләшә башладылар 
Мин исе, алар сөйләшкәнне тынлап тормыйча, әкрен генә алга таба киттем 

Соңрак Галимҗаннан бу егетнең кем булуын сорагач, анын Казан и К. i 
бүс мәдрәсәсендә төрки халыклар тарих укытучысы булуын, шушы көннәрдә 
ТврХИ гарИХЫ буенча бер әсәренең дә чыгачагын һәм туган авылының бу тирәләргә 
якын гына булуын сөйләде Бу яшь тарич укытучысы да минем кем б\ туымны 
сораган һәм икебезне дә авылына кунакка чакырган икән. Мин "юлчынын 
юлда булуы хәерле" дип. бу чакыруны кабул итә алмадым Һәм j т вахьп га n m 
гарнхчы белән «кыннан ганышл алмадым 

Ул егет — киләчәктә тарих профессоры, тарихи хезмәтләр авторы һәм 
җәмәгать эшлеклссс Зәки Вәлиди Туган иде 

Вәлидинең Эстәрлетамак базарыңда телгә алынган беренче хезмәте 'Төрек 
в ә татар тарихы" исеме белән Казанда 1912 елда басылып чыкты Ш\ i \к 
елНЫН җәендә мин беренче тапкыр Казанга баруымда 3 Вәлиди минем янга 
"Болгар" гостиницасына килде, минем дә тарих белән к ы з ы к с ы т ы м евбвшп 
"Төрек тарихы " н ы ң язылышы һәм эчтәлеге буенча, аерым темалары турында 
сөйләде Аннан соң мин 1913 елнын җәенә кадәр Ураллар янындагы Троицк 
шөһеренде калдым Бу елның җәендә Казанга күченеп килгән вакытта Вәлиди 
инде Уфага киткән һәм аңда "Госмания" мәдрәсәсендә тарих укытучысы па шфасын 
л нан iric 

1917 ел революциясенә хәзерлек елларында Вәлиди тарихчы сыйфатыңда 
i MI. [ут* иреште Оренбургта "Шура". Казакта " М ә к т ә п " журналларында һәм 
башка киста һәм җыентыкларда төрек тарихы Һем этнографиясе буенча күп 
кана азгтдя һәм әһәмиятле эзләнүләре нәшер ителде 19И алда исә китап 
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рәвешендәге икенче әсәре "Рәсемле кыскача төрек һәм татар тарихы" чыкты 
Шул ук чорда Вәлидинен башка әсәрләре рус фәнни мәҗмугаларында да күренә 
башлады һәм бер гыйльми оешма тарафыннан башка китапханәләрдә дә утырып 
эшләсен өчен Төркестанга җибәрелде. Тарихчы буларак, бу егет бик өметле һәм 
нәтиҗәле хезмәт итүче, эзләнүгә, тикшеренүгә һәвәслеге белән көннән-көн 
алга баручы, үсеп килүче галим иде. 

Политик. Минемчә, тарих укытучысы һәм хезмәтләр авторы Зәки Вәлидине 
сәясәт юлына кертүчеләр Уфа төрекләре булды. Чөнки 1916 елда аны Дәүләт 
Думасындагы мөселман сайлаулар комитеты каршындагы ярдәмче Бюрога член 
итеп алар җибәргәннәр иде. яшь тарихчы "политика" эшенен тәмен беренче 
тапкыр шунда татыган һәм, 1917 ел революциясе булгач, сәясәт мәйданына 
тагын да киңрәк проектлар белән ташланган иде 

Вагондагы сөйләшү. Жәяләр эчендә генә язарга теләгән сүзем бераз 
озаеп китте, ахры Инде яңадан Аксионово станциясенә, "кызыксыну уяткан 
поезд'та кайтыйк. 

Кыска бер икеләнүдән сон. Зәки Вәлшш белән очрашырга карар бирдем 
Бер башкорт рядовое мине Зәки Вәлиди утырган вагонга китерде Бу II класслы 
вагон иде "Башкортстан жөмһүриятенен хәрби эшләр министры" белән кара-
каршы очраштык Начар очрашу түгел иде бу' Тик Башкортстаннын "Совет 
җөмһүрияте" булмавы гына күп кешенен кәефен җибәрә иде (Вәлиди һәм 
иптәшләре соңрак бу "совет" сүзен ширма урынына кулланып, җөмһүриятнең 
миллилек сыйфатын дәвам иттерергә тырышсалар да. уңышка ирешә алмыйлар 
һәм нәтиҗәдә "жир астына" сыенырга мәҗбүр булалар Бу мәсьәлә т>рынла 
соңрак 3. Вәлиди белән Бакудагы очрашу уңаеннан тулырак сөйләрбез). Сөйләшә 
башладык, әмма әңгәмә бик нормаль, шома. "тыкрыкларга" кермичә генә 
барды. Чөнки политика мәсьәләләре хакында авыз ачмадык. Бердән, җирнең 
дә колагы бар", икенчедән, үткәнне искә алу. тарих турында сөйләшү өчен дә 
вакыты ул түгел иде. Шуны да бик яхшы хәтерлим, бу әңгәмә вакытында 
"Хәрби эшләр министры" русча бер газетадан бер кисәк ертып алып. аның 
эченә бер тотам "махорка" дип йөртелгән рус тәмәкесен салып, сигарет урынына 
көйрәтеп җибәрде. Бу хәл мине аптырашта калдырса да. моның ул замандагы 
кытлык, мохтаҗлык, ярлылык шартлары белән бәйле булуы аңлашыла иде 

Вәлиди ул вакытта мине тогтырмаса да. вакытында кайбер казанлы 
зыялылар эшләгән кебек, миңа Башкортстанга барып эшләргә тәкъдим итмәде 
Соңыннан гына ул мина шул хәлне аңлатты: ул вакытта поездда бергә барган 
кайбер Казан коммунистлары мине кулга алып. Мәскәүтә җибәрергә киңәш 
итсәләр дә, Вәлиди моны кабул итми. ләкин әлеге милләттәш коммунистлар 
минем хакта Мәскәүгә кирәкле урыннарга телеграмма җибәрүдән тайчанмаганнар, 
имеш. 

Күренә ки.ул вакытта минем Вәлиди белән күрешүемнән һичбер төрле 
файда чыкмаса да, ул башкорт п ое здынд агыл арга күренеп йөрүем белән үземне 
бик авыр хәлгә төшү ихтнмалына да дучар иткәнмен икән... 

Милли дәгъва. Тарихчы һәм политик Зәки Вәлиди белән юлда мондый 
очраклы очрашуыбыз 1920 елның феврале ахырларында булган иде. Ул 1917 ел 
революшшес булган көннән бирле "автономияле Башкортстан өлкәсе" мәсьәләсе 
буенча чабып йөри иде. Ләкин, аның фикереңчә, бу аерым бер мөстәкыйль 
мәсьәлә генә булмыйча, ә бәлки зур "Төркестан" дәгъвасының бер кисәге, бер 
өлеше иде. 3. Вәлиди 1917 елның маеңда Мәскәүдә узган Русия мөселманнары 
конгрессының эше турында сөйләгәндә болай диде: "Конгресстагы башкорт 
вәкилләре Башкортстаннын чикләре турындагы мәсьәлә буенча рапорт бирделәр. 
Төркестанлылар белән бергә, Башкортстаннын да автономия алуына карар биреп. 
моңа кадәр тарихта билгеле булганча, бу революция дәверендә дә башкортлар 
yj язмышларын Төркестандагы революцион хәрәкәткә бәйләргә булдылар" (3. 
Вәлиди Туган Бүтенге Төркестан һәм аның якын үткәне —Каһирә, 1929 — 
1939. — 336 б.) Ул өч елдан бирле бөек бер дәгъваның уңай хәл ителүе өчен 
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көрәште һ ә р көрәштәге кебек, монда да күпчедер җилүләр, чигенүләр, алга 
китеш, утаписызлыклар булып, ирешкән уңышлар янында ялгыш хәрәкәтләр 
дә юк түгел иде Чөнки, бары берни эшләмәгән кеше генә ялгышмас", диләр 
Кулга корал алып сугышкан к ө н н ә р д ә л ә кайчак төрле комбинацияләр 
оештырырга к и р ә к була 1919 елнын 16 февралендә (1 мартында) башкортлар 
һәм казах төрекләре советлар белән солых төзергә мәжбүр булдылар Димәк 
минем Уфа белән Самара арасындагы Аксионово станциясендә "башкорт поезды" 
белән туры килгән вакытта башкортларнын советлар белән договор т ө б е н ә 
нәкъ бер ел узган була Ул вакытта Вәлили Хәрби академия бетереп. Мәскәүдән 
кайтып килә иде. Бу анын "башкортлык" һәм тагы ла т\ пырагы Төркестан" 
дәгъвасы хакында көрәшләренең Русия эчендәге периодларыннан берсен һәм 
соңгысын тәшкил итәдер иде (3 В Туган турында "яхшы тарихчы, начар 
политик" дигәннәр бар Бу ике хөкемнен икесе дә дөрес булса да. беренчесенең 
дөреслеге бу кешегә зур игътибар бирү өчен бик җитә Политик Туган өчен 
монда мәшһүр ике фикерне искә төшерт урынлы булыр I/ "Политика кая гына 
керсә д ә . үзе белән бозыклык алып керер ' 2/ Бер дә ялгышмаган кеше — 
берни эшләмәгән кеше" Димәк, нәрсәдер эшләргә керешкән кеше ялгышлыклар. 
каталар да ясарга мөмкин Кеше теләсә ни сөйләсен бу тарихчы-сәясәтче 
якташыбыз хакында минем фикерем иг 

... Кытлык һәм пычраклык Аксионово станциясендә чын мәгънәсен 
бары еллар узгач кына аңлаган хәтәр эшне уздырыл жибәреп. кузгалып киттек 
Идел буендагы Самара шәһәренә якынлашканда искиткеч булып тоеп т Бер 
нәрсә — аерым тукталышларда саф яна пешкән ак икмәк сатуларын күреп. 
имрәндек Бер данәсен мин дә алдым Кисеп авызыма алгач, аңда тозның 
әсәре дә булмавын, төсе жәлеп итәрлек булса да. тәмгә артык төче бернәрсә 
булуын аңладым Русия — күл һәм кыя тозларына бик бай мәмләкәт бик МУЛ 
тоз чыганагы булган поселок Тозтүбә моннан 1зич тә ерак булмаганга, бу тирәләрдә 
икмәкнең болан тозсыз пешерелүе аптырашта калдыра торган бер хәл иде 
Әмма фажданнар сугышы аркасында йөк гөяү һәм гаш) лиләренең соң дәрәжәдә 
чыгырдан чыгуы, дәүләтнең бер җирендә тулып яткан иң кирәкле нәрсәләрнең 
дә башка зур ихтыяҗ кичергән өлкәләргә китертү мөмкинлекләре юкка чыккан 
iiivn.i күрә дә илдә тоз күп булып та. тоз кытлыгы килеп чыккан икән Безләр, 
мона кадәр "тыш ө л к ә " саналган Себердә булганга асыл 'Советстан лагы 
мондый күренешләр белән хәзер генә очраша башладык Моннан башка. Самара 
кебек әһәмиятле һәм элек чиста бер губерна иархөзс булган шәһәрнең 
станцияләрендә бик кызганыч Һ ш шркангыч күренешкә тап булдык чыкмас 

i тупикларда торучы cav-таза кебек күренгән берничә вагонның кеше 
нәҗесләре белән тулы булуын, ягыш кызыл ирләрнең" бер яклы карары белән 
бәдрәф урынына кулланылсын күрдек 

һа «.шин \<ip поездыннан аерылу Самара белән Сызрань арасында Идел 
елгасы буендагы тимер юл күперен кичкәннән соң, чын Русняга великоросслар 
өлкәсенә керлек 1'\ иенкл етшцнясснә җиттек Мин монда сөйкемле "казаклар 
поездыннан аерылып, башка бер поездга утырып, көньяк -көнчыгышка таба 
ягъни бөтенләй кире якка китәргә тиеш илем Мин. б\ төшкә ПДВр бушка һәм 
бик рәхәт сәясәт иттергән өчен KS ШЕЛ фнын җитәкчесенә рәхмәтләремне әйтеп 
гЫШ ббтенесе белән саубуллашканнан син әйберләремне ЛЫП пос ш а н төштем 
Бик т м и т .л\ын1 карамастан сәфәрем рус КВЗаКПарЫ ООФЭДЫКП бик ШИП 
кичте [ртьж йончьшмад) IM. Ул чорда болар п Р у о п в н ип 
әһәмилпле нәрсә булып гоела иде Ш\н i курв С сбер вагоныннан төшкәч \. «мне 
җылы пидән с\ык ур IMI л чыгарып г ми 1 ип ui Кебек ИК ВТПШ Иркен С1 пшпчлә 
пычраклык һәм ГӘрТЯПБӘЭЛОК хөкем сөрә иде Халык шлктый күп Тик кешеләрнең 
кием с т а м ы кшыи гүтдд Ирләр белән хатыннар арасында тышкы шжфетга 
арпа к МрЫМЛЫХ юк иде Бөтенесенең йөзе чытык, кыяфәтләре аптыраган. 
кабаланган пасла Кешеләр бер-берләренә лч\ ал рәнҗүле кәэер чәкәләшеп 
галашып сугышып юегерга rapi ш кабак күренәләр иде 
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Печән йөгендә. Кирегә таба. Казанга китәргә кирәк иде Ләкин ничек 
китәргә? Поездлар юньләп йөрмиләр. Мәскәүдән Казанга кадәр бара торган 
поездларның күбесе моңда кермичә, башка юлдан. Тимирязево буеннан китәләр 
иде. Монда поезд көтеп, озак вакыт калу бар яктан кулай түгел иде Шул 
вакытта Казан юлы буеңдагы Тимирязево станциясенә кадәр баручы бер йөк 
поезды барлыгын белдем. Ул поездда печән төялгән платформалар булып, басып 
тутырылган печән йөге төзек бер квадрат рәвешенә китерелгән, түбәсенә бик 
зур баскыч белән генә менә алырлык хәлдә биек иде Күрдем ки: кайбер 
юлчылар бу печән түбәсенә менеп урнашкалаганнар. Мин дә утырырга карар 
бирдем Шул югары түбәгә әйберләремне ыргыттым да көч-хәл белән тырматып 
менеп утырдым. Бу юлларда туннель-мазар булмаганга, бу яктан куркырлык 
нәрсә юк иде. Печән, табигый, йомшак, тик югарыда бик җилле һәм суык иде 
Чара юк: чыдарга кирәк; юлнын күбесе узылды, азы калды, гаиләмә дә якыная 
барам. Тимирязево станциясе ул хәтле ерак түгел, анда бәлки өсте калдаулы, 
җылырак вагонга да утыра алырбыз. Чынлап та шулай булды; Тимирязевода ул 
заманга күрә нормаль бер пассажир (ягъни элеккеге ат яки йөк) вагонына 
утырдык. Бу инде минем Казанга кайту юлымдагы соңгы поездым булып, 
юлдашларымнан күбесе солдатлар һәм крестьяннар иде Вагонда сәке-фәлән 
юк. бөтенебез вагонньщ такта идәненә утырып яки ятып кайта иде Мин бик 
аз. бик кирәк булганда гына сөйләштем. Казанга якынлашканда "сөт түккән 
песи" кебек "тыныч" идем. Бу вагонда инде "казаклар вагонындагы" кебек 
иркен сөйләшергә ярамый, телне аркылы тешләргә кирәк иде. Гаиләмне дә 
күрмичә, гаебем билгеле булып, кулга алынасым килми Томскнда алган 
"таныклыгымны" озак сакладым, инде анын кирәге калмады Ә менә мина яки 
аны бирүчеләргә зарары тияргә бик мөмкин иде Моннан сон аны теләсә кайсы 
совет чиновнигына күрсәтү мәгънәсезлек булачак иде. 

Казанга җитү. Томскидан чыгып китүгә нәкъ 37 көн узды Мартның 
беренче көннәре иде. Ул ел 29 көннән килгән февраль һәм январь айлары 
мартнын да берничә көне юлга китте. Март ул мәмләкәтләрдә инде язның хуш 
исен алып килә: җылы җилләр исә башлый, кояш нурлары тагын да турырак, 
тагын да биектәнрәк карый, аяк астындагы карлар йомшый һәм эрегән кебек 
тоела, аерым калкулыклар ачылып, каралып күренә башлый, авылларда бер 
почмакка өелгән арбалар, сабаннар, сукалар урыннан кузгала, көзен урман 
эчләренә качкан ярымкүчмә кошлар торак җирләргә күченәләр; көньяктан, 
белмим, әллә кайсы ерак илләрдән кайтулары көтелгән сыерчыкларга үзенчәлекле, 
такта оялар хәзерләнә... Менә мин нәкъ шул ел фасылында Идел буендагы 
тагын бер тимер юл күперен кичеп, кичкә таба караңгы төшкәндә. Казан 
вокзалына килеп җиттем. Казаннан киткәннән бирле нәкъ 7 ай узды. Югыйсә, 
ике атнага дип чыгып киткән идем Көзге бер көнне жәяүләп чыгып киткән бу 
шәһәргә хәзер яз башында ат вагонында кайтып киләм. 

Вокзалда вагоннан төштек. Хезмәткәрләр пассажирларны тар гына бер 
ишектән сөзеп чыгардылар Аларның төп максаты поезд билетын тикшерү булмый 
(асылда билетларыбыз юк иде), әйберләрне карау иде Бу соңгы таможня контроле 
кебек бернәрсә иде. һ ә р к е м н е ң сумкаларын, сандыкларын ачтыралар, 
янчыкларны, букчаларны, пакет һәм капчыкларны чиштерәләр, ашау-эчү яки 
тукыма кисәге кебек нәрсәләрне тартып чыгарып, хуҗаларына "иртәгә станциягә 
килеп алырсың!" диеп. алып куялар. Тик шунысы кызык, шәхесне танытучы 
документ яки башка бер кәгазь сорамыйлар. Минем сумкада яки кәржинемдә 
(бик яхшы хәтерләмим) Томскидагы кайбер Казан качакларының, гаиләләренә 
тапшыру өчен биргән чәй пакетлары бар иде Аларны да коткарып калу мөмкин 
булмады... 3 мен километрлык җирдән Идел буена кадәр алып кайта алган бу 
әманәтләрне тапшыра алмавыма бик кайгырсам да. совет капка бавын 
тотучылары" белән талаша алырлык хәлдә түгел идем 

Ясыйгы намазында өйгә кайттым Минем болаи "тиз" кайтып җитүем 
гаиләм өчен чын сюрприз булды. Кайтуым турында катгый бер хәбәрләре дә 
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булмаган Шуңа күрә көтелмәгәндә кайтып төшкемне хатыным куаныч белән 
дә, аптырау белән дә каршылады. Балабыз ул вакытта әле яна гына 6 яшен 
тутырган иде... 

... Начар билгеләр. Минем кайтуым хәбәре ике көн эчендә бөтен Казан 
мөселман мохитында һәм татар коммунистлар арасында бик тиз жәелгән, 
язмышымның ничек булачагы турында фаразлар, имеш-мимешләр, гайбәтләр 
тарала башлаган Ул вакытта Казан төрекчәсе белән басылган коммунист 
газеталарында минем хакымда сон дәрәжә ялган, буталчык сүзләр белән гулы 
язулар чыкты, болардан берсенең, элек мин кайтканчы 'Йолдыз" газетасында 
эшләгән гаугалы, мәңге айнымас Ибраһим Кули имзасы астында булуын хәтерлим 
Бу язулар, әлбәттә, минем өчен һич тә яхшы нәрсәләр вәгъдә итүче билгеләр 
ту гел иде... 

Иске бер "дус" Бу хәлдән сон исеме югарыда телгә алынган, революциягә 
кадәр мина карата дуслык хисләре күрсәткән һәм хәзер Казан коммунистларының 
олыларыннан саналган язучы Галимҗан Ибраһнм(ов)ка киттем Ул без яшәгән 
йортка бик якын гына бер мәшһүр казанлы тарихчы һәм акыл иясе мәрхүм 
Шиһабетдин Мәржани яшәгән өйдә тора иде Бу мөхтәрәм галимнең никадәр 
кыйммәтле дини һәм гыйльми әсәрләр язган хөжрәсендә улеменнән 30 ел 
соңрак бер зиндьшк коммунист язучының динсезлек темасына багышланган 
кызыл әсәрләр ЯЗЫП ятачагын һичбер шаман алдан әйтә алмас иде Иске 
дустым мине: "Әле сине асмадылар мы ни' ' " ДИГӘН сүзләр белән каршылашты Бу 
большевикларча "сәламгә" бары бер көлемсерәп кенә куйдым Аннан һичбер 
юрлс ярдәм, булышу һәм шәфкать сорамаган кичеш, ул мина бөтенләй урынсызга. 
злсккеге эшләремнән һәм хезмәтләремнән ваз кичкемне игълан итеп. иске 
иптәшләремне мыскыллап һәм нәгъләтләп берәр язма бастырырга кинәш бирде 

БИК ГОрур КЫЯфәТТӘ бирСЛГӘН бу КИНӘШНе ЧИН AaH.IJICl.lt калдырып. И<ШДВ 
бары тик сәясәттән читтә торьш кына эшләу нияте белән кайтуымны аңлаткан 
булдым һәм чыгып киттем. Аннан соң ни мин аны. ни ул мине эзләмәдек. 

Чекага чакыру Коммунистик матбугатта мондый начар я шаларнын 
чыгуыннан Һәм Мәржани оендәге очрашудан сон, төрле ихтимал хәлләрне 
уйлап, "вакыйгаларньш бераз яхшыруьш көтү өчен" күпмедер вакьпк 
китеп тору кирәк дип таптым һәм хәтта бер-икс кич бер иске дустымда куныл 
калдым Бер иртәдә өйгә кайтуымда хатыным кичә мине бер хезмәткәр сорап 
килүен, Чекага чакыруын һәм аннан кул куйдырып алуын сөйләде Димәк, 
минем белән coaei дәверенен иң куркыныч террор оешмасы шөгыльләнәчәк 
НДС Курыкканым КУШ килде Бу ХӘЛ алдыңда НИШЛИ алам ипле ч и н ' Икс ЮЛ 
бар берсе - яңадан качып котылу, икенчесе — "башны култык астына тыгып" 
бирелү 

Халык эчендә ялгызлык. Качу һәм посып яту бик мөшкел бер эш кебек 
күренде Чонки мин Казанда булмаган ел ярым эчендә анда бик иеһим үзгәрешләр 
булып алган, Казан төрсклөренен кыйммәтле һәм зыялы зур бер төркеме бөтенләй 
юкка чыккан иде Шәһәрдәге төрек капкынын ин җанны һәм сату-алу урыны 
булган Печән базары үлгән кебек иде кибетләр, магазиннар ябык горалар, 
сәүдә шрмьгшы бөтенләй сүнгән Аның каравы, безнен өнгә якын гына мәйданда 

маган жлрдә "Бет базары пәйдә булган Мин махсус чыгып аны 
карап кердем Шул кадәр халык эчендә мине таныган кешене очр 
Монда сат) алу белән шөгыльләнгән кешеләрнең күпчелеге, ә бәлки бөтенесе 
ук, авыллардан килүчеләр вханс билгеле булды Капитализм режимын бөреп 
гөшергөн совет хөкүмәте вәкилләре ул вакытларда беркемнән да рехсәп 
коры м ГОрган чинын кебек бушлай Һәм түбән базарларның булуына һәм ллләвенә 
ку i йомарга мәжбүр иделәр Казан кебек боек мәркәзләрдә ХӨЗср элеккеге 
сәүдә хәятъшнан бары пос шушындый бет ба tap ары ' и^.ил калган иде Минем 
иске гусларымнын күбесе Казанны гашлап киткән иде Казанда булганнарынын 

ИСӘ УЛ КвННӨрДв нинди фикер ЯКЛЫ булулары, ЕШ реЖИМГа карата нинди 
В ч м булулары чина карашы НДС K.i иннын үзендә озак вакыт качып 

Йөрүнең МӨМКИН б) гуы бик ШИХЛе иде Качып ятканнан сон тотылсам, хәлемнең 

http://AaH.IJICl.lt


102 ГДБДЕЛБАРИ БАТТАЛ ТАЙМАС 

тагын да авыррак буласы көн кебек ачык Бу хәлдә гаиләмне дә авыр хәлгә 
куячакмын. Шуна күрә, хатыным белән сөйләшеп килешкәч, мин соңгы юлны 
сайладым, ягъни элеккеге сәүдәгәр Набоковның; өендә урнашкан өлкә Чекасына 
китеп бирелергә карар кылдым Зәгыйфь кенә булса да, өметләнеп, кыскача 
сорау алгач, мине, бәлки, чыгарырлар дип уйлый идек. Шул ук вакытта. Чека 
төрмәсенә ябылгач, янадан дөнья йөзен күрә алмау куркынычы да булып, бу 
ихтималлык шактый көчле иде. Чөнки бер тапкыр Чека тырнагына эләккәч, 
соңыннан котылу бик сирәк бәхетлеләргә генә насыйп булган бер сәгадәт иде.. 

... Набоков өе. Әйткәнемчә, мине Чекага чакырдылар Бу чакыруга 
"риза" булырга карар биргәч, кичегергә һич тә ярамый иде. һ ә р ихтималга 
каршы, бер локма чәй, берничә кисәк шикәр һәм беркадәр икмәк алып. кичкә 
таба хатыным Газизә белән бергә Набоков өенә киттек. Белмим, нишләптер, 
миндә йөрәк кагу, курку һәм кайгы тойгысы юк иде. Хатыным да сабыр һәм 
нык күренә. Югыйсә, хәл бик җитди иде: үз аягым белән "үлем аланына" 
киләм. Рус сәүдәгәрләреннән Набоковның өен электән белә идек. Ак буяулы, 
төзек бу кунак өе шәһәрнең рус өлешендәге зур урамда матурлыгы белән башка 
йортлардан аерылып тора Хатыным стоматология училищесында укыганда, без 
бу йортка якын. Ләкин ул кадәр үк матур булмаган бер урамда торган идек. 
Набоков өенең арка тарафында тәрбиячеләре яки әниләре белән берлектә балалар 
уйный торган кечкенә, ләкин бик гүзәл бер бакча бар иде. Кайвакытларда без 
дә. бу бакчага барып, утырып, ял итеп кайта идек. Мин бу өй яныннан бик еш 
узып йөри идем. Кайчан да булса, анын эчен дә күрәчәгемне, революция белән 
хөррият дәверендә әсир хәлендә анын подвалында кунак булып яшисемне. 
әлбәттә инде, һич тә уйламаган идем... Нишлисен бит. язмыштан узып булмый 

Турыдан-туры подвалга. Өйалдыңа килеп җиттек Ләкин безгә башта 
Набоков өенә түгел, нәкъ анын каршысындагы, бик ямьсез, мөгаен, башка 
кешенеке булган, бер бинага керергә кирәк икән. Шунда кердек. Өстәл буенда 
утырган яшь кенә хезмәткәргә мөрәҗәгать итеп. үземнең Г.Баттал булуымны, 
мин өйдә булмаганда бер хезмәткәрнең өебезгә килеп, мине монда чакыруын 
сөйләдем Хезмәткәр, өстәл өстендә яткан папкалар өеменнән берсен ачып. 
күздән кичерде дә, мәгънәле генә иттереп. "ындаГ дигән тавыш чыгарды һәм 
бер солдатны чакырып, мина күрсәтте һәм "илтеп куй!" дип әмер бирде Гаскәри, 
бу эшләргә бик ияләшкән иде. ахры. кая илтәсен шунда ук андады һәм мине 
каршы якка, ягъни Набоков өенә китерде. Хатыным исә, мине кайгылы күз 
карашы белән озатып калды һәм. башын аска иеп, йөрәге борчылып, өйгә, ул 
вакытта бары 6 яшьлек кенә булган балабыз, булачак доктор Билгивар янына 
кайтып китте.. Солдат мине каршы якка китереп, вакытында өйнең котельные 
булган подвал катында ишектә дежур торган солдатка тапшырды. Шул рәвешле, 
элек тыныч һәм гүзәл күренгән сәүдәгәр Набоков өенең аскы катындагы куркыныч 
Чека подвалына төштем, тышкы дөнья белән бәйләнешем тәмам киселде Төрле-
төрле эшләрдә "гаепле" совет ватандашларым арасына мин дә килеп кушылдым 

Подвал һәм аның эчендәгеләр. Тәбәнәк түшәмле подвалда зур гына 
бер залдан башка, тагын өч кечкенә бүлмә бар иде. Ул бүлмәләрдә такта 
сәкеләр куелган, берсендә хәтта сәндерә дә бар иде. Тышкы яктан кергәч тә 
беренче бүлмәне "жиңел холыклы" яшь хатыннарга биргәннәр иде. ягъни бусы 
үзенә күрә бер "тәрбия өе" иде... Ике бүлмәнең кеп-кечкенә тәрәзәләреннән 
зәгыйфь кенә яктылык сирпелә, өченче бүлмәнең исә бөтенләй дә тәрәзәсе юк 
иде. Тоткыннар шәрә такта өстендә яталар. Дежурный залда утыра һәм вакыты-
вакыты белән тоткыннар һәм "кызлар" арасында яучылык та иткәли иде Кайвакыт 
дежур торырга безнең милләт кешесе дә килә иде. 

Мин үземне монда "ак карга" кебек хис итеп. сорау алырга чакырачакларын 
көтеп, башымда бирәчәк җавапларымны хәзерләп һәм үземне аклау өчен планнар 
корып утыра башладым Бер, ике. өч, дүрт көн узды, тик мине беркем дә сорау 
алырга чакырмады. Подвалдагы танышларымнан сорашып белүемчә. Чекада 
синең гаебен хакында теге яки бу карар, үзеңә бернинди сорау да бирелмичә 
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дә, кабул ителергә мөмкин икән Моны белгәч, мин тагын ла ныграк шөбһәгә 
төштем сорау да алмыйча, уз-үземне яклау мөмкинлеген дә бирмичә, хөкем 
итүләреннән курка башладым Түземсезлек белән, монын ни белән бетәсен 
көттем Янымдагы кешеләр, моннан берничә көн генә элек бу подвалда >тырган 
ике тоткынны тан алдыннан алып чыгып, йорт бакчасында атып үтерүләрен, 
әсирләрнең кайсын гына тан алдыннан "с вещами'" дип чакырмасыннар, бу 
анын атарга алып барылуы икәнен сөйләделәр. Болар, әлбәттә, кешенең бик 
кәефен кыра торган хәлләр иде... 

Безнең кәстрүл. Беркөн тәртипсез хатыннар бучмәсеңдә берсенен кулында 
безнең өйдәге алюмин кәстрүлне күреп, аны кайдан алуын сорадым Хатын. 
ык-мык иткәч, дежурныидан алуын сөйләргә мәжбүр булды Димәк, чатыным 
мина ашар! I китергән, аны каршыдагы деж>рньшларга калдырып киткән 6} ИНН 
Әмма. подвал тоткыннарына тыштан килгән ризыкны бирергә яр ы 
дежурныилар. рәхим итеп кабул кылг.ш ашларны безгә бирмиләр үзләре ашыйлар 
һәм кайвакыт подвал чибәрләре белән дә бүлешәләр икән Монын шулай 
икәнлеген кулыма килеп җитмәгән кәстрүл мисалында да яхшы төшендем Ш\л 
хәлдән соң, бер милләттәш дежурныидан, безнең өйгә барып, бүтән мин.: 
ашарга китермәсеннәр дип әйтүен үтендем Б> якташ солдат минем үтенечемне 
үтәгән иде. ахры. башка теге хатыннар кулында үзебезнең савыт-стан ы к 
Болаи пролетарий идарәсе безне ач тотмый үзе: һәр көнне бер кисәк кара арыш 
ипие, болганчык суга охшаган берәр кечкенә савыт сасы исле шулпа ала идек 
Чәе булганнарга кайнар су да бирәләр иде бугай C\J уңаенда Әйтеп китим, теге 
якташ дежурный аркылы хатынымн ш мине коткару өчен, минем эше 
шөгыльләнүче дусларым барлыгы хәбәрен дә ишеттем 

Ялгызлык камерасында. Тәрәзәсез бүлмә гел буш тора Аңлавын 
ялгызлык камерасы иде Беркөнне мине дә бер башымны шул камерага кертеп 
яптылар, ишеген бикләделәр Бу һич тә яхшылык вәгъдә итә торган хәл түгел 
иде Аптыраш, бу минем кайчак тоткыннарның ризыгына тигалөган 
якташ дежурный белән талашкалавымнын гади жәзасы идеме, юкса 
булгангамы мине болаи ЯЛГЫЗ КВЛДЫрДЫЛар' Подвал шартларында икенче 
ихтималлык мина бигрәк тә куркыныч бульш к\рснә иле Бик каты борчылып 
Һәм кайгырып утыра башладым йокым качты һәр гөнне ганга габа Баттал(ов), 
с вещами!" чакыруын кете башладым Шәфәкъ күренеп атыл) мөмкин 6s стаи 
сәгатьләрне уздырганда мин бөтенләй бетәшеп, хәлсезләнеп кала идем Әмма 
нәкъ шул подвалда шау-шу, тавыш-гауга башланып йоклап ал> мөмкинлеге дә 
калмый иде Монын белән бергә, мин тагын бер төнне исән-имин ү гк.»р[әнемә 
сөенә, куана илем Бу шома куркыныч төннәрдә йокламау өчен дә. хәсрәтемне 
,м булса да жннеләйгү өчен дә туктаусыз сасы исле, тәмсез 'махорк 
идем Чәчләремнең дә ШУЛ КОТОЧКЫЧ төннәр аркасында бик ГИЗ бик Иргә 
агаруына мим шикләнмим Мондый чәлдә кешенен чәче агар} гына гугел, 
ЯКЫЛЫна ОЯ ИНЫЙфьлак килүе бик мөмкин иде 

Хәбесханэ хәсрәте. Берничә төнне шул рәвешле уздырдым Кеше 
җәһәннәмгә дә ияләшә .ич.ш <.\ s бар Гора-бара мин дә авыр һәм тынгысыз 

.. аялөша башла (ым I [одва i п калык күн булып, тагын ая артып киткән 
очракларда аны бераз бушат) әмәле бар иде исемнәре белән чакырып берничә 
готхынны төрмәләргә җибәрәләр Мин дә инде улемнен котылуыма ышанып, 
хезмәткәрләрнең үземне төрмәгә юллавын тели башладым Б\г гынч) һавасыз 
Һәм куркыныч по (ва шан канымны коткарып. Чека мохитыннан бера 

ii.nu Еырак ' гврмөга лвгц ул вакытта гөмугтан чытып, оҗмахка кер) белән бер 
roe i.i б шла пи 

Подвалдан тышка! Ниһаять берквина гормөгв кешеләр 
исемлеген уныганда минем i.> исемем нып. иреккә 'it.: 
кебек шатландым смнечш кке аклы иде бердән Чекада уземнея үлемгә 
хвкем нтелмвммна аңладым, икенче актай i н Чека 

u .ипи.ш ераграк китә ваем Геи уртасы китеп, арыйк р 

http://ii.nu
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өстәлнең тирендә галәмәт зур пистолет куеп сорау ала торган Чека следователенең 
каршысына басмыйча, һичбер төрле җәза һәм авырлык күрмичә, сау-сәламәт 
бу куркыныч подвалдан китәчәк идем дә, тик минем досьем тагын Чекада 
каласы булды, димәк, мин һаман Чека судьялары карамагында калдым Барасы 
жирем дә. санаторий булмыйча, бер төрмә — совет жәза өе иде Җинаятьчеләр 
турындагы суд карарларын, гадәттә, "революционер вөҗданы буенча' . ашыгыч'' 
һәм "дөрес" биргән чекистлар, минем турыда карарны, бәлки дә "җәзаларның 
ин катысын"а кагылышлы вердиктны, мин төрмәдә вакытта да чыгара алачаклар 
иде Ш)лаи да, ничек кенә булса да, минем өчен карар чыгаруны кичектерүнең 
әһәмияте зур иде Өмет офыгы тагын беразга киңәеп китте... 

...Беренче хәбесханә 2-3 надзиратель карамагында, эчендә мин дә булган 
бер төркем тоткынны, русча исеме "Пересыльная тюрьма' булган хәбесханәгә 
китерделәр. Бу Казан Кремленең стенасына тышкы яктан тоташып ук торган 
бер бина иде, анын тар гына ишегалды да бар иде. Тоткыннар бу ишегалдына 
чыгып йөри алалар, билгеле бер сәгатьләрдә калка тирәсендәге ярыклар, тишекләр 
янында күрергә килүчеләр белән керешергә, сөйләшергә дә була Мондагы 
тоткыннарга бик "рәхәт": иркен сөйләшәләр, үзенә күрә тәртип булса да, 
"режимны" төгәл үтәмиләр иде Тоткыннарнын күбесе, минем кебек "аклар 
ягыннан" килгән булмыйча, башта ук советлар яклы, акларны һәм сугышны 
күрмәгән кешеләр иде. Сөйли торган сүзләрен үлчәп, чамасын белеп кенә 
сөйләшергә кирәклеген бик яхшы беләләр Араларына махсус утыртылган 
провокаторлар барлыгын белгәнгә, болар бер-берсен ярты сүздән, хәтта 
сөйләшмичә дә андый торган хәлгә килгән кешеләр иде. Боларның күпчелеге 
төрмәдә утырудан берни югалтмаган кешеләр булганга, араларында сүз һәм 
хәрәкәттә тартынып торганнар аз күренә, һәркем үз-үзен иркен һәм гамьсез 
тоткан кебек, беркем дә үз хәленнән зарланмый иде Советларның дошманнарын 
жинүенә. "революциянең уңышлы тәмамлануына" карамастан, һәркем бу 
эшләрнең (ягъни кулга алуларның төрмәләрнең, Чекаларның, концлагерьларның, 
сөргеннәрнең, кешеләргә карата кылынган рәнҗетү, җәбер-җәфаларның, ату-
асуларнын) һәм хәтта боларның башында торган, оештырганнарньщ барыбер 
бетәчәгенә, узып китәчәгенә, бер давыл, тайфун, циклон тирә-якны пыран-
заран китергәч, бер туктаган кебек, бетәсенә, туктыйсына, соңыннан рәхәт, 
кешеләрчә нормаль бер система төзеләчәгенә ышана төсле иде. "Социалистик 
революция" тудырган режим турында бик җитди уйланган кеше күренми иде. 
Гомумән, режим турында игътибарга лаек булмаган нәрсә кебек кенә сөвдәшәләр 
иде... 

Төрмәгә күчерелүем турында хәбәр алган хатыным шул ук көнне, кучына 
ризык салган пакет тотып, тышкы капка буендагы ярыкка килде Мине Чека 
подвалына япканнан бирле бер-беребезнең йөзен беренче күрү иде бу Яхшы 
гына сөйләштек, хатыным кинаяле сүзләр ярдәмендә шушы көннәрдә иреккә 
чыгачагымны әйтте. Монда ачыктан-ачык һәм курыкмыйча сөйләшә торган 
"Колаксыз" кушаматлы якташ егет белән танъгштым Бу таньшгунын мина 
соңрак файдасы тиеп куйды... 

Губерна төрмәсендә. Пересыльная тюрьма" дип йөртелгән беренче төрмәдә 
бер-нке көн торганнан соң мине Губерна төрмәсенә ("Губернская тюрьма") 
күчерделәр. Бу хәбесханә Казан елгасына якын бер урында иде Элегрәк ул 
бәлки шәһәрнең тышында булып, тора-бара шәһәр эчендә калгандыр. Як-ягы 
биек таш стена белән әйләндереп алынган зур бер ишек алдындагы ике катлы 
бина иде ул Мине аскы катта, зур гына бер бүлмәгә урнаштырдылар, анда 
миннән башка тагын берничә кеше бар иде. Эченә сатам тутырылган һәм 
җиргә түшәлгән матрацлар. Монысы Чека подвалы белән чагъгштырганда бик 
шәп, хәтта "комфортлы" төрмә иде Подвалда ятканда төрмәгә күчәсе килүем 
бушка булмаган икән... Бүлмәләрнең берсе дә йозаклы булмыйча, теләсә кайсы 
бүлмәгә кереп, хәтта өс катка да менеп, теләгән кешен белән сөйләшеп утырырга 
мөмкин иде. Ишегалдында йөрү дә тыелмады Монда да мөһим сәяси 
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җинаятьчеләр юк иде Төрмәгә ябылганнарның күбесе большевикларча донос 
аркасында кулга алынган авыл мужиклары теге яки б\ эш өчен утыртылган 
совет хезмәткәрләре, ул вакытта тәртип бозучы саналган спекулянтлар һәм 
башкалар иде. 

Яшерен күчтәнәчләр. Төрмәдә бирелгән аш кара арыш ипие (ничә 
грамм биргәннәрен хәтерләмим) һәм болганчык суга охшаган щ 
гыйбарәт иде Ял көннәрендә тары яки карабодай боткасы биргәлиләр 
Парландырып алырга чәең булса кайнар су да бар иде Тыштан ризык алу 
( передача") тыелган Ләкин хатыным мина өйдән күчтәнәч жибәрүнен чарасын 
тапмый калмады Губерна төрмәсенен үзендә кухня булмаганга, андагы 
тоткыннарга ашарга "Пересыльная тюрьма" дан алып киләләр иде Хатыным, 
шул аш ташучылар белән "яхшы итеп" сөйләшкәннән сон оңдән килгән ризыклар 
да шул каналдан, ягъни хәбесханә ашлары белән бергә килә һәм минем кулга 
керә башлады. 

Камерамда аз-маз сөйләшкәләп, анлашкалап йөри торган Гынмран(ов) 
фамилияле бер төрки фельдшеры бар иде Ул гаебенең нидән гыйбрәт бчлуын 
бик ачык сөйләмәде Беренче бөтендөнья сугышы көннәрендә Европа Русиясенен 
көнбатыш өлкәләреннән качкан "лях татарлары" дигән һәм төркичә сөйләшмәгән 
төрки мөселман нәселеннән бер кызга өйләнгән Күп вакыт мина өйдән килгән 
ризыкларны бу иптәш белән бүлешә идек Мина өйдән килгән күчтәнәчләр 
эчендә иң тәмлесе, күңелгә хуш килгәне ат ите була иде Ул вакытта башка 
кайваи ите булмаганга, мөселманнар еш суя торган ат ите ин зур сыйлардан 
саналды Ялгышмаслм, мондый нигъмәт хәбесханәлә миннән башка беркемгә 
дә насыйп булмады. 

Еш-еш килгән зап искала р. Кайчак бу күчтәнәчләр эчеңдә (мәсәлән, 
ипи яки ит кисәге эчеңдә) яшерелгән кечкенә генә ШШСКапар ЛЯ Вуля иле 
Кайбер вакытта запискаларны шырпы тартмасыннан табып ала илем һәр 
Запискада бик тиздән (әйтик, алдагы чәршәмбедә яки пәнжешәмбедә) азат 
ителәчәгем белдерелә иде Тик бу запискаларда вәгъдә ителгән ирек бирәчәк 
"чәршәмбе" яки "пәнжсшәмбе"ләр һаман килмиләр, чынга ашмыйлар иде 
Көннәр via тора Китап һәм газета йөзен күрми идек Вакыт уздыр\ өчен, бер 
инжир тошен лә тутыра алмаслык темалар һәм "сәяси" проблемалар турында 
"лаф" ордык Сүз уңаеннан шуны да әйтим, хатыным Газизанея ут көннәрдә 
сарыф иткән көче. миңа күрсәткән игътибары һәм кайгыртуы минем өчен 
онытылмаслык кыйммәтле хатирәләр булып калды 

Хөкем карары. Чека подвалында һәм ике гәрМӨДВ ай Ярымнан артык 
ятып та, мине һичбер төрле сорау алуга чакырмадылар, шуңа күрә бу көнгә 
хәтле үземнең нәрсәдә гаепләнүемне белми идем Менә беркөнне кичкә таба 
мине ж.на өснең бюросына чакырдылар "Вәгъдә ителгән чәршәмбе", ниһаять, 
килде бугай, дип уйладым Бюро ишеген jyp түземсезлек белән ачып кердем 
Хезмәткәр: "Хөкем карарың килде, ал, укы", — дип. бер кәгазь кисәге с) 1ДЫ 
Бу КӨГа ||.дэ минем революциягә каршы фагыйлияттә булуым өчен Казан губерна 
Чекасы коллегиясе карары белән гражданнар сугышы беткәнгә к.аәр концлагерьда 
гетылачагым турында язылган иде Без сөенеч китерәсе "чәршәмбе" яки 

авнжешөмбе"не көтә идек, менә сиңа кирәк булса' Укып, кул 1суйдым Бу 
карар үчем җәзасы белән чагыштырганда җиңелрәк иде димәк ин курыкканым 

артта калды Гәрчә кызыллар асыл дошманнары булган Сибирия и 
адмирал Колчакны, генераллардан Деникин белән Юденичны rap-Map 1гтсәләр 
цв, гражданнар сугышы әле һаман бетмәгән, һәм анын кайчан бетәчәге билгеле 
1.> Гүгел иле Ул бегкончс. Чеканың янадаи чыгарган бер "хөкем ккрлры белән" 

безнең бег\ебсз ДВ бик мөмкин иде 
Лагерь юлында. Хөкем карарына кул куеп, хәбес ханәдәге камер.им 

к и т и м Һәм x,viiic иптәшләремә аңлаттым Алар минем гаебемне төгәл 
белмәгәнгә б\ хекем карарынын авыр яки җиңел булуы турында берни оә айга 

ip Тик мин "кошплгерьнын" нинди урын булуын бе ' 
режим гәргипләрнен нидән гыйбарәт булуын мнил 1нлаттылар н вакыттагы 
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концлагерьның бер дә алай артык куркыныч жир булмавын, тәртипләрнең түзәрлек, 
котылырга, качарга ла шактый жайлы булуын сөйләделәр һәрхәлдә, мине шулай 
юатырга тырыштылар. Иртәгесе көн мине яңадан бюрога чакырдылар һәм лагерьга 
жибәреләсемнс әйттеләр Минем белән чибәр генә бер рус eieTe дә китәчәк иде. 
Аңа да лагерьда утыру карары чыккан икән. (Соңыннан аңлавымча, бу иске 
буржуазия нәселеннән чыккан егет булып, бик яшь булганга, совет режимына 
тиз ияләшкән, яраклашкан, хәтта бер милиция офицеры дәрәжәсенә кадәр 
күтәрелгән булган Ләкин хезмәт иткәндә, барлык совет чиновниклары кебек, йә 
ришвәт алган, йә спекулянтлар белән уртак эш эшләгән, йә ялган документ 
ясаган, йә азартлы уеннарда уйнаучыларны йолып алып калган, шунын аркасында 
кулга алынган. Лагерьда аның кече туганы да утыра иле ) 

Бер надзиратель җитәкчелегендә хәбесханә ишегалдыннан тышка чыктык. 
Мин Чека подвалына эләккәннән сон ай ярым чамасы вакыт узганга. Губерна 
төрмәсеннән лагерьга таба барганда, урамда карның әсәре дә калмаган, җир йөзе 
каралган һәм корыган иде Безне ачык һәм кояшлы һава каршы алды. Монын 
никадәр зур бер нигъмәт булуын төрмәдән иреккә чыккан кешеләр генә яхшы 
белә Ялгышмасам. ул көн безнең дини бәйрәмнәребезнең берсенә туры килгән 
иде. 

Лагерь һәм андагы тәртипләр. Концлагерь шәһәрнең читеңдә, шактый 
ерак, Казан елгасының кырыенда, тирә-ягында торфлыклар булган тасвирлы 
гына урында иде. Монысы биек һәм ачык һавалы жир булып, элек монда хәтта 
ял итү урыннары, шулар арасында язучы Һади Максудиның да дачасы булган 
урын иде Кызыл кирпечтән салынган ике катлы бинасы, гаять кин ишегалды 
һәм аеруча игътибарга лаегы — мунчасы бар иде. Моны совет хөкүмәте шулай 
салдырганчы'' Юк! Электән бу урын "яшүсмер җинаятьчеләр колониясе" 
булган.Большевиклар Казанда сәүдәгәр Набоков өен Чека мәркәзенә әверелдергән 
кебек, иске патша тираниясе чорының бу яшь җинаятьчеләр колониясен дә 
•революция һәм хөррият" диктатурасы дәверенең балигъ җинаятьчеләрен яба 
торган жнргә әйләндергәннәр. 

Лагерьдагы режимга килсәк, бу чынлап та куркырлык нәрсә түгел иде. 
Исеме "концлагерь" булса да, минем яшәгән вакытымда анда кемнең булса да, 
мәжбүр ителеп, яки үз ихтыяры белән нинди дә булса берәр эш белән мәшгуль 
булмавын күрмәдем Кайберәүләр, эч пошканнан, тагерьнын мәйданга охшаган 
ишегалдында "городки" уйныйлар, һәркемнең гаиләсе, бала-чагасы, якыннары, 
дуслары күрешергә рәхәтләнеп килеп-китеп йөриләр иде Минем дә хатыным 
һәм улым лагерьга күчерелүемнең беренче көнендә ү-к килделәр. Алар ризык 
алып килгәннәр иде. Кыскасы, ул вакыттагы лагерь гадәти "сәяси карантин" 
кебек бер урын иде. 

Чегәннәр. Ишегалдыннан тышка чыгып та, ул тирәдә теләгән кадәр йөри 
ала идек, урам як капкасы төбендә дежурный кебек кеше дә юк иде. Кайвакыт, 
чегәннәр килеп, безнең лагерь каршына үз "лагерьларын" корып, күңел ачулар 
оештыралар Ара-тирә без дә алар янына барып, мәхәббәт'' кора идек. Иске 
режим вакытында күбесе ат белән сату-алу итү, бер өлеше исә турыдан-туры ат 
караклыгы, тавык урлау белән, хатыннары исә фал ачу, вак-төяк караклык белән 
мәшгуль булган, закон-мазарны танымаган, режимнар үзгәрүгә хөр, азат бу 
халыкның да хәзер күп җәфа чигүе ачык күренә иде. 

Лагерьдагы кешеләр. Лагерьда халык күп, анда төрле кешеләр очрый иде. 
Боларнын күп өлеше руслар булып, төрки халыклардан да кешеләр аз түгел иде. 
Мәсләкләре һәм иҗтимагый хәле, чыгышы буенча, лагерьдагы кешеләрне түбәндәге 
төркемнәргә бүләргә булыр иде: эшчеләр, крестьяннар, сәүдәгәрләр, элеккеге 
солдатлар, ирекле профессия кешеләре һәм фахишә хатыннар Бер авыл побы да 
бар иде. Эшчеләр — совет диктатурасына каршы булган һәм хәтта анык белән 
кара-каршы сугышкан социалист-революционер яки меньшевик партиясе кешеләре 
иде. Болар рус революционерларының патша дәверендә җырлаган аерым хөррият 
һәм революцион җырларын кычкырып. \ор белән җырлыйлар, ягъни б> личеләр 
өчен яна совет режимы белән иске патша дәвере арасында бернинди дә аерма 
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юк иде Крестьяннар исә, күпмедер укышны совет чиновникларыннан яшереп 
калган, яки налогын вакытында җитәрлек итеп түләмәгән, яки яна режимга тет 
озайткан, яисә армиядән качып калган кешеләр иле Солдатлар, бик күн бммыича 
гражданнар сугышында ..сир төшкән һәм ничек булса да җаннары кыелмыйча 
калып, күпмедер вакытка бу лагерьда тотылырга тиешле адәмнәр иде 

Лагерь "чибәрләре". Фахишәләргә килгәндә, аларнын кайберсе белән 
Чека подвалында ук очрашкан идек. Болар җилбәзәк, "жинел итәк хатыннарга 
хас булган кыяфәт-кәефләреннән һәм ясалма кыланышларыннан берсен м 
югалтмаган кебек күренү белән бергә, күңелләрендә нинди авыр тойгылар һәм 

ip йөрткәнлекләрен. табигый, безгә белгертмиләр генә иде Гаепләре. 
һәрхәлдә, эшләмичә, бары башкаларның (ир-атларнын) күнелен күреп, зәвыкъ-
ларын бозуда иде булса кирәк Чөнки совет хөкүмәте фәхешханәләрне бетергән 
иде, буржуаз режимда булган кебек, бер төркем хатын-кызларнын кулына паспорт 
бирү рәвешендә аларны фәхишәлек юлына кертәсе килми иде Әмма ул г г т ц и л 
фәхишәлекнен шактый көчле булып таралуы шиксез иде. Хөкүмәт вәкилләре, 
әлбәттә, монын белән көрәшергә тырышалар иде. Чека подвалында һәм лагерьда 
күргән яшь хатыннар шул "'тырышлыкның' мескен корбаннары m e инде 

Лагерь начальнигының бер нәсыйхәте Лагерь начальнигы, хәзер исемен 
хәтерләмим, бер рус кешесе, начар адәм түгел иде. Ул кадәр таш йөрәкле чекист 
булмавы күренеп тора. Аерым тыңламаган тоткыннарны лагерь пинасыныр! вс 
катында, подвалда таяк белән суктыртса да, әсирләргә теләсә нинди сылтау 
белән бәйләнеп йөрүче кеше түгел иде Анын безгә биргән каибер НӘСЫЙХӘТ Юре 
арасында бигрәк тә шунысы истә калган: " И п т ә ш л ә р , политика белән 
шөгыльләнмәгез1 Чөнки бу шөгыльләнү өчен бер көн җавап бирәсегс! булмасын! 
Ул әйткән политика, һәрхәлдә, совет властена каршы, ягъни тыелган политика 
булгандыр Югыйсә, бу кеше, үзе дә политика белән шөгыльләнеп, ана конпллгерь 
начальнигы кебек җаваплы вазифа ЙӨКЛӘНГӘН иле 

Эч пошу. Казанда өйләре, 1аиләләре булган аерым тоткыннарга атнага 
бер тапкыр өйләренә кайтып килергә рөхсәт ителә иде Беркадәр ВПКЫ1 \ 11.Ш 

яхшы тәртибем аңлашылганнан сон, һәм. әлбәттә инде Чеканын рөхсәте алынгач, 
атнага бер өйгә кайту бәхете миңа да тиде Увольнением чыккан солдат яки 
Интернатта укучы бала кебек, шимбә КӨННВре китеп, ике кич өндә кунганнан 
соң, дүшәмбе көннәре лагерьга кайта идем. Күргәнегезчә, лагерьдагы юрчышым. 
тоткын хәяты буларак, начар түгел иде Ләкин иректән мәхрүм булу минем 
эчемне пошыра, җанымны телгәли иде Сәләтен, эшләргә телә1сң булып та. 
бушка Һәм файдасызга узган бер максатсыз гомер өчен көенә идем 

...Яшелчә басуында Эч пошуларым белән иоргән арада бв ИС ЯШОВ 
жибәрә башладылар Ю ш исә, б) i р\ лоно-ии ipaBi иел ы i ая ко юнин (үтелмени ' 
Көннәрдән Беркөнне лагерьдан берничә кеша белән мине ое, шәһәр белән Идел 
ЯрЫ буендагы пароход калдык-постыклары арасындагы бер ж иргә ' (әүләт 
басуларында" яшелчә җыярга алып килделәр Анда берекче бөтендөнья сугышы 
.чирләреннән калган такта бараклар бар иле Без хәзер шул баракларда ЯТЫП 
йоклый, яши башладык Казан исполкомы Идел суларын шәһәргә якынайту 
макса гы белән капал к л u.i i\ миенә керешеп ИОНЫН очен австрия тс-не игр 
әсирләрен файдалана башласа да. революция, сугыш аркасында б> 1Ш глктатылган 
иле Безнен сакчыларыбыз арасында шул каналны каз) ипләре белән шөгы 
һәм большевистик революциядән сон КОММуннга булып киткән, сонет властена 

м 1МӨ1 п I.' баш I* • кн венгр әсирләре дә булды Эш этабы башланды, ләкин совет 
басуында яшелчә бик ВӘ һәм начары гына калган иде Чөнки вманлапгир 
яшелчәнең вшгергяш һәм яхшыларын бездән алда җыеп. урлап бетергәнгә 
готкыннарга монда юньләп ип калмаган да I U C . 

Анлашыдпнча бвэна s i тирәгә бераз һава алыштыра һәм о игү өчен 
алын килгәннәр иле Ләкин Идел елгасына акын булса ла. ул гөшлөрнен һавасы 
бер [ә яхшы бу 1ма u.i Чинки Казан Европа Русиясенсн ӘҺВЬОВГПН мәрк.м 
шөһәрләреннан, университет шәһәре булуга карамастан, канализациясе кж иде 
Опләрнеп. iyp чәүләг оешмаларының Һәм МӘКТӨЛЛӘрНен МӘГЪЛүМ чокырларына 
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аккан нәҗеслекләр, ат җигелгән арбаларга куелган такта кисмәкләргә тутырылып 
төнлә, ә кайвакытта көндезләрен дә шәһәрнең Балык базары. Печән базары 
диелгән һәм азык-төлек сатылган башка базарларын узып, Идел ярына якын 
•'Бакалтай" исемле бер урынга илтеп түгелә иле Шәһәрнең бу җиргә иң якын 
өлешендә мөселман бистәләре булганга, жил көньяктан искәндә, ул тарафтан 
килгән сасы иснең беренче дулкыны бу урамнарда кала, Болак каналының икенче 
ягында руслар яшәгән биегрәк урамнарга ул кадәр таралмый иде Без эшләгән 
бакчаларның Бакалтайда булуын сөйләсәм, андагы һаваның нинди булуын яхшы 
аңларсыз лип уйлыйм. 

Яңадан Чекага чакыру Яшелчә бакчасында берничә көн эшләгәннән 
соң, миңе кире лагерьга алдылар һәм анда минем Чекага чакырылуымны әйттеләр 
Ни өчен и к ә н ' Мине якадан подвалга ябып, "лиемне" яндпан тикшерергә 
уйлыйлармы? Шулай да, сак астына алынып, надзиратель карамагыңда алып 
бармаганга, әле миндә бераз өмет бар иде. Киттем. Набоков өенең беренче 
баруымда күрү "бәхетенә" ирешә алмаган икенче катындагы бер иркен генә 
бүлмәдә кабул иттеләр. Бер сорау алучының каршысына китерделәр Көндез иде 
Следовательнең өстәлендә "Браунинг" системалы пистолет булмаган кебек, башкача 
гаепләнүчегә басым ясый торган "нәрсәләр" лә күренми иде. Тикшерүче булдыра 
алган хәтле нәзакәтле кылана: ул мине куркытмый һәм Чекада гадәткә кергән 
"'гаепне тану" ысулларын кулланмый иде. Сорау алучы аерым милләттәш 
коммунистларның исемнәрен (болар арасында Гыйлемдар Баембетовнын исемен 
хәтерлим) санап, аларны белү-белмәвемне, анарга мөнәсәбәтем ничек булуын 
сорады. Моннан минем белән якташ булганнарның кайсылары белән 
кызыксынуларын аңладым, аларның кайберләрең аз-маз белүемне, революциягә 
кадәр үк аерым милли-иҗтимагый мәсьәләләр хакында арабызда фикер 
аерымлыклары булуын, шуна күрә аларнын мина каршы үч тотарга мөмкин 
булуларын сөйләдем. 

Сорау алучы: "Сез чыгарган газетада совет хөкүмәтенең халык тарафыннан 
куелган хөкүмәт булмавын һәм аңа каршы көрәшергә кирәклеген алга сөргән 
язулар бастыргансыз, һәм куркыныч чакырулы язмаларыгыз белән иптәш Мулланур 
Вахитовнын үтерелүенә сәбәп булдыгыз. Бер коммунистның үлеменә сәбәпче 
булган кешегә нинди җәза биреләчәген беләсезме'»" — диде. (Тикшерүченең бу 
соңгы җөмләсендә әзрәк янау бар иде. Чөнки бер коммунист үлеменә сәбәп 
булган кешене аталар иде. Моны мин белә идем.) Совет режимына оппозициядә 
булуыбыз һәм бу хосуста язулар язуыбыз хак иле Моны инкарь итүнен файдасы 
юк икәне ап-ачык иде. Ләкин һичбер вакыт теге яки бу кешене асарга, кисәргә. 
атарга кирәк дип минем язганым булмады. Без шәхесләргә каршы түгел. 
принципларга каршы көрәшә идек. Террорга каршы чыкканбыз икән, бер кешенен 
ниндидер идеяне яклаганы өчен генә аны үтерү принцибын без кабул итә алмый 
идек. Шуна күрә сорау алучының бу сүзләренә каршы биргән җавабымда 
язуларымны инкарь итмичә, һичбер шәхескә карата котыртучы ЯЗУ язмавымны 
Казанның аклар тарафыннан басып алынуыннан сон яңадан чыгарган "Корылтай' 
газетасында ни Мулланур Вахитовның, ни башка коммунистның исемен телгә 
алмавыбызны, бер кешенең дә үтерелүенә сәбәп булмавыбызны исбат итәргә 
тырыштым 

Чека тикшерүчесе белән "әңгәмәбезнең" темалары менә шулардай гыйбарәт 
булды Сешюгәннәрсмне бер кәгазьгә яза барды. Язганын тыңладым һәм кул 
куйдым, аңнары Чека бинасыннан чыгып, туры өебезгә киттем һәм хәлне хатыныма 
сөйләдем. Бу сорау алуның юньле бетмәячәген аңлатып, безнең мәгълүм 
дустыбызның "фагъшлиятен" ашыктырырга кирәклеген әйттем Кире лагерьга 
кайттым Иптәшләр, бигрәк тә ятак күршем татар егете И., минем кайтуымны 
кызыксынып көтеп торалар иде 

Бакчадан — сазлыкка. Чекага барып кайтканнан сон мине бүтән бакчага 
җибәрмәделәр. Дөрес, анда эш беткән дә иде инде. Башка тоткыннар да анда 
бармыйлар иде бугай Ул вакытларда аерым лагерь тоткыннарыннан, гаепләре 
бик зур булмаганнарын, белгечлеге буенча берәр дәүләт оешмасында эшләү өчен 
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лә алгалыйлар иде. Мине лә берәр җиргә алып шулай эшләтә алалар дип уйлый 
идек. 1920 елнын 25 июнендә "Автономияле Татарстан җөмһүрияте" игълан итү 
мөнәсәбәте белән өлешчә генә булса да, амнистия булыр дип, җирле 
специалистларга ихтыяҗ зур булганга, минем кебекләрне, контроль астыңда тотып 
булса да, берәр хезмәткә чакырырлар дип көтә илек Хәтта иске Буби милли 
мәктәбе шәкертләреннән булып, ул вакытларда Татарстан җөмһүриятенең эчке 
эшләр халык комиссары булган Гасим Мансуровнын мине үз министрлыгына 
эшкә чакырачагы турында ла сүзләр йөри иде Аңлашылганча, боларны Чека 
расламады Жөмһүрият турындагы игъланнан соң мина бер вазифа йөкләсәләр 
дә, бу эш бер бюрода, секретариатта яки нәшриятта булмыйча. Казан янындагы 
бер... сазлыкта иде. Эш шунда, мин, берничә лагерь галошы бяляя берлектә 
Казан тирәсендәге Кузи бистәсендә (русчасы: Козъя слобода) булган сазлыктан 
торф чыгару эшенә җибәрелдем Әлбәттә, бу минем белгечлегем буенча бер эш 
түгел иде, минем урында башка кеше булса, бәлки бу кушкан эшне м и ю н п 
күпкә яхшырак башкарыр иле Шунысы ачык: чине анда җибәрүнең максаты -
мине газаплау һәм шуннан кемнеңдер кызык табуында иде Бәлки минем совет 
учреждениеләренә барып, баш иеп. гафу соравымны, ялынуымны көткән 
булганнардыр, кем белә. Ләкин ул вакытларда минем очен совет рәсми тирәсендә 
секретарь булып эшләү белән сазлыкта nipec чыгару арасында ivp аерма күренми 
иде, шуңа күрә бер рәсми урынга яки бер 'татар түрәсенә лә барып ялынмадым 
Хатыным ла мондый уйны якын җибәрми, андагы горурлык һәм үз дәрәҗәсен 
белү Минскеннән һич тә ким түгел иде Кем бело, бәлки иске "дустым" Галимҗан 
Ибрлһим(ов) мондый баш июне мин лагерьдан качкан көнгә кадәр бушка көтеп 
яткандыр 

Бертөрле кармакка да капмыйча, сазлыкка эшкә киттем Концлагерьда" 
түгелме сон б е з " 

Бер "ягулык чыганагы" Электән Казан шәһәренең читендә мондый 
"ягулык ятмасы" булган сазлык барлыгы турында һич тә хәбәрем булмады 
Русиядә урманнар гаять күп булганга, шәһәрдәге бөтен мичләр угын ягып 
җылытыла иде. Ул дәвердә урман кисү мәсьәләсендә русиялеләр төрекләрдән 
бер дә калышмыйлар, ташкүмер ягарга артык кирыс гүгелләр иде Ә Русиядә 
сазлыктан ягарга дип торф чыгару белән шөгыльләнү каторга җәзасы белән бер 
иде Большевиклар исә, иске режимның борыныбыз очындагы "табигый байлык' ны 
сарыф итүен халыкка күрсәтү максаты белән, Казан жир аегы бассейнындагы үч 

. ip с,1 шыгыннан ягулык чыгарыр!а азапланалар Хәлбуки, аннан чыгарылган 
горф шәһәрнең ягулык ихтыяҗыннан меннән берен дә каплый алмын иле 

Бер җимерек өйдә. Кузи бистәсендә безне элегрәк бәлки берәр баиш.ш 
йорты булган, гаять кин бакчалы, бик иске. җимерек көядәге бер өйгә 
урнаштырдылар Өйнең буяулары уңган, кврнизларе купкан, бакчада нев a m 
сит.[инан берни калмаган, шул кадер гур ишегалдында фәкать кое бар. бөтен 
гирв як биек кычыткан, әрем һәм үги ана яфрагы Балан капланган Бакчаны 
.им.щ и:pen a.'iiaii мкга койма накьн һәм мйшагь МрарЫ астында калын 
урыны-урыны белән кәкрәигән хәлдә иде Рус лвылларьшла мондый җимерек 
Эйлернең, караучысыз калган, алабута, кыргый үлән басып киткән һәм дә күп 
герле маясяралар] а шаһит булган бакчаларның тасвирын танылган рус 
романчы 1арынын ВСӨрларендӨ бик ни очратырга МӨМКИН. Бездән алда, 

рснолюпишә кадер, бу өкав кемнәрнеңдер яшәвен, нәрсә белендер шө1ыльлөнуен, 
Бвшлврь ай нинди вакыйгалар кичүен, нинди язмышларга очрап иинжи кәлларге 
гөшүлэрен без белмәгән кебек, әлбәттә, алар ла бер кон "хөррият1 һәм 
"җөмһүрият' дәверенең герме тоткыннары өчен өйләренең ятакханә 6j пчагыи 
J н i.ui 1.1 карам naiiii.ip.ibLp 

Ничек лили идекТ Июль ае иде һавалар icce юра Һшш( I 
уләннөренен череп гирескә өй [әнгөн кисек гарен Kv6api.ni. бер гимер гәгөрмеч ie, 
ике готкалы кул арбасына гутырып, бераз читтөрөк мәйданга илтеп бушата һем 
К0ЯШ1 i киптерү очен ic тә илек Баш i ара к ГО >Н идарә итәргә 
өйрәнмәгәндә 6j бер гөгөрмөчле арба еш кыш ава, кисәкләр 

http://naiiii.ip.ibLp
http://Kv6api.ni
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бармый иле Тора-бара ияләштек кул арбасы тыкыр-тыкыр эшли һәм безнең дә 
мускулларыбыз ныгый бара. Мондый "авыр эштә эшләгәнгә күрә, ипи 
паегыбызны арттырдылар һәм тагын, льгота рәвешендә, ул заманда Русиядә бик 
күбәйгән һәм ит урынына да кулланылган селедка өстәп бирә башладылар. Кызу 
кояш астында юеш торф тулы кул арбасын бар көченә этә-этә эшләгәннән сок, 
өйдән тагын да тәмлерәк ризыклар алуыма да карамастан, арыш ипие белән 
селедка балыгын да зур аппетит белән сыпырта идем! 

Күренә ки, бу лагерь, сонрак башка форма алган совет лагерьларында да, 
икенче бөтендөнья сугышы елларында төзелгән концлагерьларга да охшамаган 
иде- Ләкин шулай ла мондый лагерьда озак вакытка каласым бер дә килмәде 

...Соңгы карар. 1920 елнын августы башланды. Мин Чека подвалына 
төшкәннән бирле 5 ай ярым. Татарстан җөмһүрияте игълан ителгәнгә бер атнадан 
2 ай була. Мине эзләгән, бер әсир сыйфатында булса да, юньлерәк берәр эшкә 
чакыручы күренми Җөмһүрият иәкилләре тынган кебек, мин дә кымшанмый 
идем, гафу үтенеп яки рәтлерәк эш сорап, рәсми урында утыручы бер кешегә дә 
мөрәҗәгать итәсем килми Ләкин бу хәл болай мәңге дәвам итмәс бит иңде 

Мәсьәләне" теге яки бу рәвештә хәл итәргә кирәк. Бу хәлдә нишләргә сон7 

Берникадәр вакыт элек лагерь иптәшем гөрек И Ар юкка чыккан иде. 
Димәк ки, лагерьдан качарга мөмкин Бу дуенын авылда яшәгән яшь хатыны 
белән яңа туган баласын алып килү өчен яңадан Казанга килүен ишеттек Үзе 
белән очрашып сөйләштек. Ул бер рәсми совет оешмасыннан таныклык сатып 
алу белән качкан һәм Түбән Идел буенда туган ягына да кайтып килгән икән 
Бу юлы да тагын документ сатып алган һәм ул кәгазьгә гаиләсен дә яздырган 
икән. Моннан үрнәк алып, мин дә хатыным белән сөйләшеп киңәшкәннән сон, 
үз-үземне коткарырга карар бирдем Моның өчен миңа берәр документ сатып 
алырга кирәк иде. Хатыным эшкә тотынып, минем "Пересыльная тюрьма да 
танышкан бай X. ны тапты 

"Рәсми документлар". Көннәрнең берендә хатыным минем "ягулык 
ятмалары" янында яшәгән өемә килде. Куе һәм биек кыргый үлән каплаган 
бакчаның ерак бер почмагына китеп, кара-каршы утырдык Хатын куеныннан 
ике данә документ тартыл чыгарды. Әйбер төрергә кулланыла торган кәгазьгә 
охшаган, ләкин төсе бераз аграк булган кәгазьләрнең югары сул почмагында 
машинка белән рус телендә оешманың исеме, дата һәм номер язылган иде. 
Документның берсендә гражданин Габдулла Рахимов "нын исеме, югарыда сул 
почмакта күрсәтелгән совет хәрби оешмасының хакыйкый рэкиле булуы язылган, 
димәк, шул көннән башлап, мин "Габдулла Рахимов" булып, бу минем паспортым 
сыйфатындагы бер рәсми кәгазь иле Икенче документта исә, "гражданин Габдулла 
Рахимов'нын рәсми бер вазифа белән Бакуга китүе турыңда, аңа бу сәфәре 
вакытында совет рәсми оешмалары һәм вәкилләре тарафыннан һәртөрле уңай 
шартлар тудырылырга һәм кирәкле ярдәмне күрсәтергә кирәклеге язылган иде. 
Икесенә дә печать сугылып, имзалар куелган, әлеге имзаларны исә берничек тә 
укырга мөмкин түгел иде Фотокарточка-фәлән юк һәм кирәк тә түгел иде. 
Хатыным үзенә генә хас йомшак тавыш белән һәм Казан шивәсендә: "Ничек. б> 
кәгазьләр эшкә ярыймы'" — дип сорады һәм бу ике кәгазь өчен 75 мен рубль 
бирүен сөйләде Минем дус. хатыны белән бергә булганга, тагын да кыйммәтрәк, 
1 0 0 мең рубль биргән иде. Боллркын никадәр ышанычлы икәнен, табигый, 
мин дә белми идем. Арадашчыбыз, X. әфәнденең сүзенә инанып, кабул иттек. 
Документларның миндә калуы дөрес булмаганга, хатыным аларны кире үз 
"оя"ларына яшерде һәм алып кайтып китте. Бер "хәрби вәкил" булганым өчен, 
Идел пароходында Әстерханга кадәр бушлай билет алырга мина бер "льгота" 
кәгазе дә бирәчәкләр иде. Соңрак аны да алдык. 

Дәвалш бар 
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ЧЕНӘКӘЙ — КЕМ УЛ? 

Төхфәт Ченәкәй — әдәбияттан сызылган шагыйрь. Авың хакында сез бер
кайдан, бернинди мәгълүмат тапмассыз. "Совет Татарстаны язучылары" дигән 
белешмә китабында юк ул... "Татар поэзиясе антологиясе"нең беренче 

басмасына да (1956 ел), икенче басмасына да (1992 ел) аның бер генә шигыре дә 
кертелмәгән. Гүя Ченәкәй дигән шагыйрь безнең әдәбиятта бөтенләй булмаган да... 
Әмма андый шагыйрь бар иде, исеме дә күпләргә билгеле иде. Без. өлкән буын 
язучылары, аны күреп тә, укып та белә идек. Мин үзем анын белән якыннан 
аралашкан кеше. Шулай да айткәннәремне раслар өчен яңа гына чыга башлаган 
"Татар энциклопедик сүзлеген" ачып карарга тәкъдим итәм: 230 битендә "Ченәкәй 
Төхфәт (Гыйзэәтуллин Төхфәтулла. 1893 — 1959) — шагыйрь" — дигән бик кыска 
гына сүзләрне укырсыз... Хәзергә бу Ченәкәй турывда берләвбер мәгълүмат — рәхмәт 
сүзлек төзүчеләргә — каяндыр табып кертүләре өчен... 

Әмма Ченәкәйнеи шагыйрь һәм кеше буларак озак еллар тәмам онытылып 
торуының сәбәпләре нәрсәдә?.. Ул бит революциягә кадәр үк, 1913 — 1914 еллардан 
башлап, "Шура"да, "Кармак"та, "Вакыт"та Сөмави һәм һомаюн имзалары белән 
басылып килгән шагыйрь. Революциядән сов. да яңа гәзитә-журналларда аның 
шигырьләре басылып чыккалый торды, күбрәк Ченәкәй имзасы белән... Асылда ул 
Ырынбур шагыйре, күп китаплары шунда чыгн, Казанда исә бик аз — 28 нче елны, 
Галимҗан Нигъмәтинең кереш сүзе белән "Карагайлы каен у р н ы 
гыяа бер җыентыгы чыгып калды (Шагыйрь үзе язып биргән ул ки:. ' 
саклана). Дөресен генә әйткәндә, Ченәкәйнеи. совет шагыйре буларак дәрәҗәсе түбән 
иде. Кайчандыр "Сәмави" чагында (сәмави — күктән иңгән мәгънәсен. 
милли рухта язган кешенең хәзер тиз гевә, бик тырышуына да карамастан, чын 
совет шагыйренә әйләнүенә безнең сәяси уяу әдәбият әһелләребез, билгеле, 
ышанмыйлар иде. Алай гына да түгел, ул бичараны һаман каккалый ля . • 
тордылар, "чистка" (чистарту) аша да үткәрделәр', җитмәсә"җидегөнчелек"тә гаепләп 
утыртып та чыгардылар. 

Хәлбуки, Ченәкәйне бик күпләр беләләр иде. күв кенә изучи нптешлер аңа 
барын йөриләр иде — бүлмәсенең ишеге һәркемгә ачык иде Чеиекеи 
дим, шактый талымсыз, теләсә кемгә ярый ала торган, йомшак мөгамәле. упкв-
рәнҗүләрен дә яшерә белгән, йомышы төшкәннәргә ярдәмчел, эчми тартмый торган 
ялгызак бер кеше иде. 

Әмма язмыш аны әдәбиятыбызның фаҗигале рәвештә һәлак булган ике бөек 
шагыйрь белән кайчандыр дусларча якын итеп бәйли дә. Берсе аның — Шәехзадә 
Бабнч, икенчесе — Муса Җәлил... һәм алар белән якынлык соңыннан Ченәкәйнең 
үз язмышында да тирән эз калдыра. 

Ченәкәй белән Бабич Ырынбурда очрашалар, һәм бик тиз дуслашып та 
кжталер Дуслык нык булган булса кирәк. Миңа Бабичның Чснаквнге шю 
ЯЭГая ОЗЬП хачын да күрергә туры килгән иде (Хат Ташкентта! 
карт кулында саклана иде ) Ө ш и ала шагыйрь арасындагы дуслыкның тирәнлеге 
Бабич һалаи булганнан соң аеруча тулы булып ачыла. Шагыйрьнең күп 
чәчелеп калган әдәби мирасын Ченәкәй борынгы дәрвиш шикелле авылдан-авылга. 

В омҺерге пәрн-иөрн җыя. Шул рәвешчә ул Бабичка бир;. 
(Зәки Be пин ч,.р.*кәтенә кушылган шагыйрь. V" 
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алдан сизгәндәй, Ченәкәйнең вәгъдәсен алгандыр, күрәсед). 
1922 елны Казанда беренче мәртәбә чыккан Бабичның. "Шигырьләр 

мәҗмугасы" асылда Ченәкәй җыеп тапшырган әсәрләрдән төзелә. Галимҗан 
Ибраһимов җыентыкка язган зур күләмле кереш мәкаләсендә Ченәкәйнең изге эшен 
тәкъдирләп, аңа махсус тукталып уза. 

Инде Муса Җәлилгә килсәк, монда эшләр башкача. Муса да фаҗигале корбан, 
ләкин Бабичныкыннан аермалы буларак, аның үлеме — исемен күкләргә күтәрде... 
Шул ук вакытта Мусаның күптәнге "шагыйрь дусты" Ченәкәйне әдәбияттан бөтенләй 
сызып ташлауга да китерде... Ни өчен?.. Кайберәүләр фикереңчә, бөек даны бетен 
җиһанга таралган Муса Җәлил исемен яман аты чыккан ниндидер Ченәкәй белән 
янәшә куярга ярамый, янәсе!.. 

Әйе, шулай, берсе гаять югары, икенчесе бик түбән, ләкин аларныд тигез 
чаклары да бар иде — әйтик, егерменче елларның ахыры, утызынчы елларның 
башында. Икесе дә танылган шагыйрь, тик берсе инде зениттан узган, икенчесе 
якынлашып кына бара. Билгеле.шигърият мәйданын тотучылар түгел — мәйдан 
тотучылар Такташ. Туфаннар... Ләкин шулай да Мусаның зур бер өстенлеге бар: ул 
коммунист, төрле вакытта комсомол, партия органнарына сайланган, гәзитә вә 
журнал редакторы булып эшләгән кеше... Шушы нокта, лн караганда, Ченәкәйне 
Муса белән янәшә куеп булмый, билгеле... Әмма нәрсә бәйли, нәрсә якынайта сон, 
бу бер-берсеннән шактый ерак кешеләрне?.. Яшь аралары да зур гына... Моны аңлар 
өчен аларның үткәненә борылып карарга кирәк. 

Мәгълүм ки, алар икесе дә Ырынбур ягыннан — шунда туып, шунда үскәннәр. 
Очрашулары да Ырынбурда... 1914 — 1917 елларда 8 яшьлек Муса — "Хөсәения" 
шәкерте. Ә Төхфәт абыйсы шул мәдрәсәнең яшь хәлфәсе — тел-әдәбият укытучысы... 
Муса шигырь язу белән мавыга... Хәтеремдә, Ченәкәйнең Муса алдында көлебрәк 
әйткән сүзләре: бәләкәй Мусаны үземә алып кайтып, урындыкка бастырып, 
шигырьләрен яттан укыта идем... 

Димәк, буйга кечкенә шәкертнең шигырьләрен иң беренче булып тыңлаган 
һәм шигырь язу турында аңа ниндидер киңәшләрен дә биргән кеше — Төхфәт 
Ченәкәй!.. Беренче хәлфәсе... Ә беренче хәлфәне кеше, соңыннан нинди генә 
биеклеккә күтәрелмәсен, бер вакытта да онытмый... Муса өчен дә ул шулай — 
аралары өзелмәгән, дуслыклары дәвам иткән... 

Ләкин дөнья үзгәрмичә тормый — бигрәк тә ул буталчык елларда... Капыл 
гына Октябрь инкыйлабы булып куя... Гражданнар сугышы башлана... Ченәкәй — 
Муса мөнәсәбәтләре өзелә, юллары да аерыла... Шагыйрь шәкертне революция 
дулкыннары үзенә суырып ала... Җиһанны тетрәткән вакыйгалар вакытында кеше 
йә бик тиз күтәрелә, йә кинәт түбән тәгәри. Яшь кенә Мусаның да инкыйлап 
аркасында гаҗәп тиз күтәрелә башлавын күрәбез. Ул инде туган авылына кайтып 
комсомол ячейкасы да оештыра, кулына корал алып, "кулак бандаларын" тар-мар 
итүдә катнаша.. Болар барсы да әлеге белешмә китабында язылган — әгәр дөрес 
булса (Бу китапта ялган җитәрлек). 

Ә менә Төхфәт Ченәкәй турында бер мәгълүмат та юк. Гомумән, аның 
тәрҗемәи хәлен белмибез — бары туган һәм үлгән еллары гына мәгълүм... 

... Ченәкәй егерменче елларның урталарында Уфадан Казанга күчеп килә. 
Менә шул вакыттан алып, Муса — Ченәкәй бәйләнешенең икенче чоры башлана. 
Бу якын бәйләнеш бер дүрт-биш ел дәвам итте булса кирәк... 

һәм соңыннан Ченәкәйнең 40-50 ел буена онытылып торуына да сәбәпче 
була ул... якын бәйләнеш!.. 

... Ярый әле Муса Җәлилнең бик күптән үз кулы белән язган "Булачак 
иптәшемә хатлар" дигән истәлекләре былтыр гына "Әдәби җомга"да басылып 
чыкты... Әйтергә кирәк, бу тәүбә-истигъфар юкка гына язылмаган. Муса үзе турында 
төрле сүз-гайбәтләр булачагын һәм ул гайбәтләрнең иртәме-соңмы "булачак 
иптәшенә" (ягъни хатынына) килеп җитәчәген гүя алдан ук белгән... Шуңа күрә 
егет чагындагы "мәхәббәт маҗараларын", шуның белән бәйләнгән авыр кичереш
ләрен һәм тирән уйларын хатлар итеп язып куюны кирәк тә тапкан... Беренче 
хатында ул Ченәкәйне дә телгә ала: 

"Минем Ченәкәй дигән бер шагыйрь дустым бар. Син минем белән тора 
башлагач, аның турында күп ишетерсең әле (ассызык минеке. Ә. Е.). Ут минем 
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гомеремдә һәм яхшы, һәм начар күп роль уйнаган кеше", — дип яза Муса. 
күрәзәләрчә бетенәсен алдан күреп. 

Шуны да истә тотыйк: Муса бу хатларын Әминә исемле кызны очратканчы 
һәм ана өйләнгәнче язган... Әминә ханым аларны озак еллар үзендә саклаган, аннары 
тел-әдәбият институтына тапшырган... Ниһаять, хатлар 97 елда гына мәрхүм Нил 
Юэиевның кереш сүзе белән "Әдәби җомга"да басыла башлый. Бу инде үзенә күрә 
Ченәкәйне "реаблитировать итү" дигән сүз. Чөнки Муса үзе Ченәкәй дигән бер 
шагыйрь белән якын бәйләнештә булуын ачып бирә... Инде бу бәйләнешнеа нидән 
гыйбарәт икәнен, "шагыйрь дустының," аның гомерендә "һәм яхшы, һәм начар 
роль" уйнаганын аңлар өчен әнә шул истәлек-хатларны бик игътибар белән укып 
чыгарга кирәк... Муса язганны шәрехләп торуның кирәге юк. ләкин шулай да минем 
кайбер аңлатмалар гына өстисем килә. 

Хатлардан күренгәнчә, Муса 1929 ел башында, ягъни каникуллар вакытында, 
Ченәкәй чакыруы буенча Казанга кайта. (1925 елны Мәскәүгә киткәннән сон. беренче 
кайтуы.) Ченәкәй ул вакытта хәзерге Киров урамындагы элеккеге "Сарай" номерының, 
бер бүлмәсендә тора иде... Шушы кайтуыннан башлап, Муса һәр елны, кайчан гына 
кайтмасын, бары Ченәкәйдә туктала, анын. янында тора торган булды. Мин үзем дә 
Муса белән Ченәкәйдә очрашып таныштым. 

Бу вакытларда Ченәкәй утыз бишләр чамасындагы ялгыз буйдак, ә Муса 
егерме бишкә якынлашып барган чын егет иде. Билгеле ике ялгызакның кайбер 
теләкләре туры да килгәндер, әйтик, хатын-кыз мәсьәләсендә... Әмма һәркайсынын 
үэ башы, үз акылы — икесе дә мәсьәләне үзләренчә хәл итүчеләр... Хатлардан 
күренә ки, рольләре дә ике төрле: Ченәкәй Мусаны кызлар белән таныштыра, апа 
теге яки бу кызны димли, чөнки анын Мусаны өйләндерәсе килә. . . Ә Муса 
Ченәкәйнең активлыгын бик үк өнәп бетермәсә дә, аңа ияреп, кызлар белән танышып 
йөри... Әйтергә кирәк, Ченәкәй таныштырган кызларның берсе дә тыйнаксыз кыз 
түгел иде. Мин алаңның икесен — Мөбинә Габитова (соңыннан Таһирова) белен 
Мәрьям Гобәйдуллинаны яхшы ук белә дә идем. Уфаның сәүдәгәр кызлары, 
мөселманча гаилә тәрбиясе алган бик инсафлы туташлар (аеруча Мәрьяме). Икесе 
дә бик сылу, чибәрләр, мәгәр Мөбинә туташ үзенә башка чибәрлеге белән аерылып 
торн иде. 
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Мусаның истәлек-хатлары да менә шул Мөбинәгә булган тирән, онытылмас 
мәхәббәте турында. Ләкин бу мәхәббәт тарихын моннан күп кенә еллар элек миңа 
Мөбинә ханым үзе дә сөйләгән иде. Ул аны язган да булган, Казанга да китергән, 
ялгышмасам, заманында "Казан утлары"на биреп тә караган, ләкин аның язганнары 
дөньяга чыкмады. Сәбәбе ачык булса кирәк... Инде менә Муса кулы белән язылган 
хатлар, ниһаять, килеп чыкты. Мәхәббәт тарихын тасвирлауда Мөбинә ханым язмасы 
белән Муса хатлары арасында шактый гына аерма булырга тиеш, минемчә. Аларны 
чагыштырып карау кызыклы булыр иде. Ләкин бармы икән ул язма, кайда, кемдә 
саклана икән?.. Гомумән бер шөбһә минем җанымны борчып тора: Мөбинә ханым 
үзе исән-саумы икән, Муса хатларын укый алды микән?.. Рафаэль Мостафинга мин 
Мәскәүгә чылтыратып, шуны белергә кирәк дигән идем. Күпмедер вакыттан соң 
Рафаэль миңа "Мәскәүгә Мөбинә ханымга чылтыратып караган идем, телефонны 
алучы, җавап бирүче булмады", диде... Йә Хода, Муса хатлары аның дөньядан 
киткәнен көтте микәнни?!. 

Ә менә вакыйгаларның икенче героинясы Мәрьям Гобәйдуллина минем әйтүем 
буенча Муса хатларын укып чыгарга өлгерде... Хәтта миңа чылтыратып, Мусаның 
ана карата язганнары бик үк дөрес булмавын да әйтте. Мәрьям ханым — туксан 
яшен тутырып. 98 нче елга кергәч кенә бу фани дөньядан китеп барды... 

Авыр туфрагы җиңел булсын!.. 
Шактый тыгыз башланган Муса — Ченәкәй бәйләнеше, минем белүемчә, 

озакка сузылмады — күп булса дүрт-биш ел дәвам иткәндер... Муса Казанга елдан-
ел сирәгрәк кайта башлады, ә Ченәкәй 1934 елны микән Казанны ташлап, 
Үзбәкстанга китеп барды... Бу ике дус шагыйрьнең бөтенләйгә аерылышулары иде. 

Ченәкәй Мусаны өйләндерә алмаса да, үзе ул ялгыз буйдак булып калмый... 
Музыка техникумын бетергән бер кыз белән бергә китеп, бераз вакыт Ташкентта 
торып, шуннан Әндиҗанга барып урнашалар. Икесе дә укытучы булып, гаилә корып, 
балалар үстереп (5 балалары була), шунда тыныч кына гомер сөрәләр. 

... Шул китүеннән Ченәкәй, куп кенә еллар узса да, Казанга бер тапкыр да 
кайтмый... Дөрес... 1958 елны ул Уфага кайта, озак кына тора, Казанга да килмәкче 
була. Ләкин авырый башлап, туры өенә кайтып китә... Күрәсең, әҗәленә тигән 
сырхау булгандыр инде. 59 елның кайсыдыр аенда ул дөньядан да китә... Бик күп 
татарларныкы шикелле ук аның да кабере чит-ят туфракта. Мәрхүмнең исән чагында 
кадере булмады, үлгәч каберен дә белмибез... 

Суллан-уңга Т Ченәкәй, X Туфан. С Кулаш 1930 ел К, 
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Шулай да безнең Язучылар союзы Ченәкәй шигырьләрен җыеп чыгарырга 
бер талпынып карады. Моны Союзньщ ул чактагы рәисе Ибраһим Гази кузгатты. 
Ченәкәй турында йөргән сүзләрне ул, әлбәттә, белә иде, ләкин үзенчә уйлаучы 
тәвәккәл кеше буларак, көннәрдән бер көнне мине чакырып алды да әйтте: 

— Сяк Ченәкәйне яхшы беләсен, шикелле... Менә шунын әйберләрен җыеп 
чыгарырга кирәк. Исемен белүчеләр күп, ә нинди шагыйрь икәнен белмибез..- Үзе 
дә дөньяда юк. ләкин гаиләсе каядыр Үзбәкстанда бугай... Мин сиңа командировка 
бирәм, җыен да бар, эзләп тап, архивы белән талыш... Ни өчен килгенеане әйт, 
китабын чыгарабыз диген... 

— Ләкин Ченәкәйне чыгарып булырмы соң, аның исемен бит Муса белән 
бәйләргә ярамый... — дип әйтә башлаган идем, Ибраһим мине кырт кисте: 

Менә шуның өчен дә чыгарырга кирәк... Югыйсә, монда Мусаны күптән 
белүчеләр бик күбәеп китте, ә Ченәкәйнең исемен дә атарга ярамый, имеш!.. В 
конңе концов, ике шагыйрь арасында казыну безнең эшебез түгел, безгә Ченәкәйнең 
нинди шагыйрь икәнен белү кирәк. 

Ибраһимның шул нәсихәтен тыңлаганнан соң, Союздан командировка алын, 
69 елның көзендә мин озын сәфәргә чыгып киттем. Башта Ташкентта тукталып, 
шуннан Әндиҗанга юл тоттым. Кулымдагы адрес буенча Ченәкәйнең гаиләсен дә 
тиз эзләп таптым. Мине әйбәт кабул иттеләр. Килүемнең максатын әйткәч, урта 
яшьләрдәге сөйкемле генә ханым Ченәкәйнең зур ашъяулыкка төрелгән кәгазьләрен 
алдыма китереп куйды... Тәртипсез буталып беткән шул кәгазьләрне мин озак кына 
утырып, бергәләп карап чыктым. Әмма игътибарга лаеклы бер генә кәгазь дә таба 
алмадым. Соңга калганмын — миңа хәтле инде кемнәрдер килеп, Муса турында 
материал эзләп, табылганын алып, калганнарын бутап бетереп киткәннәр. 

... Калган кәгазьләр арасыннан шулай да бердәнбер кыйммәтле нәрсә табылды — 
ул Шакир Мөхәммәдьнровның Ченәкәйгә язган озын хаты иде Менә шуны миңа 
алырга рөхсәт иттеләр. Соңыннан мин аны "Мирас" журналында бастырып та 
чыгардым. 

... Ченәкәйнең тол калган җәмәгате белән шактый гына сөйләшеп тә утырдык 
(Кызганыч, исемеп язып куймагач, хәзер инде онытканмын). Билгеле, мин аңардан 
ни өчен Ченәкәйнең үз китаплары юк, дип сорадым. Ханым, Ченәкәй Ташкентка 
китешли бер кечкенә сандык тулы китапларын, кулъязмаларын Ырынбурдан ерак 
түгел авылда торучы якын туганына калдырып китте, диде... Бирегә килгәч, сирәк 
язган, китап чыгару мөмкин булмаган... Укытучы булып тыныч кына яшәгәннәр, 
Ченәкәй бик гаилә җанлы булган, балаларын бик яраткан... Исемнәрен дә гел үзе 
куйган. Мин ул исемнәрне язып та алганмын: Көндез. Алмагөл, Ялкын, Тату. Аяза 
(Аяз түгел). Бу балалар әтиләре турында ни беләләр икән дигән уй шул чакта җанны 
борчып күңелгә килмичә калмаган иде. 

Әмма минем бу сәфәрем бөтенләй үк уңышсыз булмады. Ташкентка кайткач, 
мин бик кирәкле кешене — Ченәкәйнең якын кардәше һибатулла абзый Тнналшшы 
очраттым (Ташкентка килгән чагы булган). Аннары шул ук Ташкентта бик күптән 
яшәүче Сәхи Рәхмәти карт та исән иде әле... Менә шулар ярдәме белән мин 
Ченәкәйнең шигырьләрен җыеп алдым, һибатулла абзый иленә кайткач та миңа 
гәэит-журналларда басылган шигырьләрен күчереп, үзендә сакланган аерым 
китапларын да җибәрде. Шулай итен, Ченәкәйнең шактый күн нәрсәсе минем кулыма 
керде. 

... Менә шулардай мин, берничә ай утырып, бик җ е н т е к л ә н ч ү п л ә п , 
Ченәкәйнең, тулы гына бер җыентыгын әзерләп нәшриятка тапшырдым. Җыентык 
безнең Союз тәкъдиме белән дөньяга чыгарга тиеш иде, әмма ни үкенеч, ул арада 
Ибраһим Гани үл- дә кинәт кенә үлеп китте. Җыентык, әлбәттә, чыкмады. Табу!.. 
Ишетүемә караганда, Ченәкәй җыентыгын чыгаруга Шәйхи Маннур бик нык каршы 
торган, имеш!.. Булыр да, бик принципиальный кеше. Ихтимал, ул Ченәкәйне 
шагыйрь дип танымый да торган булгандыр... Күпме йөрү. күпме мәшәкать шулай 
итеп юкка чыкты. 

Хәзерге вакытта миндә өч кечкенә китабы саклана, аннары нәшриятка 
тапшырылган шигырьләрнең копиялары. бирелми калганнары, бигрәк тә һибатулла 
нбэый кулы бвлвв төзелгән барлык шигырьләрнең исемлеге иске бер папкада 
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сакланып ята... Шул кулда калганнардан бик азын гына сайлан, журнал соравы 
буенча "Казан утлары"на бирергә булдым... Ченәкәйнең кем икәнлеген искә төшерер 
өчен генә... 

Ченәкәй Октябрь инкыйлабы аркасында урталай сынган шагыйрь... Шагыйрь 
булып калыр өчен ул большевиклар заманына яраклашырга тырышып та күп язды. 
Аның, кебек урталай сынып яраклашырга тырышучылар аз булмады. Мәсәлән. 
Сәгыйть Рәми, Сәгыйть Сүнчәләйләр хәтта партиягә дә керделәр, әмма шигырь 
язудан туктадылар... Соңыннан Рәмиев үлеп котылды, Сүнчәләйне аттылар... 

Галимҗан Нигъмәти Ченәкәйнен. "Карагайлы каен урманда" дигән китабына 
язган кереш сүзендә башта ук: "Ченәкәй революциягә килергә тырышып та килә 
алмаган шагыйрь" дип әйтә, һәм ул моны үзенчә исбатлый да... Менә шул күзлектән 
караганда, Ченәкәй иҗаты игътибарга лаеклы һәм өйрәнер өчен кызыклы. 

Инде Муса беләя Ченәкәйгә килсәк, монда һәммәсе бик ачык. Муса легендага 
әйләндерелгән шагыйрь. Аның белән бүтән бер генә шагыйрьне дә янәшә куеп 
булмый — хәтта бөекләрен дә... Безнең әдәбият Муса алдында бурычлы булып 
калмады. Аның хакында пьесалар, поэма-шигырьләр, роман, опера, кино, махсус 
китаплар, бихисап мәкаләләр язылды. Әмма моның өчен Ченәкәй исемен сызып 
ташлауның һич тә кирәге юк иде... Ченәкәй дә шагыйрь ләбаса!.. Аның да әдәбиятта 
кечкенә генә булса да үз урыны бар, һәм шул урынына кайтырга хакы да бардыр 
ахыр чиктә!.. 

1998 Гыйнвар 

Төхфәт Ченәкәй 

ИҖАТЫННАН — ҮРНӘКЛӘР 

Илаһи сәҗдәм 

Зар елап синнән, Ходаем, көчлерәк куллар сорыйм, 
Баш бөгеп бар әмереңә, мин изге ак юллар сорыйм. 

Бушка китмәсен кара туфракка тамган яшьләрем. 
Күзләрем туйган томаннан — инде ак нурлар сорыйм. 

Инде үтсен тормышымның төннәре, кыш көннәре. 
Инде гомеремнең кояшлы нурлы язын каршылыйм. 

Күзләремнән нур түгелсен, сүзләремнән энҗеләр, 
Мин дә балкыйм, нурланыйм бер — көн булыйм, — 

бер яктырыйм. 
Кулларымнан уйнасын ут, юлларымда ай, кояш. 
Ярлы халкым өстенә бер җанлырак тан аттырыйм 

1918 

Редакциядән: Шагыйрьнең төрле елларда, төрле журналларда басылган шигырьләрен 
төрле кулларда сакланган күчермәләреннән, һәм шулай ук үзендә сакланган -Карагайлы 
каен урманда" китабыннан алып (Күбесендә еллары куелмаган!), сайлап, кайчандыр Т 
Ченәкәйнең китабын да чыгарырга йөргән, архивында шактый шигырьләрен саклаган 
мөхтәрәм Әмирхан ага Еники төзеп китерде. 
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... Гөл бизәкле ефәк яулыгыңны 
Ак көенчә алма кулыңа 
Китер аны үзем манып бирим 
Кояшкайның алсу нурына. 
Ак яулыкның төсе төрләнсен дә, 
Якты юлларына ал сипсен. 
Сөенеп очкан шаян нурлар белән 
Ямьле йөзең янып ялт итсен. 
Ал яулыкны алып ак кулыңа 
Алтын тауларына менәрсең. 
Гөлләр сөеп искән тау җиленә 
Сөенеч хәбәрләрне сөйләрсең. 
Алтынлы, нур сипкән яулыгыңны 
Төньякларга табан җилперсең. 
Ямьләр таны белән сөенеч биреп, 
Еракларга сәлам илтерсең. 

1919 

Әрнеттең... 

Ник килдең, кул бирдең, 
Елмайдың, ник көлдең'.' 
Дөньямны ут иттең, 

ярсыттың, 
ярсыттың... 

Йөрәкне ник кистең? 
Кистең дә тоз сиптең 
Тиз килдең, тиз киттең, 

әрнеттең, 
әрнеттең... 

1922 

Көлде 

Көлде. . . голлар түгелде, 
Күк капусы күренде, 

Елмаюы яменнән 
Изге серләр беленде. 

Тан яктысы сызылды, 
Җан шатлыгы сизелде. 

Иреннәре эчендә.. . 
Ак энҗүләр тезелде. 

Елакишар юанлы, 
Караганнар кушдн 

Күңелләрнең, күгендә 
Кара төннәр югалды. 

1923 
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Ташла тузган кылларыңны. 
Сынык сорнайларыңны. 
Калдыр нске җырларыңны, 
Ярык курайларыңны; 
Сыбызгыларны сызгыртма: 
Кубыз уйнар чак түгел. 
Түкмә күздән яшьләреңне: 
Җырлап елар чак түгел. 

Ал кулыңа эскрипка, 
Китер ипкә кылларын. 
Уйна иркен нл көйләрен, 
Җырла шатлык җырларын. 
Иске җырлар, иске моңнар 
Җир астына күмелсен, 
Кылларыңнан дәртле моңнар, 
Яңа койләр түгелсен. 

Әйдә башла бәйрәм ямен. 
Якты тормыш көйләрен. 
ӘЙдә макта җир җәннәтен 
Яшь йөрәкле чибәрен. 
Җырла иген кырларында 
Балкып кояш чыкканын, 
Җырла кояш нурларында 
Күгәрченнәр очканын. 

Макта ялан күкләрендә 
Күкрәп яшен яшьнәвен. 
Алтын басу битләрендә 
Ялкын очкын чәчрәвен. 
Макта бакча күренешләрен. 
Макта эшнең өмәсен; 
Аңлат асыл тормышларның 
Илгә тиздән киләсен. 

Кылларыңнан чыккан моңнар 
Еракларда яңгырасын. 
Зур диңгезләр, нур йолдызлар 
Җырларыңны аңласын. 
Кабынып янган ут йөрәкләр 
Дәртле-дәртле сикерсен. 
Алгы көннең сөенечләрен 
Күз алдына китерсен. 

1928 

Якын киләчәктә 

I 

И алтынлы кояшкайның ал нурлары, 
Таралсагыз йолдызларның илләренә, 



И Җ А Т Ы Н Н А Н ҮРНДКЛ-ЧР ия 
Җәйләрдәге бәйрәмнәргә баралсагыз 
Безнең җирдән: 

— Сәлам! 
Диңгез гөлләренә. 

Безнең тормыш тарихларын күрсәтерсез. 
Йолдызлардан йолдызларга сибелгәндә. 
Онытмагыз җирдәге нур уеннарын 
Сөен ә -

Сөелә 
Йөгергәндә, 
Сикергәндә. 

Илләрендә җир хәленнән сорасалар: 
Җир йөзендә җилләр уйнап исә, - -

диегез, 
Көннәр, төннәр. 
Айлар, еллар килен-китеп. 
Озын заман үз иркендә кичә' 

диегез; 

Диңгезләре дулкынланып ага, 
диегез. 

— Йолдызлары ялкынланып яна 
диегез; 

Аякланып баскан яна тормышлары 
Канатланып, 
Атылып алга бара. 

диегез. 

— Кара ефәк керфекләрен күккә сирпеп 
Җир күзләре сезгә карап "табына".. 

диеп a 

Очын китәр. 
Сезгә килеп җитәр өчен 
Йөрәкләрдә дәртләр ЯШЬНал кабына 

11 

Йолдызларда йөргәннән соң 
Еллардан соң. 

Ьезнең якка әйләнсәгез бер-бер ваман, 
ЕлкЫЛДаЛШ Йолдызларның ал нурларын 
Күпләп күнләп алып кнлегея юрга габи 
Сея кайтуга, без ясарбыз ямь бәйрәмен. 
Күк серләрен күңелләргә штерганда 
К\анырбыз. 
Тормыш тагы күңелләнер. 
йоддыа ир ert шшр бевмащ фикерләр да 

i928 



т*>ХФӘт_чвнеки, 

Сизми 

Матурлыкның үрнәге 
Асыл кызны күрдем мин. 
Шашкын иде күзләре, 
Эзләреннән йөрдем мин. 
Иң кирәкле, кыйммәтле 
Әйбер югалткан кебек, 
Бер йөгерә, бер атлый, 
Бер туктый, тапкан кебек. 
Бер карауда күзеңә 
Көлемсерәгән кебек, 
Бер карауда күңелгә 
Өметсезләнгән кебек, 
һ ә р егетнең йөрәген 
Ярып тикшергән сымак, 
Сиздермичә серләрен 
Карый керлек астыннан 
Теләкләрен тилмереп, 
Читтән эзли дә эзли, 
Аңа кирәкле йөрәк 
Миндә икәнен сизми. 

1937 

Безнең җырлар 

Сәйфи Кудашка 

Безнең дуслыклар башланды 
Мәдрәсә партасыннан, 
Безнең чордаш каләмнәрнең 
Көчләре арта шуннан. 
Ак кәгазьнең битләренә 
Кызыл юллар сыздык без, 
Матур җырлар җырлый-җырлый 
Авыр юллар уздык без. 
Безнең күңелләр күнеккән 
Салкыннарга, януга. 
Җырларыбыз ярап бара 
Йөрәкләргә даруга. 
Без үлгәч тә җырларыбыз 
Чәчәкләнеп яшәрләр, 
Җыр кадерен белгәннәргә 
Җан ямьнәрен чәчәрләр. 

1958, 1 апрель, Әндиҗан 
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утрауның күренек 
машинасында байт 

Мәүлет Үнлеҗаеклы — // Бөтендош 
конгрессында катнашкан кеше. бик 
җанлы шәхес, ул сезне үзе эзләп табар. — 
дигәннәр иде безгә Истанбулдагы *Идел — 
Урал> татар җәмгыятендә Кызык бу дшньм 
Казанда күрешеп булмаган иде Конгресс 
кунагы белән язмыш безне Тоньяк Кипр 
Төрек җөмһүриятендә. Мәүлет әфәнденең 
яшәгән, мал тапкан җирендә. Бөтендөнья 
төрки яшьләр көннәре барган төштә — 
Гирнә шәһәре янындагы ял йортында 
очраштырды Хатыны Сәрвәт ханым белән 
алар көнаралаш яныбызга килеп йөрделәр 
Мәүлет әфәнде белән аның мәрмәр һәм гранит 
җитештерә торган заводын. Лефкошадагы 

бүлеп торган чик сызыгын багып, гомумән, 
аннары буйлап без — татар яшьләре — аның 

җирләр гиздек Табигый ки. форсаттан файдаланып. 

•хәшебез белән әңгәмә кордык 

- Мәүлет абый, әңгәмәне дә конгресска мөнәсәбәтле сораудан башлыйк 
әле Сез аннан нинди тәэсирләр алып кайттыгыз17 

— Минемчә, бу конгресс татар халкы татар мохиты өчен бик әйбәт 
һәм файдалы булды кебек Белгәнебезчә татар халкы бөтен дөньяга 
таралган Австралиядә Америкада. Финляндиядә тагын әллә найларда яши 
безнең милләттәшләребез Һәм алар кайда яшәсәләр дә татар хәсрәте 
белән яналар, күңелләрендә татар өчен кайгыру, яну бар Мин дә Татарстанга 
килергә бик яратам Татар халкын яратам Үзем дә татармын Кальбем дә 
татар Йөрәгем дә татар Кипрда бер ялгыз башым татар булып яшәсәм дә 
гореф-гадәтләребезне, туган телне онытмадым Өемдә — халкымның истәлеге 
бул ара* — өчпочмак, пәрәмәч, бәлешләр пешеп тора Балаларыма да сөз — 
татар кавеменнән, татар икөнлөгөгөзне оныта күрмәгез татар милләтенә 
файдалы кәшәләр булыгыз, сезнең өби-бабаларыгыэ Татарстаннан чыккан — 
дип тукып торам Минем үземнең өти-өнием Оренбур ягыннан хатыным — 
Казан ягыннан Ике улым бар Урал — 18 яшьтә. Әмрөгө — 20 яшь тулды 
Икесе дә Америкада укый Урал Чикаго шәһәрендә бизнес һөнәрен өйрәнеп 
Әмре Миниаполис университетында сәясәт факультетында белем ала 

Соңгы вакытта бәзгә — Кипрга бизнес ясарга татарлар байтак килә 
башлады Әйбәт оланнар булды Казаннан Чаллыдан Әлмөттөн килүчеләр 
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шактый булды Мондагы университетларны бетереп киттеләр Курәсез өлегө 
татарча бик шәп сөйләшмим Әмма. кыска гына арада телем шомарыр дип 
уйлыйм Гафу итегез' Әйтәсе килгән иң зур теләгем шулдыр дөньядагы 
бөтен татарлар — яһудләр кебек — бер-берсе белән танышып, белешеп 
торсыннар иде- Хат язышып, телефон аша булса да хәбәрләшеп торулары 
бер-берсенең адресларын белеп торулары кирәк Бөтен татарлар тугандыр 
Безгә яһудләрдән үрнәк алырга, бер-беребезне хуплап, яклап торырга кирәк 
Татарстан — бөтен татарның Ватаны Бөтен татар Татарстанны ярата Мин 
узем Татарстанда биш тапкыр булдым Казанда, Әлмәттә, Чаллыда булырга 
туры килде Әнием, әтием Төркиягә Оренбурдагы Зубачы авылыннан килгән 
Үзем бирегә тугыз ел элек килеп төпләндем Хәзер әниемә 85 яшь 63 ел 
күрми торганнан соң әниемне ата ватанына алып кайттым Ул бик шатланды 

— Әниегез сезнең белән бергә яшидер инде0 

— Әнием Төркиядә тора Апам белән бергә Тарсус шәһәрендә яши 
Безнең янда да тора алыр иде. билгеле. Тик хатыным да көн буе өйдә 
булмагач, витриналар бизәү бизнесы белән шөгыльләнгәч, аңа бер үзенә 
өйдә күңелсез булачак Курәсең. картайгач, аралашу, сөйләшү ихтыяҗы тагын 
да арта төшә. 

— Сез үзегез мәрмәрне биредәге таулардан чыгарасызмы9 

— Юк, мәрмәр, гранит Төркиядөн. Италиядән килә Без кисәбез 
эшкәртәбез Камин, кабер ташлары, офисларны бизәү, тышлау өчен плитәләр. 
паркетлар ясыйбыз Кирәк икән, нульдөн башлап төзеп бирәбез Миндә 50 
кеше эшли 

— Сез беренче күрешкән көнне үк. татарның татардан башка дусты юк, 
дигән идегез 

— Әлбәттә, шулай Бөтен дөньядагы татарлар берләшергә тиеш 
Берләшмичә булмый. Бөтен дәүләтләр беренче чиратта, уз милләтләрен 
яраталар. Беренчел мәсьәлә бу. Кеше иң элек үзен кайгыртырга тиеш 
Үзеңне үзең кайгыртмасаң, башкаларның сиңа исе китми Милли яссылыкта 
да бу шулай. Әйе, татарның татардан башка дусты юк Бөтен дөньяда 
шулай; гарәп гарәпне, яһүд яһүдне, инглиз инглизне ярата Әмма шунысы да 
бар татарның татардан башка дошманы да юк Чөнки һәр нәрсә үзебездән 
килә Моның өчен акыллы булмак, ягъни рухи мөгьнөвиятне олуг тотмак 
кирәк Әхлакны төшермәү кирәк Татар мәсьәләсен барча милләттәшләребез 
төшенерлек итеп аңлатасы иде Кипрда мин берүзем Әмма кая гына 
барсам да, мин — татар, дип әйтәм Өемдә Татарстан әләме татар почмагы 
бар Кыскача гына әйткәндә, чыпчык чыпчык белән, карга карга белән очып 
тора Табигатьтә бөтен кошлар шулай Җәмгыятьтә дә татарлар беренче 
чиратта татарлар белән аралашырга, аңлашырга тиеш Гореф-гадәтләребез 
ашларыбыз бер. Эшләребез, телебез бер. Болай барганда, эшләр уңайга 
китәчәк Бөтен дөнья татарлары Татарстанга куәт бирергә тиеш Татарларга 
да бөтен җиһанда әрмәннәр, яһүдлөр кебек лобби корырга кирәк Бөтен 
дөньяга татар тавышын ишеттерергә, белдерергә иде 

— Бирегә «Азатлык- радиосы тавышы яки бездә күптән түгел генә 
оештырылган «Татарстан авазы килеп җитмиме? 

— Юк шул, юк. 
— Кипр проблемасы хакында ни уйлыйсыз? 
— Дөреслек шуннан гыйбарәт дөнья сәясәсендө төрекләргә дошман 

күп. Төрекләрне христиан галәме яратмый Бу — зур хакыйкать Мондагы 
греклар да биредә төрекләр юк. мөселманнар гына бар, диләр Мөселман 
дип әйтсәң проблем юк Төрекмен дисәң, проблем куп Алар сез төрек 
тугел, сез мөселман, диләр. Бөтен Кипр — грек ватаны, диләр Мондагы 
төрекләргә яшәргә ирек бирмәгәннәр Бизнес юк. эшләргә эш юк Авылларда 
төрле кара эшләрдә эшләргә мәҗбүр булганнар 1963 елда монда Макариүс 
фетнә чыгара Кайда төрек авылы булса, шунда бәреп кереп кешеләрне 
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асып, атып йөргәннәр Хатын-кызларны, хәтта балаларны да кызганмаганнар 
1973 елны Рәүф Дәнкташ (хәзерге президент), безне анда мәсхәрәләп, юкка 
чыгарып бетерәләр, дип Төркиягә ярдәм сорап килә 1974 елның июлендә 
Никус Самсун Греция хөбилөренө таянып монда темам үз хакимлеген 
урнаштырмакчы була Төркия белән Берләшкән Милләтләр Оешмасы арасындагы 
килешүгә нигезләнеп, утраудагы төрекләрне юк итүдән саклау өчен ике 
атнадан бирегә төрек гаскәрләре кертелгән Шуннан бирле утрауда кан 
коелышның булганы юк Кипрның көньягында — греклар төньягында — 
төрекләр яши Хәзер бернинди проблем юк 

Кипрның бу ягында заводлар бик аз Шуның өчен диңгез, һава да 
грек ягыннан чистарак Бер күлмәкне бер атна буе кияргә була Инглизләр 
алманнар монда килергә бик ярата Монда бер проблем бар Төче су аз 
1998 елда бирегә Төркиядөн чиста су китерә башлаячаклар 

— Без машинада барганда юл буенда тырмаланган кырлар күрдек 
Анда ни үсә? Су санаулы булгач, иген дә уймыйдыр 

— Анда бодай үстерәләр Ләкин мондый кырлар күп түгел Ходай 
бирсә, яңгыр яуса, бодай була Булмаган сурәттә, авыллардагы кешеләр, иген 
чәчкән идек уңмады, дип хөкүмәткә мөрәҗәгать итәләр Хөкүмәт ярдәм бирә 

- Димәк, биредәге төрекләр нигездә туризм хисабына яши9 

— Дәүләт эшендә эшләүчеләргә Төркия акча түли Әйе, асылда акча 
шул туризмнан кере. Монда иң күбе 200 мең төрек бар Грек ягында 800 
мең кеше яши 

— Сез Татарстанда биш мәртәбә булгансыз икән Әйтегез әле базар 
икьтисадына күчеп бетү өчен безгә нәрсәләр җитми? 

— Анда барып кайткач туганнарым дусларым да сораштыралар анда 
ни карадыгыз, ни күрдегез? диләр Мин әйтәм анда булган нәрсә монда 
юк, монда булган нәрсә анда юк. Сездә шәһәрләрне планлаштыру әйбәт. 
юллар ярыйсы гына. Өйләрнең төзелеше бик ейбәт булмаса да. җылы су 
бар Өйләрне җылыталар. Җәмәгать транспорты булу әйбәт Ләкин тиз генә 
такси тотыйм дисәң, такси юк Ресторан юк Отель юк Барын бар Тик 
аларда яхшы сервис, яхшылап хезмәт курсәту юк Монда күреп торасыз 
кушуың була йөгереп йөриләр Мин Әлмөттө булдым Шунда бер зур 
ресторанга кердем Бер кыз сыра сатып тора Шешәле сырасы юк Кем 
банка алып килә, шуңа агызып бирә. Бер стаканга агызып бирегез әле дим 
Стакан юк, ди Монда кайткач сөйләгән идем - кешеләр көләләр 

- Сездә гражданлык алу кыенмы? 

- бөтен дөньядагы кебек биш ел монда торсаң, полис (полиция) 
белән проблем булмаса. сиңа паспорт бирәләр Кипр паспорты белән 
бернинди визасыз Төркиягә дә. Англиягә, Америкага да китеп була 

- Төньяк Кипр терек җөмһүриятен БМО танымый, диләр бит 

- Дөнья милләтләрен аңлау мөмкин түгел Танымыйм дип әйтелер Ә 
мин Италиядән бирегә бик күп мәрмәр кайтарам Карар, күрер Өчен дә бик 
күп кеше килә бирегә Танымагач, нигә киләләр" Акчаң булса бөтен дөнья 
танып тора Моннан бөтен дөньяга акча китә акча да килеп тора Ул лаф 
буш суз Ягъни тиҗарөт. сәүдә чикне белми Мондагы банкларны таныйлар 
Зүр төрек Кипр банклары бар Акча төрек ягыннан Кипр ягыннан килде бит 
дип әйтмиләр Акчаң булмаса, проблем күп Монннан кая теләсәң шунда 
билет саталар Алманиягө барасыңмы. Лондонгамы - теләсә кая оча 
аласың Истанбул. Әнкара, Анталиягөме 15-20 минутка төшеп тора да^ син 
теләгән юнәлешкә оча очкыч Әйтик, Русиядөн бирегә туры юл юк Башта 
Истанбулга киләсең да. аннан икенче очкычка утырып китәсең Ә менә 
Америкадагы төрөк Һава юллары бирегә билет саталар Лондонда исе 
теләсе кайда сатып алырга мөмкин Иң проблемсыз дәүләт - Англия 
Монда инглизләр төрекләрдән күбрәк бугай Кая барсаң, инглизгә юлыгасың 
Алар бу җирне бик яраталар Монда хәтта инглиз авыллары бар Таулар 
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арасында пенсиягә чыккан инглизләр яшәп ята. Аларгә Лондонда акча 
күбрәк кирәк. Биредә өй, җир сатып алалар. 

— Анарның биредә яшәве сезнең өчен. хөкүмәт өчен файданымы соң'' 

— Әлбәттә, файдалы. Инглиз-төрек мөнәсәбәтләрен җайга салу. йомшарту 
өчен әйбәт була Инглизләр яшәгәч, алар безгә өллөни басым ясый 
алмыйлар Аннан соң инглизләр монда торгач, аларның бирегә туганнары, 
дуслары, танышлары килә Шулай итеп. җөмһүриятебезгә шактый акча керә 
Монда чабаннарның да иң яраткан акчасы — стерлинг, инглиз акчасы 

— Пенсиядәге ингпиэлөр монда яшәгәч, димәк, анарның пенсия акчасы 
да туп-туры монда кинәдер'' 

— Табигый ки, монда килеп тора. бездә өйләнешкә кереп тора Мин 
аларга өй салам, мәрмәр сатам Моның бөтен халыкка файдасы бар Күп 
акча китерә алар. Матур виллалар сатып алалар Рестораннарга килеп 
ашыйлар, отельләрдә яталар, казиноларда комарлы уеннар уйныйлар 

— Көньяк Кипр ягы сезне утраудан кысрыклап чыгарырга җыенмыймы 
соң? 

— Чик буенда солдат булмаса, керерләр иде Монда Төркия һәм 
Төньяк Кипр Төрек җөмһүриятенең 40 мең солдаты бар. Эт өрер. кәрван 
йөрер, дигәндәй, ул яктан бер проблем юк 

— Армиядә хезмәт итү мәҗбүриме7 

— Әйе. ике ел хәрби хезмәт мәҗбүри Монда солдатлар бик әйбәт 

— Сезнең уннарыгызга да мәҗбүриме'7 

— Чит илләрдәге университетларда укучылар бер ай хәрби күнегүләр 
үтсә, шул җитә Ә үзебезнең университетларда укучылар укып бетергәч 8 ай 
мәҗбүри хезмәт итә. Читтә укучылар безгә яхшы сыйфатлы белем югары 
технология алып кайталар Шуңа күрә. аларның читтә укуы безгә бик 
файдалы 

— Кабат татар мәсьәләсенә кайтыйк әле Милләтебезне күтәрү әчеп 
иң беренче чиратта Сезнеңчә нәрсәләр эшнәргө кирәк? 

— Иң өүвөл. әйткәнемчә, татарларның үзләрен сөюләре кирәк Беренче 
тапкыр Казанга очам. Янымда Татарстанда дәүләт вазифасында эшләүче 
бер зур кеше утыра. Татарча сөйләшеп барабыз Шунда самолетта хезмәт 
итүче кызлар яныбызга килде Ул миңа, татарча сөйләшмә, алар безне 
аңламас, урысча сөйлә, ди. Мин урысча белмим, дим Белгән кадәр татарча 
сөйләшәм, дим. Мин татармын. Нигә татарча сөйләшүдән куркып торырга?1 

Бу бит татар самолеты, Татарстан Ватанында татарча сөйләшүдән куркып 
тору — җегетлек түгел. Татарлар татарлар белән сөйләшеп, аралашып 
торырга, бердәм булырга тиеш 

— Сез — эшкуар кеше Соңгы елнардә татар эшкуарнары бепөн 
аралашасыздыр Намуслы кешеләр күбрәк очрыймы, намуссызлары дә шактыймы? 

— Кызганычка каршы, намуссызлары да шактый. Кирәк санасагыз 
кайберлөренең исем-фамилияләрен дә атый алам. Кешеләр аларга эшләп, 
акчаларын түләмәү, качып китү очраклары да бар Татарлар зур милләт 
яхшы, чиста милләт, дип әйтәсең Татарлар нигә болай дип дәгъва белдерүчеләр 
булды миңа. Бу зур проблем булды минем өчен. Болай килеп чыкмасын 
өчен, татарлар безгә дөрес кешеләрен җибәрсеннәр иде Дөрес, гадел 
эшләргә, маҗарасыз эшләргә кирәк Минем монда заводым бар, кешеләр 
белән эшлисем бар. иҗтимагый мөнәсәбәтләрем бар Боларның бозылып 
пычранып китүе бар бит Татарларның иң өүвөл намуслы, дөрес кешеләр 
булуы кирәк. Зур мәсьәлә бу. 

— Казанда Сезгә ниндидер уртак эш тәкъдим иткән булганнар икән 
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— Анда да күп проблем булды. Миңа Казанда биш исерек урыс 
бирделәр дә. зур заводларда йөрттеләр Мин Казанда мәрмәр заводы 
кормакчы идем Кая барсаң да яңа эш башланганда дәүләт ярдәм итә 
Чөнки мин аңа акча китерәм, технология китерәм Кипрда да шулай булды 
Казанда исә миңа буш завод мәйданнарын күрсәттеләр Әмма аренда өчен 
бик зур акча — айга 150 мең доллар сорадылар Завод бик пычрак, бөтен 
ж>1рдө күгәрчен, карга Ә монда без аренда өчен аз акча түлибез Тора-
бара ул үзе безнең җир булып китә Намуслы дөрес кешеләр кирәк 
Татарстанда бизнес, уртак эш хакында сөйләшер кеше күрмәдем мин Юк. 
киләләр дә китәләр Тиз-тиз генә Бер-бер мәсьәлә хакында сөйләшер кеше 
юк Беркем тыңламый, беркемгә кирәкми Татарлар да кирәкми, татарга да 
кирәкми булып чыга. Урларга килүчеләр дә булды Кем килгәнен миңа 
сөйләп торалар Телефон ачып, белешеп торам Монда да мафия күп 
Наташалар да (Русиядөн килгән фәхишәләрне биредә шулай дип атыйлар 
— P. М.) байтак монда 

— Казан татарлары бик үк ошап бетмәде, димәк? 

— Казан татарлары, шәһәр кешеләре бик үк чиста түгел Бөтен 
дөньяда шәһәр кешеләре бозылып китә Зур шәһәрләрдә кешеләрдәге 
шәхсият, әхлак, кешелеклелек бозылып китә Форсат чыккач ниндидер файда 
алып кәлмакчы булалар Ә менә авыл кешеләре андый түгел Беренче 
мәртәбә әниемнең туган авылына — Оренбурдагы Зубачы авылына кайтуым 
әле дә күз алдымда Бер урыс шоферы бирделәр Машинасын юньләп 
карамаган, юлны белми Сораштыра сораштыра торгач, көчкә генә кайтып 
җиттек инде Ә менә Зубачыда бик яхшы каршы алдылар Беренче булып 
капкасын каккан кеше үк кочак җәеп каршы алды Мин мосафир Кипрдан 
кайттым, дим Син кайдан булсаң да, юлаучы, карының ачкандыр, кибеккәнсеңдер 
дип абзый кеше килененә тиз генә чөй куйдырды Йомшак, чиста урын-җир 
әзерләп йокларга яткырды Туганнарымны эзләп йөрергә соң төн җиткән 
иде Бу яхшы карт — Шакир абзый икән Икенче көне туганнарымны да 
эзләп таптым Әмма хәзер кайткан саен иң беренче булып Шакир абзыйларга 
кагылам. Туганым кебек якын ул миңа Икенче кайтуымда исем китте (мин 
аңа гаиләбез сурәтен бүләк итеп биргән идем) рәсемебезне әй диварына 
үз туганнарының рәсемнәре янына элеп куйган Син хәзер безнең иң якын 
туганыбыз булдың инде, ди Шакир абзый Мондый кешеләрне ничек 
яратмыйсың, ди 7 1 

— Безнең якларга кабат кайчан килмөкче буласыз? 

— Әлмөтте Марсель Зиннөтуллин дигән кеше бар —беләсездер 
Милли хәрәкәттә ул яхшы мәгълүм кеше. 1998 елның сабантуена хатыным 
белән аларга кунакка кайтмакчыбыэ Ул бик чакырды Аннан авылга да 
кайтып килергә исәп 

Әңгәмәдәш - Рәшит МИНҺАҖ. 

Казан — Кипр — Казан 

у 



Ш ә ү к ә т Абдуллин 

КҮҢЕЛ КҮЗЕ БЕЛӘН... 

ОЛУГ диңгез бихисап тамчылардан җыелган шикелле, тормыш 
та туктаусыз үзгәреп торучы күренешләрдән, ярсып актарылучы 
вакыйгалар ташкыныннан, һич тә кабатланмас мизгелләрдән 
гыйбарәт һәм ул үзенең шулай мәңгелек хәрөкәттө-үзгөрештө 
булуы белен кадерле дә 

Шушы иксез-чиксез вакыйгалар ташкынында ерып чыккысыз 
көнкүреш ыгы-зыгысы да бар Кагыйдә буларак, андый вак-
төяккә без. аяк астындагы тузанны санга сукмаган кебек игътибар 
да итмибез Гәрчә тормышыбызның төп өлеше шулар эчендә 
кайнашып үтсә дә Ә бит беренче карашка әһәмиятсез булып 
тоелган юк кына нәрсәдән дә сабак алу белән бер үк вакытта 
шактый кызыклы, хәтта фәлсәфи нәтиҗә дә чыгарырга мөмкин 
Моның өчен маңгай күзеннән тыш «күңел күзен» дә ачыбрак 
карарга гына кирәк Шулчак дөньяның моңарчы укылмаган ифрат 
кызыклы китап булуына төшенеп хәйран каласың 

Тирә-юньгә күңел күзе белән дә карарга омтылучы кеше 
буларак мин әледөн-өле үземә бик гыйбрәтле булып тоелучы 
ачышлар ясыйм Әлеге күзәтүләрнең башкалар өчен дә кызыклы 
булуы мөмкин дип уйларга җөрьәт иткәнлектән аларның беркадәр 
өлешен укучылар хөкеменә тапшырам 

Беренче бәйләм 

БӘРӘҢГЕ бакчасында чүп үләннәрен утап йөрим Әле күптән түгел 
генә утаган булсам да, әрсез затлар инде сөямнән артык үскән бәрәңге 
сабаклары арасында шактый гына күренәләр Берзаман кулымдагы чүп 
үләннәре учмасында вак кына бәрәңге яфраклары күренеп киткәндәй 
булды. Аралап карасам, чыннан да, кулымда берничә көн элегрәк кенә 
тишелеп чыккан бәрәңге сабагы. тирәнгәрәк күмелеп, үз вакытында 
тишелеп чыгарга өлгермәгәне. Чүп үләннәре арасында күренмәгәнлектен. 
алар белән бергә йолкынып алынган 

Үз ишләреннән, үз вакытыннан соңга калган бәхетсезләргә игътибар 
җитенкерәми шул 

Эш узгач әйтелгән акыллы киңәшнең дә кайчак шулай кадере 
булмый. 

КҮЛӘГӘДӘН чыгасы да килми — кояш уттай кыздыра 
Шалтыр-шолтыр килеп, тузан туздырып, кырдан җигүле ат чабып 

кайтып килә, үзе берөзлексез башын чайкый Арбада беркем күренми, ат 
хуҗасын ташлап качкан булса кирәк Артыннан аркан сөйрәлгән арба 
төбендә яңа чабылган печән дә бар. 

Ат, томырылып, урам буйлата элдертте, шактый вакыт көпчәкләр 
дөбердәгән тавыш кына ишетелеп торды... 

Бераздан юлда, ах-ух килеп, йөгерә-атлый кайтып килүче урта 
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яшьләрдәге ир заты күренде Тирләп-пешкән Якынлаша төшкәч, мин 
аңа 

— Атың ташлап качканда син кайда идең с о ң 7 — дип кычкырдым 
Ул, туктап та тормастан 
— Туарып-җигеп вакыт өрәм итәсе килмәгәнме Хатын белән 

бергә печән чабып ятканда, качып китте Тотарга өлгерә алмадым Ну 
күрсәтәм мин хәзер аңа күрмәгәнен1 — ди-ди узып китте. 

Үз булдыксызлыгыбызның ачуын башкалардан алырга безгә куш 
инде син!.. Бу очракта да атны туарып арбага аркан белән бәйләп 
куярга башы җитмәгән мәнсез хуҗа түгел ә кигәвен талауга чыдый 
алмыйча чабып киткән бичара хайван гаепле булып чыкты 

-Иренгән ике эшләр», — дип шушындый җунсезләргә карата 
әйтәләр инде 

ТАБЫННЫ җыештыргач, ризык калдыкларын ишегалдында чүпләнеп 
йөрүче тавыкларга чыгарып куйдылар Алар комсызланып, кимерелгән 
сөяк-санакны «чистартып» маташканда, кечкенә генә сөяк кисәге читкәрәк 
барып төште Шул тирәдә сакта торучы әтәч, майлы калҗа тапкандай 
өтәләнеп, үзе янына тавыкларны чакырырга кереште Бер-ике тавык 
шунда чабышып барсалар да, әлеге -калҗа-ны өнәмичә, яңадан иптәшләре 
янына ашыктылар 

Ниһаять, әтәч тә савыттагы нигъмәтне шәйләп алды һәм тагын да 
зуррак шау-шу куптарды 

Без дә кайчакта борын төбендәге вак-тояк «җим» белән мавыгып, 
арырак торучы «сый» тулы савытны күрмибез 

Кыскасы, чынбарлыкта омтылырга тиешле олуг максатка ирешү 
өчен тагын берничә адым гына ясарга кирәклеге башыбызга да килми 

КҮРШЕМ тәмам хөрәсәнгә өйләнде — олыгайган саен ялкаулана 

бара 
Җөй җитте исә бәрәңге бакчаларында «Колорадо коңгызы- дигән 

афәткә каршы аяусыз корөш башлана Нинди генә чаралар кулланылмыйлар 
алар! Әллә ниткән хикмәтле рецептлар буенча әзерләнгән сыекчалар 
белән агулау дисеңме, әлеге килмешәкләрнең кортларын савытларга 
чүпләү дисеңме, аларны бәрәңге яфракларыннан каккалап-суккалап төшерү 
дисеңме —барысы да кулланыла Ахыр чиктә бу көрәш килмешәкләрнең 
җиңүе белән тәмамланса да, аларны гел бимазалап тору барыбер ел 
өйләнәсене җитәрлек бәрәңге җыеп алырга мөмкинлек бирә 

Күршем исә быел аеруча ялкауланды (авыргалап та тора бугай) — 
бәрәңге бакчасына чыгып та карамый Башкалар теге корткычларны 
дөмектереп йөргәндә, бу күләгәдә тәмәке тартып утыра Узган барган 
аңа: я ^ 

- Нишләп теге -җимешләрне- агуламыйсың7 Бәрәңге яфракларын 
ашап бетерәләр булыр бит инде 7 - дип кычкырып уза 

Күршемнең бер дә исе китми 
- Чыгып карадым инде, берни юк анда - чип-чиста1 - дип җавап 

кайтара һәм чираттагы сигаретын кабыза 
Берзаман бәрәңге чәчәк атты. Бу вакытта күрше бакчасындагы 

«җимешләр» аның күзенә дә күренерлек булып тулыштылар бугай - ул 
да бәрәңге түтәлләре арасында селтәнгөләп Йөри башлады Тик соң иде 
инде 
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Күпмедер вакыттан соң, башкаларның бәрәңге бакчалары әле ямь-
яшел булып, күзне иркәләп торган чакта, күрше бакчасындагы бәрәңгенең 
ялангач сабаклары гына тырпаеп калды 

Үзе әйтмешли бакча чип-чиста иде 
Корткычларның урмөләүчелөреннөн гайре ике әяклылары дә хәттин 

тыш үрчегән бу заманда сукыр бәхеткә өмет баглап, авыз ачыл утыру 
ахмаклык түгелме? 

КӨЗДӘН үк әзерләп куелган утынны урманнан алып кайтырга кыш 
җиткәч кенә җай чыкты Юлда күңелсез булмасын өчен бераз кәгеп 
алдык та, йөкчеләр трактор чанасына менеп кунаклагач, «корыч айгыр» 
кара төтен бөркеп, кузгалып китте. 

Тик озак барырга туры килмәде Күрше урамнан, йөгерә-атлый 
тракторчының хатыны килеп чыкты да, кул изәп, аңа туктарга кушты 
Шактый озак сөйләшеп тордылар Хатынның ирен битәрләве аңлашылса 
да, без, алар әңгәмәсенә тыкшынырга килештермичә, чанада утырып тора 
бирдек 

Ниһаять, тагын кузгалып киттек Бераздан трактор колхозның калкулы»; 
битендәге ягулык салу пунктына килеп туктады. Моннан минем утын 
күченә кадәр кул сузымы чаклы гына ара, калкулык башындагы урман 
читендә күренеп үк тора. 

— Йә, нишләп торабыз? Төяп төшик инде тиз генә, — дим. 
— Ягулык җитеп бетмәстер. Заправщик та күренми — ди бу 

Үзе күзләрен читкә ала. 
Мин эшнең асылына шунда гына төшендем. Хикмәт ягулыкта түгел 

иде, билгеле. Хатынның -инструкциясе" катгый булган иде ахрысы, 
җыйнаулашып бик озак үгетләсәк тә. тракторчыбызны утынны төяп 
кайтырга күндереп булмады. Ахыр чиктә ул тракторын кире бора 
башлады. Яңадан чанага менеп утырырга мәҗбүр булдык Йөкчеләр юл 
буе сүгенделәр 

Утынны башка тракторчы алып кайтты. Тик шул чактагы рәнҗү 
хисе йөрәктә уелып калды. 

Шактый еллар үтте. Бер заман минем янга, ашыгып-каударланып, 
утынны алып кайтмас өчен безне ягулык салу пункты янында тилмертеп 
торган теге тракторчы килеп керде 

— Урманда биш кубометр чамасы утын әзерләгән идем Теяп 
кайтыйк әле шуны, — ди бу, күзен дә йоммыйча. 

Мондый чакларда мин башкаларга бик теләп булышам. Бу юлы 
әлләни эшем дә юк иде. Тик теге рәнҗү хисе тагын башын калкытты 

— Юк, бара алмыйм, — дидем өздереп кенә 
Ул, күзләрен челт-челт йомгалап, бераз таптанып торды да «ай-яй 

«ай-яй», дия-дия чыгып китте. 
Теге чактагы кыланышы аның исенә тешкәндерме-юкмы. тик мин 

бу гамәлем өчен һич тә үкенмим 
Аннан килеп, әлеге хәлләрдән мин берьюлы берничә сабак алдым 
Үпкәләү-рәнҗү юшкынын хәтта галиҗәнап Вакыт та юып бетерә 

алмый икән. 
Хатыннарының ыштан балагына ябышып йөрүче мокытлар (соңгы 

елларда алар аеруча ишәеп киттеләр) бүтәннәрне, ни гаҗәп, үзләреннән 
дә тинтәк затларга саныйлар 

Әгәр мин: «Була ул!» — дип, әлеге йомры баш мәнфәгатен 
кайгыртып йөрсәм, аның мине җуләргә санавын раслаудан бигрәк, үз-
үземне хөрмәт итми башлар идем. Ә кешелек дәрәҗәсен иң кадерле 
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нәрсәләрнең берсе итеп санамаган, үэ-үзен хөрмәт итмәгән кешене 
башкалар да хөрмәт итми. 

Димәк, изге китапларның «бер яңагыңа чапкачтын. икенчесен куй» 
дигән күрсәтмәсе түгел ә «ашка — аш. ташка — таш» принцибы 
дөресрәк. 

Дөньяда мәңгелек кануннар юк Бәс шулай булгач изге китапларда 
да бәян ителгән кануннар да камил түгелләр һәр очракта да конкрет 
шартларга, конкрет вәзгыятькә нигезләнеп эш итү мәслихәт 

ҮЗЕҢНЕҢ көчсезлегеңне тоюдан да кыенрак ни бар 9 

Әткәй белән әнкәй үлгән чакларда ниләр кичерүемне язып тормыйм 
бу — инде тозәлә башлаган күңел җәрәхәтен кузгату гына булыр иде 
Шунлыктан «бик тә вак» очракны гына бәян итәм 

Сарыгыбыз икеләч бәрән китерде Тупырдашып үскән берсеннән-
берсе сөйкемлерәк бу җан ияләренә сокланып, «бер-ике көннән аналары 
белән көтүгә чыгарып җибәрермен инде дип йөргәндә, боларның берсе 
кисәк авырып китте Башта, анасының өтәләнеп үзен дәшүенә дә 
игътибар итмәстән, күңелсезләнеп, яткалап торды, аннары ачык сарай 
эченә кереп ауды да. авызыннан ак күбек агызып тыпырчынып ята 
башлады. Анасы берөзлексез кычкырырга кереште 

Колхозның узәк утарында яшәүче ветеринария табибы янына 
ярдәм сорап бару файдасыз иде. Үзен эзләп тапкан очракта да -Чалып 
ташла да, вәссәлам!" — дип авызын гына ерачак иде ул Тәҗрибәле 
саналган кешеләргә әйткәләп карасам да. «чалып ташла1 дан башка 
киңәш бирүче табылмады. 

Нарасыйның җанын кыярга кулым бармады («бәлки терелер эле 9 " 
диген өмет тә юк түгел иде) Көнозын тыпырчынып-гаэапланып ята 
торгач, мескен бәрән кичке таба үлде Бик кызганыч булды 

Бүгенге тормышыбызны тәшкил итүче гаять зур фаҗига белән 
чагыштырганда бу чүп кенә нәрсә, әлбәттә һәрхәлдә, башкалар өчен 
Шулай да бу хәл мине шактый уйландырды. 

Үлем газабында бәргәләнеп ятучы бәрән миңа бүгенге авылны 
хәтерләтте Ирексездөн: -Авыл кешесенең мал туарына түгел, үзенә дә 
беркайчан кешечә мөнәсәбәт, кешечә хезмәт күрсәтү булганы юк, башкача 
булса, ул да шәһәр кешеләре файдалана торган барлык уңайлыклардан 
файдалана алыр иде-, — диген фикергә килдем 

АВТОБУС шоферы безне урман буена ук илтеп кую белән генә 
чикләнмичә, киң күңеллелек күрсәтеп, кичкә таба килеп тә алырга вәгъдә 
биргән иде Инде кич тә җигте, эшне төгәлләп урман кырыена чыгып 
утырганга да байтак вакыт үтте. ә автобус юк та юк Ниһаять, аның 
инде килмәячәгенә тәмам инангач, авыл тарафына җәяү генә кузгалдык 

Тузанлы юлдан атлаганда алдакчы шоферның башына нинди генә 
каргышлар яумады1 Колхоз делянкасында көнозын эшләп арыгач, балта 
пычкыларыңны күтәреп, җиде чакрым араны җәяү сөйрәл имеш! Гарьләнеп 
үләрсең.. Җитмәсә, көне до бик эссе булды Ачулары чыккан кешеләр 
кайтып җиткәнче тиргәнделәр. Икенче юлы әлеге җилкуарга ышанып 
юлга чыкмаска тәүбә итүчеләр дә булды 

Тыкрыкта торучы автобусны күргәч, кешеләрнең ярсуы хәттин 
ашты Бәхеткә, шофер узе күзгә чалынмады, юкса иләп ташларга да 

9 «K.J NH 
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күп сорамаслар иде. Карганып-сүгенеп, таралыштылар. 
Киемнәрне алыштырып, бераз ял иткәч, күңел күгендәге болытлар 

тарала төште. Шуны гына көткәндәй, теге җүнсез узе килеп кермәсенме1 

— Йә, ник килмәдең? Автобус ватылдымы әллә? — дип каршы 
алдым тегене. 

— Бардым ич мин... Ант әгәр, бардым! Автобусны урман кырыенда 
калдырдым да, делянка ягына җәяү генә кердем Анда хәтле үк барып 
җитмәдем анысы.. Автобус караучысыз калды бит Берәр детален 
салдырып китсәләр? Иске делянканы үткәч, кат-кат кычкырдым, сызгырып 
та карадым — юк, беркем җавап кайтармый . Попутный машинага 
утырып кайтып киткәннәрдер, мәйтәм, монда булсалар, ишетерләр иде, 
дим Йөз илле метр чамасы гына иде бит ара Шуннан мин дә кайтып 
киттем. Менә шул. Әле сезнең җәяү кайтып килүегезне малай күреп 
калган, ул әйткәч, аптырап калдым Ничек болай килеп чыкты соң'' 
Сүккәннәрдер инде мине, әйеме? 

— Әллә рәхмәт әйтерләр дип көткән идеңме? Кул астына туры 
килмәвеңә шөкер ит, бәргәләп тә ташларлар иде үзеңне. 

— Соң, нишләргә инде миңа 7 Бармаган булсам бер хәл иде, 
ичмасам Бардым бит, бардым мин!.. 

— Анысын син кешеләргә үзең аңлат инде, энекәш Кем әйтмешли 
анысы — синең проблема... 

Ул, кулын селтәп, чыгып китте Мин исә уйга калдым 
Әйе, үзеңнең гөнаһсыз булуыңны исбатлау биш тапкыр гөнаһ 

кылудан кыенрак. Кешеләр синең хакта гамәлләреңә карап фикер 
йөртәләр Аларны синең изге ниятләрең юлындагы комачаулыклардан 
бигрәк, ниләр майтаруың, ягъни эшнең ахыргы нәтиҗәсе генә кызыксындыра 

«Тисә — тиенгә, тимәсә — ботакка» ысулы белән эшләү беркайчан 
да яхшы нәтиҗә бирми. Бу очракта да әлеге шофер, тагын аз гына 
араны үтеп, делянкага чаклы ук барган булса, эшләп арыган кешеләр 
автобуска утырып кайтырлар, үзенә дә алар алдында акланып азапланырга 
туры килмәгән булыр иде 

Кешеләрнең ышанычын казану шактый кыен булса да, аны югалту 
бик ансат. 

ЯҢА КИЛГӘН гәзитләрне караштырып утыра идем. ишек башына 
беркетелгән кыңгырауның кисәк чылтырый башлавына сискәнеп куйдым 
Йомыш-мазар белән килүчеләр гадәттә кыңгырау төймәсенә тиз генә басып 
алалар, өйдәгеләрне чакырып чыгару өчен шул җитә иде Бу юлы исә ул 
ниндидер гадәттән тыш хәл булганны хәбәр иткәндәй, өзлексез чылтырый 

Ашыгып ишегалдына чыктым Болдыр төбендә шактый өлкән яшьтәге 
ике ир басып тора Берсе — күршем Галимулла абый, икенчесе — 
ниндидер ят кеше. Аның белән күршем таныштырды 

— Мәхмүт абыең бу, Сәмигулла абзыйның туганы. Кунакка кайткан. 
Син аны белмисең инде, ул Донбасска чыгып киткәндә ыштансыз чабып 
йөри идең әле, — диде ул һәм кеткелдәп куйды 

Ерактан кайткан кунак шунда гына бармагын кыңгырау төймәсеннән 
алды һәм, авызы тулы тимер тешләрен ялтыратып, минем белән күреште 

— Чәчне алдырасы иде бит, брат, — диде ул. үгезне мөгезеннән 
эләктереп — Менә кем. Галимулла әйтә: «Аның машинасы әйбәт», — 
ди Иренмәсәң, алып чык инде шул намәкәеңне7 

— Әйдәгез, өйгә керик. — дим 
— Юк, юк, монда, ишегалдында гына утырам. Мондый җылы көндә 

саф һава сулап кына йөрисе! . 
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Машинка белән бергә урындык та алып чыгарга туры килде Кунак 
җайлап утыргач, авылыбызның бердәнбер чәчтарашы булган күршем, 
эшкә керешергә җыенып, машинканы «келт-келт» иттереп алды Тик ул 
аны кунакның җитү чәченә тиерүгә, теге кулын күтәрде 

— Стоп, кем Галимулла! Болай булмый, күлмәккә коела ич ул 
Бар әле, энекәш, простыня мазармы шунда нәрсә дә булса алып чык 
әле! 

Минем сару кайный башлады Шулай да, үэ-үземне кулга алып, 
чиста чүпрәк алып чыгып бирдем Күршем, сүзсез генә башын чайкый-
чайкый, аны кунакның иңнәренә салды да, машинканы җай гына келтерәтергә 
кереште. Чәч учмалары җиргә коела башлагач, әрсез кунак тагын кулын 
күтәрде 

— Стоп, кем • Чәчне җыеп барырга кирәк Бар әле, энекәш, гәҗит 
алып чык1 

Мин инде көчкә тыелып тора идем Ни юаш күршем дә түзмәде 
— Үзең дә инде, Мәхмүт Чәч алдырырга килгәнсең, чүпрәк, гәҗит 

ише нәрсәләрне кесәңә тыгып чыксаң ни була инде, җә? 
— Ничааа, ничава' Мин бит әлләни сорамыйм Подумаешь, 

гәҗит! 
Тешне кысып булса да, гөзит тә чыгарып бирдем Машина яңадан 

келтери башлады Келтери торгач, берзаман минем өчен инде газапка 
әйләнгән бу эш очланды булса кирәк, Галимулла абый, машинканың 
пружинасын бушата-бушата 

— Булды бу, Мәхмүт1 — диде 
Кунак түш кесәсеннән кечкенә көзге чыгарды да (көязләнеп 

маташуын күр син!), кыяфәтенә күз төшергәч 
— Син нәрсә? Сарык йонын алган кебек Киртләчләнеп тора бит' 

Шомартыбрак җибәрергә кирәк. Бар әле, энекәш, тарак белән кайчы 
китер. 

Бу сүзләр утка май сипкәндәй булды Сабыр казаным шартлаганын 

сизми дә калдым: 
— Бәлки синең белән кети-мети уйнау өчен хатынны дә чакырып 

чыгарыргадыр9 Үзең керәсеңме, әллә ул монда чыксынмы? Нахал! 
Миңгерәттең бит тәмам! Простыня чыгар аңа, гөзитен бир, тарагын 
бир! . Тагын ни бирим 7 Кирәкмиме тагын0 Әллә монда парикмахерскаямы 
сиңа 7 Арлы-бирле юыртырга әллә син мине лакей дип белдеңме7 

Ычкын моннан, яңак төбеңә менеп төшкәнче" Вон отсюда! Во-онМ 
Соңгы сүзләрнең артык икәненә мин капка шапылдап ябылгач 

кына төшендем. Кунак та, күршем дә чыгып сызганнар иде инде.. 
Бик озак тынычлана алмадым Беркайчан да бу чаклы ярсыганым 

булмагандыр Үз үземне белештермәс хәлгә китереп җиткерде бит. 
тинтәк' үз гомеремдә сөмсез бәндәләрне күп күрдем, тик мондыена тап 
булганым юк иде Каты сүз дә әйтмәде бит. югыйсә Бармагыңны 
тоттырсаң, кулыңны өзеп алырга әзер торучы әдәпле җирбитлөр дә була 
икән ләбаса1 _ 

һәрнәрсәнең чиге бар - берзаман мин дә тынычландым Ә менә 
оятсызлык, вөҗдансызлык, комсызлык, наданлык һ 6 шуның ише әшәке 
сыйфатларның чиге юк булса кирәк 

Инде тәмам тынычланып, кабат-кабат уйлангачтын. шундый фикергә 
килдем мин һәм аның дәреслегенә тамчы да шигем юк 

ш 
ч -
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ТУКАЙ - ӘСӘРНЕҢ ФОРМАСЫ ҺӘМ ЭЧТӘЛЕГЕ ТУРЫНДА 

Балтач төбәгендә, Габдулла Тукайның әнисе Бибямәмдүдә абыстай җәсәде 
җирләнгән Сосна Пүчинкәсе авылында, сигез ел инде шигырь бәйрәме 
үткәрелеп килә. Бәйрәмлә районның яшь иҗатчылары белән бергә 

Татарстанның танылган әдип-шагыйрьләре һәм галимнәре очраша. Анда әдәби 
хәрәкәт, халыкның рухын сафландыру гамәлләре турында иркен генә бер сөйләшү -
фикерләшү була 1997 елнын маенда, шундый очрашу барышында, шагыйрь Равил 
ФӘШҮЛЛИН тарафыннан, Тукайны халыкка эшләтергә кирәк" лигән кызыклы һәм 
киң мәгънәле суз әйтелде 

Чыннан да, кайчандыр дөнья әдәбиятына Габдулла Тукай кебек бөекләрне 
бирү дәрәҗәсен.) җиткән халыкның бүтен яши торган дәвамчылары шундый асыл 
затларның рухына, мәдәни мирасына лаеклы булырга, аларның тоткан кыйбласын 
тугры саклый белергә дә тиешләр бит әле. Инде үз-үзебезне танырга тырышып, 
"Без кемнәр''" дигән сорау алдында калганбыз, халкыбызның борынгыдан килгән 
асыл сыйфатларын,i кайтырга телибез ИКӘН, ерак һәм якын тарихыбыздагы бөек 
шәхесләрне күз алдына китерү, максат-омтылышларыбызны, рухи кыйммәтләребезне 
аларныкы белән тәнгәлләиттерергә омтылу фарыз. 

Тукайларны халыкка эшләтү дигәндә әнә шулар уйда тотыладыр Яшәешебезнең, 
рухи дөньябызның таррак бер өлкәсен — бүгенге шигъриятне — генә күз уньпш 
тотсак та, аны Габдулла Тукайнын шигъри энҗеләре дәрәҗәсендә өйрәнү, хәзерге 
шагыйрьләр иҗатын Тукайның үз-үзенә булган таләбе югарылыгында бәяләү күп 
нәрсә бирер иле. 

Тукайны без бөтен күзәнәге белән Шагыйрь булып туган, ә аннары шигърият 
юлында аңа өйрәнергә-эзләнергә лә, ижат газабы кичерергә дә туры килмәгән, 
диебрәк күз алдына китерәбез. Табигать аны былбыл итеп яраткан, янәсе. Кайда 
һәм кайчан тели — чыга да сайрый, авызын ачкан саен. каләме белән бер сызган 
саен мон чыга. Җитмәсә, шагыйрь үзе дә, кем беләндер үртәшкәндә былбылны 
сайрарга өйрәтәсе бармыни, дигән кебегрәк сүз әйтә Тик чынлыкта ут ла, Тукай 
булып Тукан да. уз иҗатына искиткеч таләпчән караган, эзләнеп, осталыгын гел 
арттырган Табигый сәләт белән җикел генә шагыйрь булырга өметләнүчеләр яисә 
шагыйрьлекне коч түкмичә, михнәтсез генә файда китерә торган кәсеп дип 
исәпләүчеләр Тукан тырышлыгының йөздән бер юнәлешен — әсәрләрендә форма 
һәм эчтәлек бердәмлегенә ирешү омтылышын — гына күздән кичерсәләр лә. 
бөеклекнең асылын һәм чыганагын аңлау юлында бер адым алга китәрләр иде. 
Чөнки Тукан кебек талант иясенә дә андый бөеклек искиткеч зур иҗтиһат аша гына 
килгән. Шигърияттә Тукай эзләнүләрен һәр яңа буынга әле кат-кат өйрәнәсе бар. 

Эчтәлек һәм форма бердәмлеге — әдәби әсәрнең нәфислеген, никадәр оста 
эшләнүен, укучыга тәэсир көчен билгеләүдә, аңа бәя бирүдә иң кирәкле бер шарт 
Чөнки үзенә тәнгәл килерлек формага салынганда гына эчтәлек тулы ачыта, эчтәлекне 
ачарга ярдәм итәрлек форма гына әсәрне бизи, анык ислән бергә озак яши Габдулла 
Тукай мондый бердәмлекнең зарурлыгын художниклык сиземләве белән бик нечкә 
тоеп кына калмаган, ә бәлки аңлы рәвештә шуңа омтылган, хәтта башкалардан да 
таләп иткән. 
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Шагыйрьнең форма һәм эчтәлек турыңда заманы өчен шактый янадык булган 
һәм әле дә бәһассн югалтмаган үзенчәлекле фикерләре бигрәк тә унынчы елга һәм 
аннан соңгы ижатына туры килә Аның турылан-туры ШУШЫ темага караган "Сәгьле 
Вөккас әфәндегә" дигән билгеле мәкаләсе, татар халык җырлары һәм аларнын 
характеры, кыйммәте, килен чыгуы һәм төзелеше турында 'Халык әдәбияты' дигән 
хезмәте, үзенең ПОЭТИК лабораториясенә инде җитлеккән шагыйрь буларак кабат күз 
Йөртел язган "Уянгач беренче эшем" исемле мәкаләсе нәкъ шушы елларга кары! 
Шул ук вакытта Тукайның әдәби әсәрдә форма һәм эчтәлек бердәмлеге 
ГӨШЭИ, нигезле уйланулары чорын тирән бер чик белән аерып куеп та булмый. 
Анын "Кисекбаш"ка гыилавә"сс ЯИСӘ "НӘЖЦН Ломовой шигырьләре" дигән мәкаләсе 
1908 елда, "Шигырьләребез" дигән хезмәте 1907 елда язылган Б> хәлдән шагыйрь 
поэтик осталыгы үскән саен әдәбият мәсьәләләре безән, шигырь-ноэмаларнын 
эчтәлеге һәм формасы проблемалары белән ныграк кызыксынган, әдәби тәнкыйть 
белән җитдирәк шөгыльләнгән, дигән нәтиҗә чыга 

Тукай иҗатын язылу чорына бәйле тәртиптә күзәткәндә, аның "Бер тагар 
шагыйренең; сүзләре" дигән шигыре щашйрь образына, шагыйрь Bj арак узеяеи 
кыйбласына багышланган башка әсәрләреннән алдарак тора \ i 1907 елда к̂ Е Ш 
ителгән Гаять оптимистик рухлы бу әсәр, тулаем алганда, татар ия 
шагыйренең башкалар белән тиңләшерлек бөеклегенә, көченә лап җырлый I 
Тукай кыерсытылуларының көздән берен дә күрмәгән хәзерге байэ IK ш 
да милләтебезгә шундый ышаныч-өмст белән карасачы!), поэзиянең н -
ролен, урынын атап күрсәтә Ләкин бу урында без анын бер строфасына игътибар 
итик: 

Ачы булгач күңелем, шигърем ачы чьим. 
Бәгъэөн пешкән дип уйласам да, чм чыга, 
Очырмахчы булсам былбыл күкрәгемнән 
Әлла ипчек мыр мыр итеп, мәче чыга 

Шигырьгә салынган эчтәлек — бу урында авторнын рухи халәте - шигырьнең 
яңгырашы, авазы белән гармоник бәйләнештә — Бу юллардан бс* әнә шуны 
анлыЙбыз Шагыйрь ачы күңелле булганга, айый шигыренең 141 
тышкы бизәге дә "ачы чыга", нәкъ шуңа күрә ул сандугач булып rai ш тел белән 
сайрый алмый 

Бераз соңрак, 1909 елда, "Сәрләүхәсе i" шип [ренда Гукай поэзиянең ролен 
бурычын тагын да бисккәрәк күтәреп, эчтәлеге ишим б) парга гнешлеген конкретрак 
күрсәтте 

Кузгатюкчы б) юан калык күнелләрен, 
ГибрӘТМӘКЧе булсаң НН НвЧКЭ кы 
Көйләү тиеш, албәт, ачы кәерш көен, 
Кирәк түгел мәгънәсе юк көлке, уен 

Дөрес, бирел.) куелган гөп проблема шигърияттә гормыш ш н 
чакыру, "саф сәнгать" тарафдарлары белән бәхәс К 
күңелләрен", мәгънәсез уен-көлке белән вакъп үткәрмә 
ш шагыйрь Чөнки әле "ачы хәсрәт" ананы, әле 'гомер уен гуп 
һич кайгысыз кеше булса, в гам гүге i" Шагыйрь 6j с\ иәрнс бүл 
калдырган, диярсең. Менә ни әчеп шушы васыяты 
\ф|,|.'[. 11 Юэиев, М Әгьләмо! кебекләр шпаты күпчелек милла мятб) 
күмеп киткән Сабан гуйлары, бәйрәмнәр гантаналар һәм мәжде* [әр р; • 
килми, нәкъ шул яты белән кемнәрдәдер канәгатьсезлек гудыра 

Ләкин халыкнын ачы кверөтен нинди формага <.MLI[I көнләргә сон Б) 
сорауга ждвапны без Гукяй "Сорләүхәсеэ"еннән 
к) таны ман кип һәм форма ион ш ярамаячак вп 6j 1ачак инде \нын \ енә кис көе 
габылырга и^н\ Ә ул кип халыкта, халык моңында Шагыйрь i 
кырларынын илаһн моңына, гөзеклегенә, сүзләрнең гажи кечкенә 
бер мәй [ан la гур фикер бе i [ерү гаренә сокланды 

БөекТупй пар ю» rem, и я т е я е к с ч е н u 
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Менә анын 1908 елда язылган "Бичара Бибиҗиһан" исемле шигъри тәнкыйте 
Шагыйрь анда Закир Сәетзадәнең рационализм методы белән иҗат ителгән шул 
исемдәге драмасыннан көлә: 

Бар сон хикмәтләр1 

Бакалар оча, 
Тавыклар йөзә. 
Ученый мәче 
Хикәят сөйли, 
Курайлар көйли, 
Асраулар сәхнәдә фәлсәфә сата 

Шундый сорау туа: Тукай иҗаты өчен бөтенләй ят булган ирекле шигырь 
формасы бу әсәргә ничек килеп кергән9 

Чөнки шигырь гадәттән тыш эчтәлекле драмага пародия буларак язылган 
Драманың образлары да табигый һәм типик түгел, һәм әнә туларны ТӘНКЫЙТЬЛӘГӘН 
әсәр өчен дә Тукай, төзек шигырь калыпларын кире кагып, "сикәлтәле" булган, 
гадәттән тыш форма сайлый. Тәнкыйтьтә бу турыда бер сүз булмаса да, пародиянең 
үзенчәлекле шушы формасы белән Тукай драманың төзексезлегенә игътибар юнәлтә. 

Шагыйрь үз иҗатына барыннан да бигрәк таләпчәнрәк Эзләнә, уйлана 
"һич риза булмыйм үземнән язганымнан соңра мин", — ул 1909 елла ("Тәрәддөт вә 
шөбһә"). 

Ташшсәм маузуг язарга аптырыйм: 
Кай төшеннән мин моны. дим, ләктерим9 — 

дигән юллары да ("Вакъты гаҗезем", 1909 ел) аның тынгысыз эзләнүләре турында 
сөйли Табылган теманы (маузугны) ничек кыскарак, ачыграк әйтеп бирергә, кайсы 
ягы белән укучы хөкеменә тапшырырга9 — шагыйрьне әнә шулар борчый Яна 
эчтәлек өчен яна форма эзләп, ул кайвакыт прозага да мөрәҗәгать итә: 

" Кояш йөзен чытты Атлады Инде көлми Агар сулар дәфгатән бозландылар 
Ачы җилләр исеп, котырып китеп, агач башларындагы кошларны кыйблага сөрделәр 
Караңгы Күңелсез Салкын." 

Жан өшеткеч бу күренешне, хәвефле мондый юлларны без Г. Тукайның 
"Мөбарәк тәсбих өзелде" дигән мәкаләсеннән укыйбыз. Жирне-күкне бердәй каплаган 
мондый хәсрәтле күренешнең сәбәбе нидә соң 9 Эш шунда, "Куркынычлы, үзәк 
өзгеч хәбәр фаш булды, Толстой вафат'" Бу хакта проза белән (нәсрән) язуын 
шагыйрь үзе түбәндәгечә аңлата: 

Ушбуны яздырды нәсрән вөҗданымның көчләве, 
Мәсьәлә бик зур, сыйдырмый тар шигырьләр үлчәве. 

Әйе, шигырь, ни дисәң дә, төрле үлчәүләр, калыплар, строфалар, рифмалар 
белән чикләнгән жанр Аеруча дулкынланганда яисә борчылганда, "мәсьәлә бик 
зур" булганда, үз кичерешләрен Тукай булып Тукай да "тар шигырьләр үлчәве"нә 
сыйдыра алмый Шигырьдә һәр яңа эчтәлек үз формасын сорый, дөрес сайланган 
форма гына эчтәлекнең төгәл ачылуына, автор фикеренең укучыга барып җитүенә 
ярдәм итә, әдәбиятны, шигъриятне әйдәп баручы осталар да бу кагыйдәне җиңел 
юлдан әйләнеп үтә алмыйлар — әлеге факттан без әнә туларны аңлыйбыз 

Бу җәһәттән шагыйрьнең "Кисекбаш"ка гыйлавә"се аерым игътибарга лаек: 

Көлкеле чыкты ярарлык ул ягы, 
Әмма бик шәптән түгел гармун ягы 
Сарт китабыннан алынган үрнәге, 
Нәзмы шуннан бик мөкәммәл булмады. 

Шигыремне сафтагы гаскәр кебек тездем, ди Тукай Тик менә аның "нәзмы", 
музыкальлеге, яңгырашы бик камил чыкмады, "бик мөкәммәл булмады" Чөнки: 

Монтазам булсынмыни соң гаскәрең, 
Алгач үрнәккә Бохара гаскәрен1 
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Билгеле булганча, Тукайнын "Печән базары яхут яна Кисекбаш" поэмасы 
дини эчтәлектәге иске 'Кисекбаш" китабынын шигырь үлчәвеннән һәм сюжетыннан 
файдаланып, ана пародия формасында язылган. Әмма дини эчтәлектәге иске 
"Кисекбаш"нын "калыбы" дөньяви, тормышчан эчтәлектәге яна "КисекбапГка ярап 
бетми икән — Тукай ахырдан әнә шуны аңлап борчыла Биредә 'Бохара үрнәге"н 
түгел, яна зчтәлеккә тәңгәл килерлек яна үрнәк, — үзгә форма кулланырга кирәк 
булган, ди ул. Ходаем, бүген әдәбиятыбызны әйдәп баручы яки шуны дәгъвалаучы 
күп кенә әдипләр һәм шагыйрьләр үз нжат җимешләренә бөек Тукай кадәр таләпчән 
карасалар, бәлки, хәзер әдәбиятны укучы аз дип шушы кадәр зарланырга да г\рн 
килмәс иде Тукайларны өйрәнүнең сүрелебрәк китүе аә әнә шуннан — андый лнир 
үрнәкнең кирәксезгә чыгуыннан түгелме икән'' 

Форма һәм эчтәлек бердәмлегендә кайсы беренчел, кайсысы өйләп баручы 
сон 9 Әлбәттә, эчтәлек Габдулла Тукай да беренче чиратта фикерсез, эчтәлексез 
"нәзым"нарга каршы көрәшә. Менә анын 1908 елда ук язылган Урланган мәгънә" 
дигән юмористик шигыре. Автор анда бер шагыйрь белән сөйләшә. Шагыйрь кәефсез, 
чөнки ул әйтергә теләгән фикерне башка шагыйрьләр күптән әйткәннәр инде 

Табыл чин шагыйремнең барча әшгарен карап бактым. 
Укып чыктым бөтенләй буш НӘЗЫМ, тозсыз шигырь таптым, — 

ди Тукай Шулай, мәгънәсез, эчтәлексез әсәрне, Тукай карашынча, тозсыз шигырь 
ДИП ТӘ, буш НӘЗЫМ ДИП ТӘ "бәяләргә" ЯрЫЙ, ТИК УЛ ЧЫН ШИГЫрЬ ГСНӘ була LTMI.I11 

Бу юнәлештә шагыйрьнең "Нәҗип Ломовой шигырьләре" дигән памфлет 
пародиясе бик үзенчәлекле Тукай "Нәҗип Думави шигырьләренең IS иче 
сәхифәсеннән менә шушы елтырларны гайнән күчереп, укучыларга гарыз" итә 

Хып-хып-хып кәкре кит — ай 
Кыгыи кәкре кит — мәй 
Шап-шап-ш.ш котырып чык — Тан 
Гууу котырып чык — шул 
Кыт, кыт, кыт кикрикме — бай 

"Күрәмссз, нинди шәп шапылдый'" — дип нәтиҗә ясый Тукай. Чыннан да. шш.пмер 
"үзенчәлекле форма бар, ә эчтәлек юк. Шуңа күрә шигырь лә юк Һәм Тука! үз 
хөкемен чыгара: 

Тау башында тимер бөкән, типкәләмә, Думави, 
Шигырьне болан ямыйлар, үпкәләмә, Думав» 

Шагыйрь үзенең 'нәзым белән шигырьне" асра белүен, буташтырма*] 
м.ш.1 [.м.мү"сплә бер K.U белдергән иде инде Анын шигырь тозелеше. шигырь 
үлчәме хакында һәм пшшрьнен һичшиксез мәгънәле булырга ЛКШЖеге гурЬШ [а чи 
кыю һәм нхгеале фикерләрен без "Сәгый Вөккас әфәндегә" пктөи мәкаләсендә 
очрагаГч.и (1911 ел) СӘГЫЙ Вәккас "Шура" журналында бер мәкалә ЯЗЫЛ, Г I 
"Мияубикә" шигыренә, ун.ш бөя бара дә, 'җшешмәыи яклары ' «теп рп>; • 
(ахыр сүзләренең) ямьле оеша алмауларьГи күрсәтә, »ке ю.ин гагар шигыреңдә 
бер юлның ахыргы сүзе "нәрсәгә" 64лып. икенчесенең ахыры "мәсьәлә" булуын 
•әзне шигырь җәһәтеннән дөрес күрми" (Г Тукай) Тукай исә 

мәсьәлә' йен вәзен б>лырга яраганлыгын дәгъва" итә Анын белән ген.» да чикләнми 
Лермонтовтан, төрек, гарәп шигырьләреннән һәм Сәгыйть Рвмпатаи мисаллар 
китереп, \t карашын яклый. 

"Сүз ахыры б\ мрак, ушбуны .'итәм һичбер шагыйрь, шигыренең бер ЮЛЫ 
такмак" дип язгач та каләмен колагына кьклырыя мич арасыннан 

"шакмак1 алөп йөрергә мәҗбүр түгелдер 
Шула» ук һичбер казыйм бер юл .кырын "сукмак" дип гуктати 

чыгып, "тукмак" эзләргә бурычлы түгелдер 

щ автор 
Рифманы» н е » менә көтелмәгән, шуп ук вакытта строфаның 

Гуплаган сүз булырга шешлеген соңрак рус шагыйре В В SIBAKOBCKHI 
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Биредә ике шагыйрьнең шигырь техникасы турында бердәй фикерне алга үткәрүен 
күрәбез. Маяковский да строфаның беренче яртысын укыганнан соң үзеннән-үм 
укучының теленә килеп торган шома рифмаларны якламады Әгәр шушы карашлар 
җирлегендә хәзерге бик күп шигырьләрне, бигрәк тә "Заманча җыр текстларын" 
күздән кичереп карасак, аларнын авторлары арасында шагыйрьлекне шактый 
гадиләштереп аңлаучылар да барлыгын күрер идек. 

Тукай "Сәгъде Вәккас әфәндегә" ачык хатын түбәндәге юллар белән тәмамлый 

Ш и г ы р ь 

Бер үлчәүдә: кырау, сорау, мияу, мырау, 
һәм кылтырау, һәм шылтырау, һәм кыңгырау. 
Вә "өркетик", вә "беркетик", вә "куркытыик 
"Бетик" "кетик" берлән '"сытыйк" һәм "кыт-кытыйк 

Менә бу шигырьдә юл ахырлары вәзең жәһәтеннән дөрес булса да. шигырьнен 
эчендә мәчеләр кычкырып, тавыклар кытакларга тотынсалар, бер дә күңелле түгел 
инде". 

Тукан өзлексез яңа поэтик формалар эзли, шигырьләрендә башка милләт. 
бигрәк тә рус шагыйрьләре Пушкин. Лермонтов иҗатларыннан төрле шигъри алымнар 
файдаланып карый, әйтик, аның "Кичке азан" исемле әсәре шулай языла. "Русларда 
Һәм башка мотәмәтдин милләтләрдә һәр сатыры ике сүздән гыйбарәт, ләкин гаять 
мәгънәле шигырьләр бардыр. Мин монда нәмүнә өчен Лермонтовның бер шигырен 
•алып, шул мотивка "Кичке азан" сәрләүхәсилә гажизанә бер шигырь яздым", — дм 
ул Шул ук вакытта Тукай башка милләтләрнең шигырь калыбын тиешенчә үзләштерми 
генә икенче милләткә күчереп куюга каршы килә. "Шигырьләребез" дигән 
мәкаләсендә (1907 ел) ул кайбер татар шагыйрьләренең татар рухына, татар халкына 
бер дә тәэсире юк", "казакъ бәхре илә" иҗат итүләрен тәнкыйтьли "Уянгач беренче 
эшем" исемле мәкаләсендә (1913 ел) "әллә ниңди "американизировать" ителгән 
"Кичке азан"ны да кире кага. 

Әдәбият мәсьәләләренә карата махсус язылган мәкаләләреннән тыш та. 
Тукайның памфлетларында, фельетоннарында һәм шигырьләреңдә йөгерек тел белән 
әйтеп узган фикерләрен, әдәби әсәрнең эчтәлеге һәм формасы турындагы карашларын 
күз алдына китерерлек тәгъбирләрен күпләп очратырга мөмкин. 

Тешләреңнең гәүһәреннән кабызып алдым менә 
Мин бу шигъре, әйтсәнез лә. энҗедән ким кай төше? 

—ди ул "Мәхәббәт" шигырендә. Энҗедәй тезелгән шигырь — Тукай менә нәрсәгә 
омтыла. Бөтен иҗат гомере буена! 

Менә тагын берничә юл-

"Бу китап өчен мин үземчә яхшы вә матур дип белгән кыйтга вә шигырьләрне 
генә сайларга тырыштым". - ди Тукай "Мәктәптә милли әдәбият дәресләре" 
китабына язган "Мокәтдәмә"сендә. "Яхшы вә матур!" Бу урында синонимнар да, 
бер-берсен көчәйтүче сүзләр дә түгел алар Бу — шушы ике сыйфатның бер әсәрдә 
берләшүе, берләшергә тиешлеге. Әсәр яхшы булу өстенә матур да. матур булу белән 
бергә яхшы да кирәк. Талантлы шагыйрь буларак та, үз чорының бик нечкә әдәбият 
белгече буларак та Габдулла Тукай мәсьәләгә әнә шулай караган. 

Кытайлыларда "Көн саен өстәлеп тормаган белем көннән-көн кими бара" -
дигән әйтем бар Өйрәнеп, белгәннәребезне кабатлап тормасак. шагыйрьләр шагыйре 
Габдулла Тукай турындагы белем-мәгълүматларыбыз да сыегаеп калырга мөмкин. 
Икенче яктан, татар шигырен бүтсн Илдар Юзсевлар. Равил Фәпзуллиннар. Зөлфәтләр 
һәм Мөдәррис Әгьләмовлар күтәргән биеклек никадәр югары булса да шигъри 
осталыкны, шигърияттә камиллекне үстерү юлында Тукай эзләнүләрен өйрәнү 
ихтыяҗы да бетмәде әле. Чөнки бүгенге югарылыкны иртәгә дә саклыйсы бар 

Рәфыйк ШӘРӘФИЕВ 



Бер әсәр тарихы 

Ә х м ә т Р ә ш и т о в 

КҮҢЕЛГӘ ВӘХИ ИҢГӘНДӘ 

Мин бүген бер шигыремнең язылу тарихы турында сойләргә җыенам Юк, укучыга 
күптән таныш "Беренче мәхәббәт" жырыиын яки тарихи поэмаларымның ничек тууы 
хакында кыйсса түгел бу Хәер, кайчан булса ла, бәлки алар ла кемнәрнедер 
кызыксындырыр Бу голы мин "Мунчадан репортаж" дигән бераз сәеррәк исем бирелгән 
әсәремә тукталмакчы булам Әлеге шактый озын шигырьне Татарстанның халык язучысы 
Гариф Ахунов минем ижагыма багышланган зур гына мәкаләсендә хәтта поэма дип атаган 
иде Хәер, жанр мәсьәләсе ул кадәр әһәмиятле дә түгелдер Бу очракта моһим бер сорау 
борчый пигә язлым эле минаны'Ягъни ул шигырьне иҗат итү өчен нинди хисләр этәргеч 
булды' 

Доресен әйтим, минем андый шигырь язарга һич кенә дә ниятем юк иде Яшьлек, 
гыйшык-мыишык хисләре белән мавыккан чаклар бит Әсәрнен идеясен университетта 
бер группада укыган сабакташым, соңыннан әдәбият белгече һәм тәнкыйтьче буларак 
танылган Фәрваз Миннуллип бүләк итте" 

— Сипеп игътибар иткәнен бар микән, Әхмәт, мунчала тәннәре яргаланып, 
кискәләнеп беткән, аяксыз яки кулсыз кешеләрне күреп, элло ничек Жан әрни, йорәк 
сызлана Матур киемнәр киеп, яныбыздан үткәндә, без аларга бөтенләй илтифат та итмибез 
бит Ә менә мунчада — дигән иле ул 

— Күрәсен, Фәрвазның yxuan ла бу хакта берәр әсәр язасы килгән булгандыр 
Бик күнләр белмиләрдер әле беренче курста чакта бик күпләребез кебек ул да шигырь 
яза иле Хәтта әдәбият түгэрогенен бер утырышында апын язганнарын укып та тикшердек 
Безнен ciyflem халкына ярап буламы сон — бөтенесе максималистлар' — 
каләмдәшебезнеп беренче тәҗрибәләре белән танышкач, авторның тетмәсен теттек 
Фәрваз шактый хурланды бугай — яшькә бездән олырак иле бит ипле — аннан сон бер 
ГвНЭ шигырен ДВ күрсәтмәле Бәлки поэзия белән мавьпуын бөтенләй ташлаган булгандыр 
Кем белә 

Сабакташым кызык фикер әйтте дигәч тә, шатыр-шотыр шигырь әвәләргә 
керешмәлем. билгеле Чонки ул кичергән хисләрне минем үземә йөрәгем белән тоярга, 
кешеләрне инандырырдай сурәтләр табарга, галәти көнкүреш вакыйгасын гомуми 
«штерерлэй ипплилер могез-фолсәфа чыгарырга кирәк иде Шулай еллар арты еллар 
үтте 

Мин инде әлеге сойлэшүне бөтенләй оныта да язган идем Ун елдан артык вакыт 
узды бит Ничектер көннәрдән бер көнне —күнелнен бик нечкә чагына туры килдеме — 
бер мунча к^рүем/и хисләремә кагылып ӘЛЛӘ НИНДИ кыллар чиртеп кунды Янәшәмдә генә 
олы яшьләрдәге бер агай юына Бер аягы тезлән югары киселгән Аркасында һәм күкрэгенда 
укмашып каткан җәрәхәтләр — сугыш беләкләре Яраланып госпитальгә эләккәч, ничек 
газаплангандыр, пичек сызлангандыр ул? Ә аягыннан мәхрүм калганда, башыннан нинди 
„•и, уйлар КИЧМИ т а в р МИН КИЛ* берәр эшкә ярармынмы, кемнәр өчендер бер имгәк 
булмаммы, сөеп йөргән кешемнән колак какмаммы, дигәндер, хэгга исәп калуына да бик 

ллмаганлыр Әнә бит азаматтай ирләр яу кырынла бөтенләй ятып калды — 
алариы авыр хатирәләр борчымый Ә ул — заманында аюны ботарлап ташла;-
ир-егет — квмнврнвнмр күмш мөлдерәп карарга, кемнәндер ярдәм когэргэ шеш Әнә. 

. белән суны оныгы алып кила Яшүсмер тәне — мәржэн төсе Өйл 
лоньялагы жанлы камиллекнең үзе Мускуллары елкылдап тора Бабасына охшаса. 
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һичшиксез, пәһлеван булыр Тик сугыш җиле генә кагылмасын, тик фаҗигаләргә генә 
юлыкмасын Дөньяны матурлатырга, рәхәт-шатлык татырга, бәхетле көн итәргә туа бит 
әләм баласы бу җир йөзенә' 

Бабасы шул өзелгән аягы бәрабәренә элләниләр бирер иле. хәтта ничәмә-ничә 
орле н-медаль не лә һич кызганмый өстәп бирер иле 

Ул — минем күптәнге танышым Сугыштагы батырлыклары өчен алган хөкүмәт 
бүләкләре белән әлләни мактанырга яратмый бугай Фәкать елга бер мәртәбә Җиңү 
бәйрәме көннәрендә орден-медальләрен иске кителенә беркетә лә титаклый-титаклый 
урамнарны урап кайта Аннан аларны чүпрәккә төреп сандык төбенә яшереп куя 
Сугышнын чын бүләкләре — анын тәнендә анын җәрәхәтләрендә, анын язмышыңда 

Мин тагын бер нәрсәне уйлап куям Боек Ватан сугышында Татарстан гына ла 
узенен 300 меңнән артык кешесен югалткан Бу Америка Кушма Штатлары шул чордагы 
барлык хәрби хәрәкәтләрдә югалткан кадәр корбан дигән сүз Ниндидер гарип-горабә. 
бала-чага яки карт-коры түгел бит — ин назлы хатыннарны ах иттерердәй, тупырдап 
торган бәләкәчләр үстерердәй көчле, дәртле буын Шулар сугышнын җәһәннәм утыңда 
янсын инде Нинди гаделсезлек1 Өч дистә миллионга якын корбан арасында, мөгаен, 
миллионлабы безнең татар ир-егетләре булгандыр Аларнын берсе — минем газиз әтием 
Әле телгә алынган шигыремне язып байтак гомер үткәч, мин хәтеремдә анын истәлеген 
да яңартачакмын 

Ә колакта чынлый сорау чынлың 
Чырлар чынлар җанны кыйнатыр 
Кәй җирләрдә газиз әтиемнен 
Асыл сөякләре — кем әйтер5! 

Әйе, заманага уңайсыз, беркатлы, "гөнаһлы сорауларда бирергә туры килә Төрле 
ил җитәкчеләренең бу фани дөньяны бүлешә алмаулары аркасында, булдыксыз маршал 
һәм генералларның ахмак әмерләре аркасында, нишләп әле җиргә иген игәргә, йортлар, 
юллар төзергә, хикмәтле машиналар ясарга, балаларының шат авазларына сөенеп яшәргә 
хакы булган кеше лорләп янган сугыш өермәсендә һәлак ителергә, аяксыз, кулсыз, күзсез 
калырга, тәнендә тимер ярчык йөртергә тиеш' Шәхсән мин узем . нишләп әле, әйтик, 
ятимлек ачысы татырга, ач-ялангач үсәргә мэжбүр ителдем5 Бу якты дөньяга килгәнмен 
икән. минем ла адәм рәтле яшәргә хакым булгандыр бит' Сорауларны чиксез күләмдә 
бирергә мөмкин Хатирәләр кабат-кабат яңара 

Күптәннән үткәннәр ул коннар — 
Уйларга, аңларга вакыт бар 
Кояшта күз яшен киптерә 
Әниләр казыган окоплар 

Бу — минем "Окоплар" исемле шигыремнән Бусы да минем язмыш Хәер бер 
минеке генә микән5 Ничәмә-ничә хатын-кьгз фронт сызыгыннан еракта — тылда, таңнан 
тәнгәчә эшләү өстенә, кирәге чыгар дип окоплар-траншеялар казый-каэый сәламәтлекләрен 
җуйды бит ул каһәр суккан елларда Аларнын берсе — минем вакытсыз гүргә кергән 
газиз әнием иле Бу — безнен заманның йөрәкләргә яра уйган, язмышлар өстенә кара 
болытлар япкан фаҗигале хакыйкате иле Кайсыдыр акыл иясе 'Сугыш — кешелекнең 
авыру халәте ул дигән. Ә кешелекнең шул хакыйкатьне ахырынача аңларга әле һаман 
акылы җитми Мин. гали мунчадан репортаж язарга алынганда, әнә шул хакта уйландым 
Шәхси кичерешләрем бөтен гавайныкы белән бергә кушылды Ул шундый ук язмышка 
тарыган ничәмә-ничә кешеләрнең җан авазы иде Аны ran-гали сүзләр белән кәгазьгә 
төшерергә, заманга, халыкка ирештерергә кирәк иде Фикерләр, мин әле генә бәян 
иткәнчә, ул кадәр ачыктан-ачык һәм төгәл дә булмагандыр Ләкин алар канга сеңгән баш 
миенең кайсыдыр җиренә кереп оялаган, вакыт-вакыт ниндидер импульс булып сиздереп 
юрган кичерешләр иде Мунчала үзем шаһит булган шул күңелсез күренештән сон алар 
мине бимазалый башладылар Шигырьне иңде язмаска мөмкин түгел иде Беренче юллар 
үзеннән үзе тулы 

Туды" дигәннән тагын бер лирик чигенеш ясап алырга кирәктер Дҗек Лондонның 
Таш гасыр шагыйре" дигән бик гыйбрәтле бер әсәре бар Аңда бөтен нәрсәне яшәеш 
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кирәкләре, к ө н к ү р е ш ваклыклары, мәшәкать вә шөгъЕльләр белән үлчәргә күнеккән кабилә 

башлыгы шагыйрьдән сорау алганда, аны. нишләп әле йоллызлар белән мавыгасын, нишләп 

эле кичә без үтергән б о л а н н ы ң кызыл бавыры турында ж ы р у чыгармыйсың л и п ахмак 

дәгъвалары белән тинтерәтә Шигырьмен хасияте аның ө ч е н бөтенләй ят хатта бар кабилә 

аны ж ы р л а п й ө р с ә лә. ят Ш а г ы й р ь н е ң М и н к и ч ә йоклый алмыйча, йолдызларга к а р а п 

ямансулан утырганда миндә үзеннән-үзе шундый ж ы р у туды . — д и п әйтүенә ул " И р 

кеше ничек ипле тудырсын моңа хатын-кыз заты гына сәләтле — дип х ө к е м чыгара 

Хәер. б и к б о р ы н г ы заманнардан урап кайтмыйча якындагы үткәнебезгә күз ташласак та 

гажәп хәлләр б а р иле бит П а р т и я ч и н о в н и к л а р ы яшь буын иҗатчыларга гына түгел, 

тере классикларыбызга да ничек язарга икәнен аңлатып маташтылар 

Ә шигырь, чын шигырь, ижатчы ихтыярыннан тыш туа бит. капылт кына. үзеннән-

үзе туа А н ы н табигатен аек акыл белән аңлатып та бетереп булмый Ә й т е р с е ң лә. әллә 

к а й д а н , к ү к н е ң җ и д е н ч е к а т ы н н а н к ү ң е л г ә в ә х и и н ә П ә й г а м б ә р е б е з М ө х ә м м ә т 

галәйәссоләмгә к и л е п и р е ш к ә н К о р ъ ә н К а р и м н е н ни ө ч е н шулкадәр шигъри булуына 

игътибар иткәнегез б а р м и к ә н с е з н е н 9 1 Без. гарәпчәсен анламасак та аны ишеткәндә, 

ниндидер сәнгати гүзәллек, камиллек, гармония тоябыз Хәтта уңышсыз тәрҗемәләр лә 

бу б о е к к и т а п н ы ң м о ң ы н , аһәңен югалта алмый К о р ъ ә н сурәләренен Б а й р о н , һ е й н е . 

П у ш к и н к еб ек б ө е к шагыйрьләрне рухландыра алуы тикмәгә генә түгелдер Ч ы н н а н да 

сәер б и т б е р ю к т а н гына башта у й туа — ул иҗатчыны туктаусыз бимазалап й ө р и , аны 

тышка ч ы г а р ы р г а мәҗбүр итә 

Нәкъ менә шулай көтмәгәнлә, уйламаганда Тууы ла анын сәер — ф и к е р инде 

күпмедер дәрәҗәдә шигырь калыбына салынган, строфаларның, языласы шигырьдә әле 

урыннары анык билгеле булмаса да. инде мәгънә егәрләре бар, өэек-оэек юлларны эчтәлек 

белән тутырырга мөмкинлек б а р Бәлки алар шигырьдә тулаем урын ла алмаслар, ниндидер 

вариант булып, каралама хәлендә кәгазьнең читендә нәүмизләнен калырлар, яки ниндидер 

и к е н ч е ш и г ы р ь г ә ч и м а л б у л ы р л а р И җ а т п р о ц е с с ы н ы ң б у өлешендә й ө р ә к инде 

вазифаларын акылга тапшыра Ә акыл акыллырак, салкын канлырак ул бортекие кибәктән 

аера. анла-санда сибелешеп яткан юлларны тэртипка чакыра — сафларга тезә строфа 

белән с т р о ф а арасына күперләр сала И о р о к башлаганны акыл тәмамлап куя 

Әлбәттә, иҗат лабораториясе торле шагыйрьдә төрлечә була торгандыр Л ә к и н 

мин бер нәрсә белән килешә алмыйм Н и ч е к т е р бер очрашуда күренекле генә шагыйребез 

залдан б и р е л г ә н сорауга М и н әйтәсе фикеремне кәга зьгэ башта проза телеңдә төшерәм, 

аннан шуны калыпка салам — шигырь итәм", — д и г ә н иле М и н бу өлкән каләмдәшемнең 

сү!лэренэ а п т ы р ы й калдым Н и ч е к инде ул о л а й 9 Әйе кайчагында Пегасымны тиз генә 

җ и г ә р г ә , кемгәдер я к и нәрсәгәдер багышлап экспромт рәвешендә лә шигырь язарга туры 

кило Т ә җ р и б ә ң ә к а р а п ул хәтта уңышлы ла чыгарга момким Безнең буым каләмдәшләргә 

андый тәҗрибәләрне шактый еш үткәрергә туры килде Газета-журналларның социаль 

заказларын үтәп, кызыл даталар уңаеннан Октябрь революциясе Б е р е т ы май. Ж и н ү 

к о н е , юлбашчылар турында байтак шигырьләр язылды Бу эштән X Т у ф а н С Хәким. Н 

А р с л а н о в к е б е к аксакалларыбыз да чирканмадылар, яшьләр дә х у р л ы к к а санамадылар 

Яшермим, м и н дә хатадан хали түгел Нәтижәлэ әдәбият к ы р ы н шундый байтак билчән 

вә алабуталар'' басты Чүлмәкчеләп күрмэкче лигаңдай башлап язучылар ла и п беренче 

эш итеп э н ә шундый үтемле темаларга тотындылар Бу чорыбызның бер чире иле Гадәттә 

теге я к и б у а в т о р н ы ң китабы һәрвакыт Л е н и н г а , партиягә, совет властена дан җырлаган 

шигырьләрдән башланып китә һәм ул үзенә күрә дәрәҗәгә санала иле Хәтерлим әле. 

нәшриятка тәкъдим ителәсе б е р кулъязмамны тикшергәндә олы-олы абзыйлар мин.' 

и җ т и м а г ы й әһәмияткә ия булган темалардан читләшүдә, и>гтим хисләрне җырлау белән 

мавыгуда гаепләделәр Ш у н н а н кизте инде өлкәннәрнең киношен тотып к ө н калагына 

суга т о р г а н ш и г ы р ь л ә р к а л ы п л ы й башладым Ш ө к е р Ш и г ы р ь т е х н и к а с ы н эибәг 

үзләштергән илем. б а р м а к б ө к л ә п н ж е к саныйсы ю к иде Әмма андый әсәрләр минем 

ү.*емо дә. укучыларыма да канәгатьләнү хисе б и р ә алгандыр д и п уйламыйм 

М и н е м б и к к ү п мәртәбәләр уйланганым б а р Кешеләр ф и з и к яктан булсын, акыл 

җәһәтеннән булсын — мин. әлбәттә, идеаль яшәеш шартларын күздә тотып әйтәм — бердәй 

камил булып доньяга киләләр Әмма б е р үк а ш к ы н балалары төрле-төрле була Берсе 

чәчәкләр агачлар, йоллызлар белән сон, и п юн и о р и ала, табигатънен әллә нинди яшереп 

|«СЛ»р*Н к ү р е р г ә , авазларын ишегерга О И Ю М ЯМН • и р е уз гомер юлларын тимер-
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томыр, хикмәтле машиналар белән бойли. өченчеләр хәрбиләр белән контракт төзеп 
кайнар нокталарда кешеләр үтерер өчен ялланырга ла момкилнәр Искиткеч гаҗәп &, 
яшәеш /тигәне]i Шагыйрь үзенең табигате белән пацифист — ул үтерешләрне, сугышларны 
күрә алмый Ул җимерүләргә, вәхшәткә, үлемнәргә каршы Анын ниндидер илаһи көчләр 
белән рухи элемтәсе бар — ана кайдандыр вәхи инә Анын уйлары һәм әйтер сүзләре 
узеннән-үэе туа Ул аны тизрәк кәгазьгә төшерергә ашыга Бәлки күпмедер дәрәҗәдә 
көферлектер лә —минем бер шигыремдә Шагыйрьләрдән остен Алла гына — дигән 
сүзләр бар Бик претенииоз янгыраса ла. хакыйкатьтән ерак түгел бу Чөнки шагыйрьчек 
миссиясе гаять зур 

Сүз башым бит Шүрәле, дигәндәй, кабат әдеге лә баягы Мунчадан репортаж га 
кайтыйк оде Ул шигырь йокысыз төннән сон туды Сүзләр бер-берсен ашьпсгыра-ашыкшра 
кагам, битләренә акты: 

Мунча Ләгән шалдыр-шолдыр 
Юына яшьләр, юына картлар 
Ялтырый тик шәрә ботлар. 
Шәрә сыртлар, шәрә 

Чү, тукта, ашыкма' картлар'' дигәнгә артлар әйбәт рифма әйбәтлеккә, ләкин 
ул. строфа ахырьп 1да килсә, ерактан кычкырып чекерәеп торачак бит — игътибар шуна 
юнәләчәк Юк. бодай ярамый — җитди әйбер язарга җыенам бит Рифмага аз гына 
хилафлык килсә килер — аны әчкэрзк акпент төшми торган җиргэрәк куярга кирәк 
Сыртлар сүле лә начар рифма түгел бит 

Аннан Эне әйе Шигырем репортаж буларак уйланылган бит Җөмләләр кыска, 
фразалар озек-өзек. i lay чалар сизелерлек дәрәҗәдә булырга тиеш Жанр закончалыклары 
шуны тәмам игә һәм мин юлларны сындырып, баскычлап тезеп, яңабаштан язам 

Мунча 
Ләгән шалдыр-шолдыр 
Юына яшьләр 
Юына картлар 
Ялтырый тик шәрә ботлар. 
Шәрә артлар 
Шәрә сыртлар 

Аннан минем игътибарым мунчада юынучыларга юнәлә Кулсыз Сукыр .. Сабан 
туе батыры булырдай тыгыз тәнле егетләр... Сула чыпырдаучы сабын һәм әлеге танышым— 
аяксыз карт Мин әлбәттә, аны тормыштагыча — Александр Степанович Брелкин лип 
чын исем фамилиясе белән лә атый алам Ләкин фашистларга каршы бер урыс халкы 
гына сугышмады бит Каһарманымны урыс — урыс лип. татар — татар дип уйласын 
Исемең генә әйтмим Үтенә күрә гомумиләштерү килеп чыга Минем өчен бу шәхесмен 
милләте түгел, ә фаҗигасе мөһим 

Еллар саклый яраларны. 
Чүпрәк каплый яраларны 
Ләкин солдат оньгта алмый 
Утлы-сулы араларны 

Ләкин тормыш дәвам итә. Кеше үзенең табигате белән оптимист Ул. башыннан 
әллә пиләр кичсә дә. матур киләчәккә ышана, ана алмашка киләсе буынга якты өметләр 
баглый: 

Антик двньн Антеиларын 
Тан калдырыр буын үсә 
Җир-ананың яралары 
Тарих битләренә күчә 
Еллар, күрми кара акны 

Кин күкрәкле, зур йөрәкле 
Ирләр кирәк Планетага 
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Бу шигырь Mint жиле юл чатынла шиклэнеп-икелэнеп торган көннәремдә язылды 
Кәефсез, куллан эш киткән чак иде ул. Әле генә нәшриятка юллаган кулъязмама матур 
элэбият редакциясенең өлкән мөхәррире Мәхмүт Хөсәен кул куйган шигыр 
пыр туздырган эчке рецензия килде Башта күңелсез уйлар бәлки алга таба язып 
маташырга ла кирәк түгелдер. 16 яшемдә Чаян журналында шигырь бастыруым ла. 
егермедә ипле Совет әдәбияты на (хәзерге Казан утлары на) үрләвем лә. көндәлек 
матбугатта әледән-оле күренә торуым ла очраклылык кына булгандыр Нигә үэенне алдап 
яшәргә9' Мина бит ише xajep 32 тулып килә Ләкин язмыйча торып булмый —шигырьләр 
ку]гел түреннән ташын ташын чыга Бәлки ометне ботенлэйгэ өзмәскәдер Мунчадан 
репортаж ны. янәшәсенә тагын унлап шигырь кушып Казан утлары на тәвәккәлләдем 
Җавап шулкадәр тиз килер лип һич кенә лә уйламаган илен Журналның ут вакыттагы 
поэзия бүлеге мөдире Нури ага Арсланов шигырьләремне ошатуы, шуларнын дүртесен 
бастыру очен сайлап алуы турында язган, фотосурэт һәм биографик белешмә җибәрүемне 
үтенгән иле Сүз уңаенда әйтим, бу кип күңелле, шигырьнең ямен вә тәмен чын-чынлап 
белә торган агаебыз пичәмә ничә исемне онытылудан билгесезлеккә китеп югалудан 
саклап калды Равил Фэизуллиннар буынының формалашуында ла. Зөлфәт һәм Модәррис 
Әгъләмнең ныклап аяк басуында ла Нури ага зур роль уйнады Яшьләр белән бергә ул үзе 
дә үсте — иҗади потенциалын ахырынача күрсәтә алды Хәер мәйданга килгән бу гаярь 
яшьләр хәтта X Туфан һәм С Хәким кебек аксакалларга да унай йогынты ясадылар 
Остазлыкка ләгъва итүчеләр күп Әмма бүген актив ижат итүче каләмдәшләрнең күбесе 
остаз ДИ111 окъ менә аны— Нури аганы атыйлар Мунчалап репортаж 1тэм тагын берничә 
шигырь Казан утлары* журналының 1968 елгы 8 санында басылып чыкты i 
шактый oiaKKa сузылган иҗади сырхаулап терелүем яңадан шшърият мәйданына 
катуым һәм безнен башлардан гел гена сыйпан тормаган тәнкыйтьче аб ыйлараан ниһаять 
бержылысү! ишетү өчен форсат га иде Тәнкыйть минем ижат өчен әһәмиятле бу әсәрне 
нигездә унаи бәяләде Әлбәттә, натурализмда гаепләүче, мунча — митинг урыны түгел 
дип хөкем чыгаручы, "әбрәкәйдән репортаж язмыйсынмы гагын .тип авыз еручы да 
булмады түгел Өлкэш юребе шеп хуплавын күреп-белел торга i мок 
игътибар итмәскә лә мөмкин иле Юк. Мунчадан репортаж шигырен һәр яктан камил, 
олге булырдай асар ДИЛ расларга жыепмыйм Утыз елдан артык гомер үткәч, уз 
япаннарына башкачарак карыйсын бит1 Анда митингларга хас риторика 
гурылан-туры күзгә бәреп әйтелгән шәрә фикерләр дә борлыр Ләкин, ничек кенә 
булмасын, ул минем ижат гомеремнең бер борылыш чор1 м амапга. 

кешеләргә әйтәсе ихлас сү)ем иде Яшерен батырып түгел безнен буын 
кырыгынчы илленче елларга sac коры риторикалап, һәркемгә мәгалум и»р 
туктаусыз гәкьрарлаудан бик акрынлык белән генә - '-тәрдә үтә 
бер катлы, җанга берни бирми юрган бер күзенә! өстенлек итә, чын 
шигъри хәзинәләр исә каядыр еракка, китап кишталәренен к, и 
яшерелгәниде Төньякны көньяктан аера белмәгән нанка малайлар да юн башына утырта 
алырлык шпионнар, башы һәртөрле Ура! тар Ана 1 лар Яшәсен! нөр белән шыплап 
гутырылтан салам горханнар миенә коллык холкы сен »н l - без әнә 

туплый каһарманнар арасында яшәдек Алвриндествр 
кебек ябышып алга таба атларга бирмиләр Алга! лни кычкырган саен бе) артка тәгәри 
, , „ , . Шөкер мәйданга яна көчләр килде Р Фәйэ ш, Рәшит 

.юн Р Мингалим Г Рәхим шигырьнен егәрен башка бизмән ••-
башладылар Шилри!ггкв алданрак килгән буынга да аларгаш пшфалы йогыншсы тиое 
Мин үземне и шулар рәтенә кертәм Монын бернинди > .• • оя Әгер мин бүген 
шигърияттә ниндидер казанышларга ирешә алга 

еннән уткәннәргә күз салам Һәм иҗатымда боры 
Мунчадан репортаж шигыре гурында v.: 

& 



Музей залларыннан 

АНДЫЙЛАР ТАБИГАТЬТӘ СИРӘК ОЧРЫЙ 

Кешелекнең бер милләте булып калу өчен 
Насыйрилар кирәк һәр халыкка 

Мәгълүмдер ки. олуг шәхесләрнең исемнәрен мәңгеләштерү мөнәсәбәтеннән 
музейлар эшчәнлеге гаять зур әһәмияткә ия Шуны истә тотып Казан 
утлары журналы күренекле әдәбият-сәнгать әһелләренә багышлап оештырылган 
шәхси-мемориаль музейлар хакында язмалар биреп барачак Бүген шундый 
язмаларның беренчесе "Каюм Насыйри музее'на багышлана 

Соңгы елларда илдә барган үзгәрешләр музейлар 
эшчәнлегендә дә чагылыш таба. Тарихка, шәхесләргә 
булган караш үзгәрә, тарихи исемнәр әйләнеп кайта, 
ялалары ачыклана тора Шул үзгәрешләрнең дәвамы 
булып яна музейлар ачылу да табигый хәлдер. 

Башкалабыз Казанда XIX гасыр мәгърифәтчесе. 
укытучы, галим-энциклопедист, татар халкынын 
күренекле шәхесе Каюм Насыйринын музее кабаттан 
оешып килә: ул эш музей кысаларында 1996 елда 
Мәдәният министрлыгы фәрманы нигезендә башла
нып китте Каюм Насыйрины "яна исемнәр" рәтенә' 
кертеп булмый, билгеле, ул фәнни җәмәгатьчелек 
арасында мәгълүм шәхес Ләкин киң җәмәгатьчелек 
арасында К Насыйри халкыбызның шөһрәт казанган 
уллары Г Тукай, М Җәлил. С Сәйдәш кебек үзенең 

Каюм Насыйри, Байназар лаеклы урынын альт тора дип әйтеп булмый. Бәлки 
Әлменов рәсеме моңа К. Насыйринын тормыш юлын, мирасын шәхси 

музей эшчәнлеге аша күрсәтү-өйрәнү булмау да сәбәпче булгандыр. Дөрес, анык 
мирасына багышланган конференцияләр үткәрелеп торган, фәнни җәмәгатьчелек 
аның истәлеген мәңгеләштерү мәсьәләсен дә даими күтәрә килгән, ләкин музей 
төзү эше төрле сәбәпләр аркасында сузыла килгән. К Насыйринын шәхси 
музей-йортын булдыру фикере тугач, музей бинасы итеп К Насыйринын сонгы 
фатиры булган Ъәдигый мөәзин портын билгелиләр (Париж Коммунасы урамы, 
35 йорт). 

Бу урында, музей бинасының төзелү тарихын, анын узенчәлекчәрен 
яктыртып үтү кирәктер, мөгаен, чөнки ул йортның, инде күптәннән төзелеп, 
күпләрдә сораулар тудырган маҗаралы тарихы бар. 

Ниһаять, 1979 елда К. Насыйри мирасын мәңгеләштерүдә боз урыныннан 
кузгалгандай була. Тик ул унай үзгәрешләрдән булып чыкмый. Париж Коммунасы 
урамын реконструкцияләү сәбәпле. К Насыйри яшәгән мемориаль йортны башка 
урынга (Ф Кәрим урамы белән К Насыйри урамы кисешкән чатка) күчерү 
турында ТАССР Министрлар Советы фәрманы чыга ("Постановление N 306" 0 
переносе дома, где жил и умер выдающийся татарсткий просветитель К. Насыйри). 
1979 елда реконструкцияләп күчерү максаты белән, архитекторлар бу йортны 
бик җитди өйрәнәләр. Йортның фасадларын фотога төшерәләр, үлчәмнәрен 
алалар, эчке һәм тышкы планировкасын өйрәнәләр Гомумән, реконструкцияләү 
проекты өчен бай мәгълүмат базасы туплыйлар. Шул мәгълүматлар нигезендә 
1980 елда йортны реконструкцияләп күчер\ проекты төзелә. Проект авторы — 
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бүген жөмһүрияттә мәгълүм архитектор Рәфыйк Вәгыйз улы Билалов Эш 
барышында Бәдигый мөәзин йортынын эчке җайланышы һәм тышкы күренеше 
белән татар халкынын милли архитектурасы традицияләре нигезендә киелгәнлеге 
исбатлаш Нәтижәдә, Бәдигый мөәзин йорты XIX гасыр агач архитектурасы 

•ре тибына тәңгәл килү сәбәпле, дәүләт карамагындагы һәйкәлләр 
исемлегенә кертелә. 

Җәмәгатьчелек исә, К Насыйри яшәгән б> йортны башка урынга күчерүне 
хупламый 1981 елның 1 апрелендә фәнни реставрация советы каршында киңәшмә 
уздырыла Чакырылучылар арасында тарихчылар, архитекторлар, музей ВӘ] 
була Беркетмәләрдән күренгәнчә, күренекле археолог. гарИХЧЫ-галим Л X 
гарихи йортны башка урынга күчерүгә каршы чыгып, "йортның тарихи кыйммәте 
югала, тирә-ягын торгызырга һәм койма белән уратып алырга ШУЛ вакытта 
йорт хәзерге заман төзелешенә комачауламаячак". — ди Анын тәкъдимен Дәүләт 
музеснын шул вакыттагы директоры Л Г Вәлиева хуплап чыга Шулай итеп. 
күчерү турында карар чыгарылып, күчерү проекты төзелсә дә, йорт >, i урынында 
кала Анын, шул рәвешле үз урынында калуы бүген м\зсйлаштыр\ очен олы 
табыш, чөнки музей эшендә мемориаль җирлек булу бик мөһим чыганак Менә 
шул чынбарлык музейның төрен билгеләгәндә, рәсмиләштергәндә аны К 
Насыйрииын мемориаль музее" дип атарга мөмкинлек бирә 

Казан шәһәрендә, К Насыйриныи соңгы фатиры булган б\ йортны 1850 
I860 елларда Галим Хосәеңов төзетә Ул чыгышы белән К Насыйриныи гуган 
авылы белән Ю|ары Шырданнан, анын нәселдәше була Соңрак Ropi Галимнен 
улы Мөхәммәдбәдыйкка күчә. Тора-бара Мохәммәдбәдыйк Ах мәчеткә руханилык 
лиенә билгеләнә һәм шул йортта гаиләсе белән яшәп гомер I 

&МРП '!•<!•»* Коммунасы ураммацлш Каюы Насымртвыщ 
бу мчи БЭА*ГЫЙ we шм 

1887 елда Бәдигый меөзкн йортынын беренче катын 
к насыйм и башлый 6) ммърнфвтченен чираттагы һәм сонп 
була Төрле басма чыгипклардаи һем шул йортта үска I иы 
Рвстем "бы и иствлеклөреннвн мәгълүм булганча береиче к а т i 
яртысында хужанын млн, гаиләсе белән »иш ө икенче катта ц канып 
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урнаша Утар эчендә, төп йорттан кала, шулай ук бүрәнәдән төзелгән җәйге 
йорт, келәт, хуҗалык корылмалары була. Утар эчендә бик бай жиләк-җимещ 
бакчасы үсеп утырган (хәзер ул урында 80 мәктәп урнашкан). Бакча эчендә 
челтәрләп эшләнгән беседка торган. Утар биек койма белән тотып алынган 70 
нче елларда бу йорт инде искергән хәлгә җитә һәм анда янгын чыга Йорты 
шулай югалса да, урыны һәм җентекләп эшләнгән проекты кала. Казан халкы ул 
йортны һаман да хәтерли, аны К. Насыйри яшәгән йорт дип искә ала, шул ук 
вакытта БәдигыЙ мөәэин йорты икәнен дә онытмый 

1980 елда эшләнгән проект нигезендә Бәдигый мөәзин йортыньщ фәнни 
реконструкциясе тезелә. Кызганыч, торгызылган йорт та 1991 елда шул ук язмышка 
дучар була Бүгенге өлгертеп килүче йорт шул ук проект нигезендә икенче кат 
торгызылган бина. Хәзер инде бу йортта К Насыйринын шәхси музеен төзү 
турында рәсми фәрман бар һәм ул эш Дәүләт музее челтәренә тапшырылган. 
Менә шуннан инде, ниһаять, башланачак К. Насыйринын беренче шәхси музее 
тарихы. Архитектура өлкәсендә кабул ителгәнчә, торгызылган корылма матди 
мирас итеп кабул ителә. Шулай булгач, без бу йортны XIX гасырга караган агач 
архитектура һәйкәленең фәнни реконструкциясе дип атый алабыз. Димәк, булачак 
К. Насыйри музееның тирә-ягы һәм бинасы үзе дә тарихи кыйммәткә ия Ул 
безгә, XX гасыр кешеләренә. Бистәне искә төшереп, аның матди чирасын 
хәтерләтеп торачак. 

Без хаклы рәвештә бу йортның төп нигезендә К. Насыйри яшәгән, дибез. 

1 

. лш 

Янгыннан соң торгызылган Каюм Насыйри 
музее бинасы 

ыгы Рөстәм Хесәенов 

Ул XIX гасырдагы төп йорт нигезенә салынган, аның якын планировкасы сакланган, 
димәк, Каюм бабай йөргән сукмаклар сакланган дигән сүз. 

Күренгәнчә, булачак К Насыйри музееңда мемориальлек элементлары 
җитәрлек дәрәҗәдә чагыла. Бердән, К. Насыйри бу йортта яшәгән, иҗат 1гткән 
Икенчедән, музеенын җирлеге мемориаль - -иске йорт" XIX гасыр Казанының 
нәкъ шул урынында Иске татар бистәсендә, шул нигездә торган Йортның эчке 
һәм тышкы планировкасы сакланган. Өченчедән, йорт төп нөсхәнең фәнни 
реконструкциясе итеп башкарылган. 

Музей төзелеше әлегәчә ике юнәлештә бара. Берсе - музейны төзәтеп 
җиткезү, кабул итү этаплары булса, икенчесе -музейлаштыру проектын тематик 
структурасың төзү, матди мирас туплау, аларны фәнни эшкәртү кебек гамәтләрдән 
тора. 

Музейлаштыру проекты турында сүз каткач, чыганаклар турында әйтми 
булмый Мәгълүм булганча, К. Насыйринын матди мирасы итеп күрсәтергә 
аның шәхси әйберләре калмаган диярлек — булган мөлкәте таркалган. Ләкин К. 
Насыйринын, матди мираслар рәтенә керә торган, кулъязма мирасы, төрле елларда 
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нәшер ителгән басма китаатары исән Ә кулъязма мирас, б\ очракта чатли 
мираслар арасында иң көчлеседер. Икенче төр чыганак булып, К Насыйри 
иҗатына багышлаш ан фәнни хезмәтләр тора Чыганакларны санап китсәк, алар 
тагын ла бар, яналары табылырга да мөмкин - ГОМУМӘН, К Насыйри музеен 
төзү өстендә эшләрлек мәгълүмат җөмһүрияттә җитәрлек. Каюм Насыйри иҗатына 
багышланган хезмәтләр, мәкаләләргә килгәндә, бер үзенчәлек күзгә ташлана. 
Алар, фәннен төрле юнәлешендә эшләүче шәхесләр тарафыннан язылган Бу — 
К. Насыйринын энциклопедик галим булуы белән аңлатыла Шуна ла Каюы 
Насыйринын күпкырлы лпчәнлеге. фәнни-теоретик мирасы күп галимнәрнең 
игътибарын үзенә җәлеп иткән һәм алар тарафыннан өйрәнелеп, күләмле 
хезмәтләрендә чагылыш тапкан Ул хезмәтләр төрле сәяси шартларда гөрЛС 
буын кешеләре тарафыннан язылган Аларкын барысы да диярлек бүген минем 
эш өстәлендә Шулай да К Насыйри мирасының күп өлеше әле саклагычларда 
үз сәгатен көтеп кала Нинди күләмдә булуына карамастан. К Насыйри мирасына 
югары фән биеклегендә өйрәнелү насыйп булган дип әйтә алабыз. Бу яктан ул 
бәхетле шәхси 

Могҗизага тиң үткәне, XIX гасыр шартларында татар мәдәнияте үсешенә 
керткән хәлиткеч һәм саллы өлеше белән К. Насыйри инде күптән милли 
батырга әйләнергә тиеш иде Инде К Насыйринын шәхси музеен тз\ шул 
юнәлештәге бер адым булыр дип өметләник Мәгълүм булганча, шәхеенен мирасын 
музейлаштыру аны халыкка якынайтуның ин көчле бер алымы булып гора 

Музейның экспозициясен төзүгә килгәндә, үсеште булган музей фәненең 
мөмкинлекләренә, җөмһүрияттә тупланган музей эше тәҗрибәсенә таянып, XIX 
гасыр мәгърифәтчесе К Насыйринын фикер тирәнлеген, күпкырлы фәнни-
гамәли эшчәнлеген, эчкерсез һәм чын ми-тли рухын, аның тормыш батырлыгын 
күргәзмәдә чагылдыра алырбыз дип ышанырга кирәк. Минем күзаллавымча, К 
Насыйринын тормыш юлы тарихи булуы белән беррәттән яшь буынны rapl 
үтә гыйбрәтле һәм уңай образ булып гәүдәләнә Аның һәр кылган гамәле безнең 
бүгенге кон белән искиткеч аваздаш. Россиядә капитализм үсеше д в н ь о и 
шул исәптән техник белемгә дә ия булган белгечләр, төрле яктан камил зыялылар 
үстерүне кон кадагына куйган бер чорда татар халкы \ s арасыннан мәгърифәтче, 
галим К Насыйрине тарих мәйданына чыгара ала Ул исе гатшр калкын тагын 
бер ташкын астында калдырмауны максат итеп куя Донья гөрөккыятея 
халкы Йомылып калмасын, үзенең югалткан табигый \tciu тизлеген җыя алсын 
очен К Насыйри, мәгърифәтче буларак, искиткеч нәтиҗәле пам күп эшли Ни 
кызганыч, бик сонлап җиткерелә Каюм Насыйринын шәхси музее Инде сон 
булса да уң булсын иде Изгелек җирдә ятмаска тиеш Бүген, мокын өчен, 
һәртөрле мөмкинлекләр лә җитәрлек 

Әйткәнемчә, XIX гасыр галиме, мәгърифәтче К Насыйри м\ icciuia бу 
шәхесебезнең мирасын, анын могҗизага ш н тарихын киң җәмәгатьчелеккә җиткерү 
максатыннан чыгып, му icii экспозициясенең проектын төзү өстендә эш 6ai 
киткән иде Бу этапта фәнни тикшеренү, эзләнү, фәнни влвбнятны өйрәнү 
музейга мирас туплау кебек эшләр башкарыла UIvi жәһәггән мин К Насыйринын 
нәсел җепләрен барлауны да күз алдында тота идем. Эш барышында Ташкент 
шәһәрендә яшәүче галим ӘДХӘ1 Синсплның "Каюм НасыЙрилар нәселеннән" 
дип аталган мәкаләсен укырга туры килде ("Шәһри Казан", 199*)) Мәш a 
бүгенге КӨНДӘ, тарих өлкәсендә танылган галимә Разия Гали кызы Муклинова 

Казанда туган, .10 нчы еллардан бирле Ташкентта яши 

Мәкалә азагында бер исемле белән генә Разия ханымның Каюм НасыЙрилар 
нәселеннән булуы турында айтс man и к Ә [беттә инде. бу мәгълүматны тикшерен 
карарга кирәк иде Разия каным И Бөтендөнья татар конгрессым 
Казанга КИЛГӘЧ, мин аны " С ә ф ә р " кунакханәсеннән ш ә м гаптыч Башта анын 
исләп гелефон аша ганыштым в 28 а в г у с т гарт секциясе утырыш 
белән очраштык 

Мин инде, билгеле, аның йә ten (Ә К Насыйри гуганнарынын тосмерләрен 
гвбарга гырыштым Разия ханым ачык һем нәфис ниме. очлырак борынлы, 

II) шЦУлһ I 

file:///tciu
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мөлаем чырайлы олы яшьтәге ханым иде. Ул үзен гаҗәеп дәрәҗәдә гади тота, 
сабыр кешегә охшаган, уйлап кына сөйли. Аны, төрле яктан килгән тарихчы 
галимнәр залда очратып, танып сәламлиләр. 

Разия ханымның К. Насыйри нәселенә бәйләнеше әнисе ягыннан икән 
Насыйри мирасы өстендә эшләгән Мөхәммәт ага Гайнуллин да Ташкентка барып 
чыккач, Разия ханымның әнисе янына килеп, Каюм бабай турында әңгәмә 
корып утырган. Сүз башында ук Мөхәммәт ага Каюм бабайнын портретын 
күрсәтә. Разия ханымның әнисе Хәдичә апа исә расемне күрүгә: "О, мин бу 
кешене беләм. Анын безгә килгәне бар иде, безнен нәселдән ул", — ди. Шул 
әңгәмәнең шаһиты булган Разия ханым әйтүенчә. Каюм бабай туган авылы 
Югары Шырданга энесе Галигә кунакка кайткан була Шул вакытта Түбән 
Шырдандагы кардәше Шиһаб муллага килеп, аларда берничә көн торып кунак 
булып китә. "Хәзер дә күз алдымда кебек, Каюм бабай ак күлмәктән, ак ыштаннан 
иде", — дип сөйләгән Хәдичә апа. 

Шуннан ары мәгълүмат юк иде Ләкин Разия ханым бит әле К Насыйри 
төбәгеннән чыккан профессор, тарих фәннәре докторы, шуна өстәп Шырдан 
авылы мулласының оныгы да. һәрхәлдә, анын белән әңгәмә минем эш темасына 
турыдан-туры бәйле иде. 

Без секция эше тәмамлангач, Казансу буена '•Хөррият" бәйрәменә юнәлдек. 
Әлбәттә инде, сүз гел Шырдан тирәсендә һәм, гомумән, XIX гасыр азагы XX 
гасыр башында татарның мәдәниятле катламы тормышы турында барды. 

Разия ханымның өч улы да фән өлкәсендә хезмәт итәләр икән Олысы үзе 
кебек фән докторы, ике кече улы фән кандидатлары. Мәскәүдә яшәүче ике улы. 
конгресс көннәренә әниләре белән күрешергә Казанга килгәннәр. Алар фәннен 
башка өлкәсендә эшләсәләр дә. тарих белән мавыкканнары күренеп тора. Үз 
халкының үткәне һәм бүгенгесеннән хәбәрдарлар 

Икенче көнне кич белән, конгресс утырышыннан сон. Разия ханым һәм 
анын улларын К Насыйринын кече энесе Габделкави мулланың оныгы Бәрра 
Габдрахман кызы Бариева белән очраштыру насыйп булды Ул да очрашуга ике 
улы белән килгән иде. Аның олы улы икътисад өлкәсендә эшли, ә кече улы 
геология фәне кандидаты. Бәрра ханым үзе әле бүген дә табибә булып эшләвен 
дәвам итә. Менә нинди икән ул К Насыйри нәселенең дәвамчылары Алма 
агачыннан ерак төшми, дими ни диярсең 

чи җлал !'н ял иткән һәм эшләгән йорт 
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Ул көнне тагын бер гаҗәеп вакыйга булган. Разия ханымнын уллары 
Дәүләт музеендагы күргәзмәләр турында ишетеп, иртән шунда барып чыкканнар 
Музсинын икенче катындагы залга килеп керттә үзләренең гаилә альбомында 
кадерләп саклана торган фотонын зурайтылган вариантына тап булалар Фотода 
аларнын әбисе белән бабасының яшь вакытта Казанда төшкән сурәте Дәүләт 
музееңда ул фото XIX гасыр типажы буларак сакланган, кемнәр сурәте икәне 
билгеле булмаган (хәзер инде ул ачыкланды). Разия ханымның үз сүзе белән 
әйтсәк "Ул фотода Шиһабетдин мулла кызы Хәдичә ире Миргали улы 
Мөхәммәтгали белән". 

Мин Разия ханымны тыңладым, ә уйларым шәҗәрә тирәсендә чуалды 
Шиһабетдин мулла нәселе К Насыиринын шәҗәрәсендә бар микән'' 

Мина эш барышында К. Насыиринын архив ларда саклана торган 
шәҗәрәләре белән танышырга туры килгән иле инде, ләкин барысын бергә 
туплан, җентекләп өйрәнәсе бар иде әле Беркадәр эзләнүләр нәтиҗәсе Разия 
чанымның дөрестән дә Насыйрилар нәселеннән булуын күрсәтте. Каюм бабай 
чит-ят кешедә түгел, ә кардәшендә кунакта булган икән 

Шәҗәрәдән күренгәнчә, Разия ханымнын бабасы Шиһабетдин Хөсәен 
мулладан киткән Әхмәт тармагына карый. Әхмәтнең улы Себхвнкол, янын улы 
Сәйфетдин Ә Сәйфетдиннең бер улы Шиһабетдин (Шиһаб мулла) Димәк 
Шиһаб һәм К Насыйри дүртенче буындагы кардәшләр булып ЧЫГа Б) мә 
К Насыиринын үзе бастырып чыгарган шәҗәрәсеннән күрен.» 

Алга таба язылачак исемнәр шул шәҗәрәнең музей дәвам иткән өлеше б) шпак 
Шиһаб мулланың кызы Хәдичә апа, ә анын кызы безнең мәкалә герое 

Разия ханым булды Ташкентта анын тагын ике олы туганы яши икән әле 
"Аларда башка мәгълүмат та бардыр, бәлки'', — диде Разия хакым саубуллашканда 
Анык сөйләве буенча Шиһаб мулланың тагын икс оныгы барлыгы ачыкланды 

Шиһаб мулл анын төпчек улы Сәет мәгълүм кырчы МәрЪЯЫ Рачманкуловагз 
өйләнгән булган Аларның кызы Ләлә ханым Шиһабетдинсяа Казанда яши Ул 

да фән Ө кәсендә Ш1 in. .ишеш. не кич 
гия университстынын музыка факульте
тында укыта 

Шиһаб мулланын НИ олы улы Кәрим 
кызы Гөлсем ханым да Казанда яши 
икән. Аңа инде 82 яшь 

Бу инде ерак кардәшлек, ЯМИН уя 
эзләнүләр ярыйсы гына нәтиҗәле булып 
чыкты Шиһабетдин мулланын нәсел 
җепләрен өйрәнү К Насыйри шәҗәрә
сендәге бер тармакны п тысынч i 
белен беррәтгем анын васыяты 
реңдәге бар иссм-фамилиянс дә ачыклар-
] i ярдәм итте Архивларда К Насыири
нын икс васыятьнаыөсе сакланган \ i 
аларны 1899 елда һәм 1902 елда язып 
рвеми рәвештә нотариус га герка тон 
Васыятьнамәләрнең икесендә |ә Сәя 
фетдин Собханкол углы Зоя өязе Шырдан 
авылыннан'' лин бер кеше тел 
(сәдака иясе пам шжһвл б) враж га) N i 
кяшенен • аЗфетднн икәнен 

хәзер н 
Шиһабе! гян м) 

Олыгая) вн Каюм, бабаяным 
Шырданга Шиһ рга бар 
ЫЛ ШГуЫ анын .инее Сәйфетдин КВр1 

\,п1П:1 мявм "!••- ввападв ><•'•"' ч !,,, |ца васыятьнамә гера 
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булырга да мөмкин; хәер, чакырылган кунак булып килүе дә бик мөмкин 
Васыятьнамәсеннән чыгып әйткәндә, К. Насыйри узенен шәҗәрәсендәге бу 
тармак белән тыгыз элемтәдә торган. 

Әлбәттә инде, безнең өчен К. Насыйринын үз гаиләсенә (якын туганнары) 
турыдан-туры караган бәйләнешләр үтә дә әһәмиятле булыр иде. Андый истәлекләр, 
мәгълүматлар өлкән буын кешеләрендә Казанда, Татарстан җирлегендә һәм башка 
төбәкләрдә дә әле саклангандыр дип уйлыйм. Бу мәкаләмне шундый кешеләр 
игътибарына да юллап, аларны безнең белән хезмәттәшлеккә чакырам. 

К. Насыйриның кече энесе Габделкави мулланың (Югары Шырдан авылы. 
Зөя өязе) варислары булган Бәрра ханым Бариева һәм акын олы туганы, Киевтә 
яшәүче Халя ханым Хөсәеновалар белән тыгыз хезмәттәшлектә торабыз. Аларнын 
истәлекләре һәм аларда сакланган матди мирас музейда урын алачак, һәм алар 
турында алга таба аерым сүз булачак. 

К. Насыйри яшәгән фатирлар турында мәгълүмат, аралашкан кешеләре, 
фикердәшләре, укучылары турында мәгълүмат ул яшәгән мөһитны җанлы итеп 
тасвирларга ярдәм итәчәк. Әлегәчә булган эзләнү, тикшеренүләрдән чыгып шундый 
нәтиҗә ясарга була: мәгърифәтчебез аралашкан кешеләрнең байтагы — дин 
әһелләре, руханилар, Гыйлемдар нәселнең бүгенге дәвамчылары да — укы-
мышлылар, зыялылар 

Мөхтәрәм җәмәгать! 
Каюм Насыйриның кулъязмалары, борынгы басма китаплары һәм 

соңгы елларда нәшер ителгән китаплары сакланган кешеләр, аларны 
безгә сатып бирә алсалар, без бик шат булыр идек Шулай ук, Каюм 
Насыйриның шәхесенә, аның дәвамчыларына кагылышлы мәгълүматлар 
да безнең өчен кызыклы булыр иде. 

Безнен адрес: 
Татарстан Республикасы, Казан шәһәре. 
Париж Коммунасы урамы, 35 йорт, 

Рушания ХӨСНЕТДИНОВА, 
Каюм Насыйриның шәхси музее мөдире 

УКУЧЫЛАР ИГЪТИБАРЫНА! 

«Казан утлары» журналы редакциясе 1998 елның икенче 
яртысы өчен подписка башлануын белдерә Ул шушы елның 
1 апреленнән 15 июньгәчә дәвам итәчәк. Ярты елга язылу 
бәясе — 18 сум. «Казан утлары»ның индексы — 73210 Ул 
Татарстан һәм Россия каталогларына кертелгән. 



КЕМ АНДА? 

ША1ЫИРБ РӨСТӘМ МИНГАЛИМ ИҖАТЫНА БЕР КАРАШ 

Е герменче еллар башында махсус рәвештә Татарстаннан читтә калдырылып 
ниндидер Самар өлкәсенә куып кертелгән борынгы татар төбәге — аны хәзер 
Камышлы районы диләр — татар әдәбиятына танылган өч әдипне бүләк итте 

Алар Зын Ярмэки. Әнвәр Давыдов һәм Рөстәм Мингалим Рөстәм Мингзлим Без 
әле ул бөтенләй танылмаган, хатта чукмарның эурысын узенә алган -фетнәче, 

бер яшь шагыйрь иде 
А 1ТМЫШЫНЧЫ еллар уртасы «Татарстан яшьләре* редакциясендәге әдәбият-

сәнгать бүлеге Казан әдәби яшьләренең штабы Штабыбызның җитәкчесе — бүлек 
мөдире Шамил Рдкыйпов Ул елларда татар әдәбиятына бер агым булып, һич 
арттырмыйча >ЙТӘМ дистәләгән хәтта йөзләп яшьләр керде Мин ул елларны бик тә 
сагынам Кайчан кабатланыр кабатланыр микәй, гомумән мондый яңарыш* Төнге 
уникеләргә кадәр сузылган әдәби бәхәсләр, бер-беребезне озатышып, төнге Казан буйлап 
йөрүләр, телевидениедә һәм язучыларнын Тукай клубындагы чыгышлар Без ул чакта 
коммунизмнын булмый калачагын СССРнын таркалачагын, кайчандыр киләчәктә күренекле 

(ыбызнын китабын да чыгара алмаячагын, ә гонорар турында хыялланып та 
булмаячагын күз алдына да китерми ндек Без үзебезне телсез иткән интернационализм 
коммунистик рух белән имгәнгән идек Мондый беркатлы инану безне партия һәм 
Ленин темасына этәрә иде Ә күпләр өчен бу темага язу хәтта намус эше санала иде 
һәм без яздык Барыбыз да дип әйтерлек яздык Ниндидер киная ирония белән түгел 
Ә чын инану белән аларны Рөстәм дә язды Ленинны партийны чагыштырырга жнр 

. f нврсе ая калмагач, Рөстәм дустыбыз чиксез Галәмгә менде һәм «Кочш син 
да коммунист МӘЛЛӘ?! дип оран салды Ьез партиячелекнең исәнгерәгән «бәрәннәре* ул 
елларда Рөстәмне шундый ук беркатлылык аша уңышы белән котладык Әй, заманнар 
ышаналар 

Әйе, без ул заманнарда бер-ике шигыребез белән шагыйрь дистәләгән беренче 
шигырьләребез белән өйрәнчек идек 

Мена без, бүген, барыбыз да диярлек — шагыйрьләр 
Менә без. арабыздан күпләрне югалтып, картаеп киләбез Фаилләр Рәшитләр 

Булатлар Эдуардлар, безяен белән юк инде Менә без дә шигырь морфологиясеннән 
шигырь мифологиясенә кердек Ялгышмасам 1996 елда. «Казан утларымның жвйге 

11 лрстан яшьләре» каршында эшләгән әяәбк 
берләшмен • i.mpi. Шамил Маннаповнын кечкенә истәлеге чыкты Шунда 
басылган ИНК! бик то таныш бер фото астына ул «Фотосурәтнен авторы билгесез, дип 
куйган Мин уйга калдым кайда күрдем мин бу йөрәктән чыккан коллектив 

бит минем үзем төшергән, ясаган һәм каләмдәшләремә тараткан сурәт' Дусларым 
. р мин ул елларда, журфак бүлеге студенты, әдәби берләшмәнең һәм су буе 

озынлыгында ЧЫГЫП ШЛган «Әдәби сүз» газетасының фотоельязмачысы идем 
lap, бихисап иде. ' '' архивта калмаганнар диярлек К 

югалган, safii ы 1ары урлан 
Растем МшигалММ иҗатына багышланырга тиешле бу м»1 

грахтор шикелле исталеклардв «бухеомтм итеп торуымның ла лааэвтле сәбәпләре бар 
МЯвшеМ гурЫИа «ИМ ген,, яза алган нстәлек-

• IH килеш 
мнф-рив I 
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Нишлисең, менә тагын истәлек Укучым гафу итә күрсен Әйтик, Рөстәм 
Мингалим турында язганда ничек итеп Гәрәй Рәхимне — ул чактагы Григорий 
Родионовны онытасын' Дусларым ялганларга бирмәс, без Рөстәмне Гәрәйдән. Гәрәйне 
Рөстәмнән башка күз алдына китерә алмый идек Сиам игезәкләре кебек дус, берсе-
берсеннән һич аерыла алмаган бу ике яшь шагыйрь Казан дәүләт университетының. 
Кызыл Позиция урамындагы гомуми торакның, икенче катындагы иң кырыйдагы 
бүлмәдә ничәмә-ничә еллар буе бергә яшиләр, бергә укыйлар, бергә шигырь язалар, 
күхнәдә икесенә бер аш пешерәләр, хәтта абдәстханагә (госел коена һ б эшләнә 
торган бик кирәк урын) бергә керәләр Мин аларнын бүлмәсендәге дустанә мохиткә. 
андагы китапларнын һәм пластинкаларның байлыгына хәйран кала идем Әле 1967 елда 
Гәрәй Рәхимгә багышлап язылган «Без бер дөнья, исемле шигырендә Рөстәм бу 
дуслыкны менә кичек сурәтли 

Әллә ничек кси» очраштык та. 
Икәү киттек, һаман барабьп 
Арабызга салкын керер иде 
Калмады шул инде арабыз 
Безне аерым-аерым танып булмас 
Бер-беребезгә шундый охшаштык 
Теләкләребез лә. киемнәр да 
Тиеннәр дә беэнен тоташты 
Без — бер дөнья бер нкадан тоткан 
Ун бармаклы мифик кул тесле 
Без — бер двнья һәм шыр ачык дөнья 
Якгыр астындагы кыр твсле 

Ир-егетләр арасында сирәк була торган мондый «мифологик» дуслык турында 
шулай ук сирәк очрый торган, тетрәткеч шигырь бу Дөрес, ул чакта, Григорий 
Родионов әле Гәрәй Рәхим түгел иде Каләмдәшләрем шулай ук ялганларга бирмәс 
фамилиябездәге урыс «ов»ын беренче булып «Казан утлары»нын 1967 ел сентябрь 
санында мин алып ыргыттым (Борис Хәлимов — Айдар Хәлим) һәм «милләтчегә 
әйләндем Икенче булып Григорий Родионов Гәрәй Рәхим булды Әйе ул заманнарда 
« ов»ны. « ин«ны алып ыргыту сәяси гамәл, куркыныч гамәл иде Шуна күрә 
башкаларыбыз Горбачев заманына кадәр һәм бүгенге көндә дә • ов» һәм • ни* булып 
йөреп ята Юк, бу гаепләүдән әйтелми, бу кечкенә шәхси гамәл кешене һич кенә дә 
шагыйрь ясамый, минем бары тик шул заман үзенчәлекләрен генә сынландырасым килә 
Әйе заман сиам игезәкләрен дә аера, күрәсең Рөстәм Мингалим белән Гәрәй Рәхим 
гаиләле булулары аркасында гына түгел, башка сәбәпләр аркасында да аерылдылар 
шикелле Ләкин минем моңа һич кенә дә ышанасым килми Кызганыч, әдәби тәнкыйтебез 
әдәбият тарихыбызның шәхесләр биографикасы булмау нәтиҗәсендә, мондый кызыклы 
фактлар һәм детальләр «күчкән комнар» астында күмелеп кала 

Рөстәм Мннгалнм иҗаты турында язу мина ифрат дәрәҗәдә жинел һәм рәхәт 
Мин бу мәкаләне бәлки моннан ун ел элек язарга тиеш булганмындыр Җиңел Һәм 
рәхәт, чөнки, ни өчен дигәндә, ул үзе шәхес һәм гражданин буларак минем кальбемә 
бик тә якын — мал һәм дан артыннан куып бармый, бик тә тыйнак, эчкерсез һәм 
намуслы Билгеле, шәхес намусы артында иҗади намус ята Башкача була алмый 
Менә мин күптән түгел Рөстәмнең әле 1987 елда «Шигырь китапханәсе» сериясендә 
чыккан ин тулы җыентыгы «Шигырьләр һәм поэмалар»ын укып чыктым Талант анда 
мөлдерәп карап тора Образлар чәчкә аткан килеш утыра Эчкерсез ачыш гөлләре 
белән бергә беркатлы инануның ясалма кәгазь чәчкәләре бер-берсенә үпкә һәм дәгъва 
белдерми исәптә яши бирә, яисә исәптән төшеп кала Шагыйрьнең бу чагыштырмача 
тулы жыентыгы белән яңадан танышканнан сон мин үзем өчен бер ачыш ясадым 
Рөстәм Мингалим егерменче гасырның соңгы чиреге татар шигъриятенең иң тирән, ик 
күренекле лиро-эпик шагыйрьләренең берсе Әгәр ул рауза чәчәген тасвирлый икән 
укучы тоя һәм күрә бу чынлап та егерменче гасырның азагында гына ярала алган 
рауза чәчкәсе Моның өчен шагыйрьдә нинди тоем. нинди фаразлау булырга тиеш1 һәм 
ул рауза — совет чоры раузасы Без моны кимсетеп түгел, ә киресенчә үрнәк итеп 
әйтәбез — «көйгән чорларда да көйдермәдек бит без аларны'» — дип кычкыра 
шагыйрь йөрәгеңдәге ялгыз торна Әйе. без замана баласын заманның үзеннән аерып 



карый алмыйбыз һәм тиеш тә түгелбез Бу фәннилекне инкярь итү үэ-үэебеэдән без 

үтәргә мәжбүр булган тарихтан көлү булган булыр нде Сез утыз-кырык елга якын 

элек ачылган образ-метафора. чагыштыруларның никадәр бүгенгедән яна яңгырашына 

игътибар итегез «Дулкыннары горур Печораның юашланып' ята каршыма • «Басып 

алучының бакчасында чәчәк атып яши чит гөлләр, чит агачлар шаулый урманында 

Әйтерсең лә чит тә түгелләр « 

• Кайчак илләр явызланган өчен, явызландым бугай мин бер аз • «Чырык-чырык 

чорны мактап, чыпчыклар оя кора » *җәй уртасында11 Ярга ябышып туңган 

пристань кебек торам әле менә • Яшь шагыйрьләребезгә, бары тик фикри коры-

сарыдан шигырь ясаган яшьләребезгә өйрәнерлек сабаклар тулып я биредә «Төн 

әстен типа йолдызлар, боз кисәге булып ай йөзә » «Дөнья «өэ<*е каенлыктай үтәли 

күренә •. «Жир хәзер мин яши торган бер бүлмәле йорт сыман • 'катланып вЯ9ч 

шикелле, кычкырып аткан таңнар « һәм менә «партиябез җитәкчелегендә «котыпларны 

эретеп, сулар агышын Төркестан тарафларына юнәлтү эшләре башланган заманда 

шагыйрьнең басым ясап әйтәм, татар шагыйренең кисәтүе Куркыныч кисәтү 

Әгәр инде 

Бездән MU 

Күкне аска 

Җирне еск 

ният итсәк, 

» ниләр чыгар 

төшерербез 

j менгерербез — 

Барыбер һичкем ай булмас. 

Кояш бул* ;ас һичберебез 

Табигать сурәтләнеше белән эпик фикер ничек итеп япьтәш бәйләнә' 

Рөстәм Мингалим шигырьләрен укыганда мине икенче бер көтелмәгән фикер 

айнытып җибәрде Безне» татар шигъриятендә Фет. Майков һ б кебек бары тик 

.шәхсән, бары тик «лирик, дәрәҗәсендәге шагыйрьләребез юк диярлек Хатта безнең 

артык .шәхси, артык . л и р и к . Дәрдмэндебез да эпикадан котыла алмый Беэиен 

шагыйрьларебезнен туксан проценты нәкъ менә шул лиро-эпик алымда иҗат итә 

Монын сәбәбе нәрсәдә» Анын сәбәбе безиен татар ягъни колониаль изелгән милләт 

.акилларе булуыбызда дип уйлыйм мин Чиста лирик булып туган Роберг Әхмәтҗаннарыбыз 

Раши, Әхмәтҗаннарыбыз да безиен безгә .күптән таныш, эпикадан .«отыла, алмады 

Иәм алмын да иде Чөнки бе, шәхсән хистән иҗтимагый хискә - татар һәм |атарстан 

иҗтимагиятена керергә мәҗбүр идек Шунысы кызык әгәр шагыйрьгә Ходан Тәгалә 

лирик сулыш биргән икән, лирик шагыйрь артык көчәнмичә генә .пикка әйләнә ала 

ә менә эпик ша.ыйрьдән лирикка әйләнү - мөмкин түгел, чөнкн лирика 

шигъриятне» саф алтыны Ми» мен» ни өнеи табигатьне мөкиббән китеп сурәтләгән 

сурәтләрдә эпик эчтәлек - мәгънә бер булып төенләнгән шигырьләрне яратам Әгәр 

шундый органик бердәмлеккә ирешелмәган хәлдә эпиклык эпигонлыкка, лириклык -

агар шулай әйтергә яраса' - хнссияти көчәнүгә кайтып кала Мондый очракларда 

Туган Ил Татарстан, татар образлары политиканлык, саяси к ы ч к г р у . буш мичкә 

дөбердәтүгә әйләиа Лирика эпиканы тартып баручы көч. әгәр инде эпика лириканы 

"арт, бантласа, б , ш и п , р и я , өчен үлем дигән сүз Рөстәм Мн-галимдә б , бердәмле, б» 

апмония үзенеи «и югары ноктасын тәшкил итә Б, шул кадәр »еч«. шул кадәр 

абигы'й наос, ки - монда һич кенә дә шигърият» күз буяу шигъри иллюзияне 

гудырып булмый Монда матдә йә бар. йә юк Шуна «үрә. бары тнк тырышып к ы н , 

, , к ш г ы й р ь булып булмый, андый шагыйрь булып бары тик „ а р г а гына кирәк 

» ,каннар балалар өчен йөзләгән шигырьләрне биш поэманы , з эчен. алган бу 

дүрт йөз биткә якын шигъри мәҗмугага хиссият» нм.нн^ шигъри эшләнеш ягыннан 

ТОРЫП туды бәя бирергә, әдәби тауларыбыз арасында Рөстәм М н н г . л . м н е н та.ын 

„ о т л . , билгеләргә минем кулымнан килми Бу - тикшерт», «и.титуты.ын бурычы 
мотлакан о»» 1 ' '•"> б б „ „ 6 у т а у А н д , әсәрдә» әсәргә усеш 

' " ' " ' " ' " " . > " " " , әсәрдәй асарга кинәю ачыл, тенденциясе генә бар Чын 
1..1П..И1ШНГР ЮК Ә 0.11)Ы ТИК ӘСӘ(1Д<)п u v e u " " 

Г . , " иләр., бары ҷ •"'"»»'Р • " " Я Г Ъ Һ " Р * С " " " ' " Р С Ү М " * " " " " 
, « " « .Со» син акыл иясеме. Дн.ана кешеме с»н> .Тормышка төшенми-. . - дисен 

„ , , „ „ » „ . „ . . Мондый чакларда шагыйрь салкынлык, боз образы- б и . оста 

* Курсн. 5взнеке (автор) 



1 5 2 А Я М Р хәлим 

итеп әйләнешкә кертә «Шигырь генә икән. и мескен» — дип. Яман кеше көлеп каршы 

ала Мин анын да яман куенына, салкын елан итеп шигырь салам > 

Мин өшеп китәм Минем җылынасым килә Ә җылыныр урыннар сирәк хәзер 

Шагыйрь тапкан алтынны да көлеп кенә каршы алгач, гавам мине айлармы* Мин бит 

аның янында бик кечтеки генә адәмчек1 Тормышта, бу «китапсыз, укымыйча да акча 

эшләп була» дигән оятсыз фәлсәфәгә, урыс татарчылыгы сазына кереп баткан тормышта 

җылыныр урын тапмый, мин яңадан китапка керәм Рөстәм Мингалим китабына Әй 

андагы җылыныр урыннар, җәмәгать бихисап1 Бу бит безнен байлык1 Бу байлык безне 

татарны, әле татар бар чакта гомер бакый җылытып торачак, Алла боерса1 Мина ин 

җылы тоелган лиро-эпик болыннарны сайлап алам мин Анда киерелеп печән чабам 

Анда. кайчандыр узем әйткәндәй, «кошлар очып чыга порхылдап» Шигырьнен трагедиаль 

нигезе мина тормыш яралунын трагедиаль нигезе булып аңлашыла башлый һәм мин 

янадан куркып куям без мәхәббәтне югалттык түгелме3 Әгәр югалтсак тьфү-тьфү 

әйттем исә кайттым, — бу югалтуларга үзебез, үзебез, үзебез гаепле түгелме* Нигә аты 

гына, кая заты* — дим мин Нигә ул бары хатын, нигә түгел бары алтын* Нигә түшәк 

уртак түгел, нигә икәү* Нигә нке урын түгел, ә өчәү* «Өч урын. дигән шигырь шагыйрь 

иҗатында гына түгел, безнен заман татар шигъриятендә канлы яра сыман кансырап тора 
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- башка, зур йок 

сары 

бирде 

мәхәббәте 

диванда 

а. кемдер * 

- кем а нда» 

Йә. сез, кем анда* Кем булуы мөмкин*' Әле гасырның җитмешенче 

еллары башына гаилә таркалу, аерылу татар дөньясы өчен гадәттән тыш вакыйга 

булган булса, бүгенге телевизион иннек-кершән беләк буянган, шәрә гәүдәле тормышыбыз 

нинди ызаннарга кереп китте* Кем идек — кем булдык* Кем анда'» Нинди шайтан, 

нинди иблисләр» Безнен мәхәббәтебезне күрә торып талап алганда без татар ирләре, 

шундый җебегәнгә әйләндекмени* Төн катында без гомерлек сөйгәннәребезне шулай 

ычкындырдыкмыни*! Бу нинди милләт, бу нинди гаилә, бу ниткән гашыйклар*' Шигырь 

тукымасында шулай итеп мәңгелек образ - сәер. кеи#. кара кеше яасынл була Анын 

милләте дә өммәте дә юк Ул — «интернационалист», ягъни денсез татар, денсез кяфир 

Шул арада ейг» тәрәаәдән 

Кереп тулды сәер кешеләр. 

Мвгеэлеләр алар. ут теллеләр. 

Эт колаклы һәм эт тешлеләр 

Шагыйрь сәер кешеләрне икенче бер трансценденталь сурәт - сүз сурәтләре 

артына яшерергә тырыша Әмма бу сүз сурәтләре артында без реаль җирлек реаль 

тормыш, реаль хыянәт ятканын шәйлибез Шулай итеп сәер кешеләр һич кенә дә гадн. 

әйтик, гаиләи әрләш-талашта телдән ычкынган әшәке сүз сурәтләре генә булып калмый, 

киресенчә көндәлек хәяттә күмәклек, масса күренешенә, хыянәт исә тормышның даими 

компонентына әйләнә. 
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Тәпи китеп ныгып җиткәннәр 

Җыелдылар бар да зур бүлмэга. 

Такта кадак ала кнлгзинзр 

ИР белзн хатынның мзх»бб»те 

Бүген үлгәнлеген белгеннар 

Юк без алай ук түгел идек бит әле Нишләргә с о ң 1 Бәлки иргә «талак. т щ | 

талак» дип вч мәртәбә кычкырырга кирәктер һич ю г ы ' Юк. заманы ул түгел Без инде 

— без түгел Без — «тигезләр» Имансыэлыкта денсезлектә. икейвзлелектә, сату-

сатылуда тигезләр Әйтегез, нинди афәт алып килде безгә мондый тигезлекне' Мондый 

тигезлектән татардан да артык зыян күргән башка милләт бармы жир йөзендә' 

Гаиләләрегезне, балаларыгызны, балаларыгыз балаларының гаиләләрен күздән кичерегез 

Кем идек — кем булдык' 

Җитеч гена табут ясадылар 

Кәфенләүне тамам нттелар 

Мзхзббат маетен кишлатасен* 

М Ә Х Ә Б Б Ә Т М Ә Е Т Е . . . Минем тәнемә каз йоны калкып чыкты бу куркыныч 

сүзләрне укыгач Мәхәббәт мәете образы тусын өчен шагыйрьгә шәхсән күпме һәм 

нәрсәләр генә кичерергә туры килмәде и к ә н ' Әйе. шагыйрь һәм лирик героинын бик 

тә тәңгәл килүе мөмкин Еш кына нәкъ менә шул тәңгәллек шәхесне шагыйрь ясый 

да инде Әйе, әле алтмышынчы елларда, без даһилар булырга хыялланганда. Рөстәм 

Мингалимнен «Мин Пушкин булмасам да чибәрлеге ягыннан Наталья Николаевнадан 

иим чибәргә өйләнмәнчәкмен». — дигән канатлы тәгъбире якыннарына билгеле иде 

Өйләнде Рөстәм, чибәрләрдән чибәр кызга өйләнде Әмма монысы, укучыга ничек кенә 

мавыктыргыч булмасын, бөтенләй икенче мәсьәлә һәм биографлар зше 

һәм менә — теге, өченче урын. Ходай рәхмәте илә, ннде буш та түгел икән 

Анда, ыггы-ыггы килеп, сабый ята Бала — «бәла. ди икәүнен берсе һәм гаилә таркала 

Шулай итеп, инде өч урынның берсе тагын да буш кала Ир киткәнме, баласын 

бишектән суырып алып, хатын киткәнме — мәсьәлә шулай ук анда түгел Маемла 

татарда ганлә институтының ин кискен, иң өзек чорына керүендә Татар гаиләсен иман 

ислам нигезендә юлга сала алмасак, безгә Туган Ил дә, Ватан да, Татарстан да, анын 

мөстәкыйльлеге дә кирәкми Шуна күрә, минем уйлавымча Рөстәм Мингалим бу артык 

• шәхсән» шигырендә милләтнең генә түгел, иблислек, шайтанлык үтеп кергән барча 

кабилә-кавем, милләтләрнең глобаль темасын күтәрә Бу егерме-егерме биш юллык 

шигырь романга тиңләшә Карагыз әле, шагыйрь булу ни кадәр «җиңел»1 Без 

шәрехләячәк. «Бала эзе» дигән шигырен Рөстәмебез кызы Айсылуга багышлаган Бала 

Кар өстендәге кызлар эзе Казлар эзе Исеме генә дә ачыш түгелме' 

Кураремда — бала эз*. 

Йврагемдз — яна э м . 

айда үзем генә 

Урамда да 

Мондагы юксыну сагыну ялгызлык «Йосыф вә Зөләйха» дастаннарын хәтерләтә 

Артык бер сүз юк Пәйгамбәрләрчә кирәге, эчтән янып чыкканы гына әйтелә Биредә 

хатта кушымчалар да. теркәгечләр дә аерым тормыш белән яши һәм бары тик юксына 

Ничек матур булып барган 

Кар өстеннән бала эзе — 

Аның ээе кебек" 

Җанг.1 ..ерсам, кон «стенда 

Аның we кебек" 
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Эзләрнен -аның эзе» булмау мөмкинлеге кайгы гына түгел фажига .Аларнын 

эзе» булмаган, бөтенләй .аларнын. эзе. безнең эздән язган очраклар гадәти күренешкә 

әйләнде Киләчәгебез бармы> Ходай Тәгалә дә .булмагач- димәк бездән җавап 

сорарлык көч тә ю к ' Үзебез дә сугыш ятимнәре ич1 

Юл буенын туфрагыннан 
Озак барган, бала барган. 
£иш бармагы кала барган 
Яланаяк кан барган' 

Сатып җибәрмәгәннәрме ул сабыйны' Әнисе, үги атисе куып чыгармаганмы' 

Аракыга, наркотикка җибәрмәгәннәрме? Көчләүчедән, төрмәдән качмаганмы у л ' Кардагы 

эзләр — канаган тезләр Комдагы эзләр — түгелгән күлләр. 

Аны куып җитәрменме 
Шушы эдон китсәм' 
һәм нишләрмен, ни әйтермен 

Куып җитүләре икеле Чигенәбез бит Татар вакытынын кабатлангысыз үлчәве 

кызганычка каршы, куып җитү түгел — чигенү икән 

Йортлар салдык — нык булыр дип уйладык 
Юллар салдык — нык булыр дип уйладык. 
Иген иктек — күп булыр дип уйладык. — 
Үзебезне чыгарганбыз истән дә 

Үзенең рухи һәм матди байлыгын кемгә җитте шуңа тараткан, кайсы милләт 
вәкиленә кияүгә чыккан, яисә өйләнгән баласыннан шул милләт вәкилен тәрбияләгән. 
интернационализм дигән афәт белән котылгысыз рәвештә имгәнгән йолдызларны уңга 
да сулга өләшкән, әмма үзенә, ягъни үз милләтенә дигәндә нк-икка каранып, үзен 
өлешсез калдырган татар Әйе, шагыйрь ачкан бу яссылыкны — «үзебезне чыгарганбыз 
истән дә» 

Атлый тордык — сезгә урын карадык. 
Үргә мендек — кимлекләрне барладык; 
Гомер тавы түбәсендә аңладык 
Үзебезне чыгарганбыз истән дә 

Шулай шул үзебезгә тиешле кабымны кабар алдыннан без каранабыз — 
«милләтче! дип әйтмәсләрме' Шуңа бүген татардан юньле китапханәче юньле нотариус 
юньле сәркәтип. юньле судья-прокурор, урамнарыбызда татар китабы гәзит-журналы 
сатучыны күрмәссез — алар чит телдә тимер бөгә. асфальт түши һәм эчә Әмма 
нишләсә дә «бөтен кешелек, турында кайгырта, чөнки, «мөстәкыйльлегебезнең милли 
төсе юк һәм булырга да тиеш түгел — ул милләтчелек» Мондый сзясәт белән череп 
чыккан милләтне ничек итеп дәвалыйсын да. ничек итеп аякка бастырасың' 

Мәҗлес җыйдык, чакырып дус кемнәрне, 
Билгелик дип бергә булган көннәрне 

Килзчәк өчен дип бокал күтәрдек, — 

Үзебезне чыгарганбв!3 истзн дә 
Рөстәмнең шигъри кыйтгасында һава торышы менә шундыйрак Үз кыйтгасындагы 

һәр кемгә ул «Кем анда'1» дип аваз сала Бу сөаль без кичергән чорның иң газиз 

сөаледер Әмма ул бу сөальне моннан нәкъ егерме алты ел элек биргән Җавабын 

җәмгыятебез бүген генә эзли башлады Башлады да ташлады һәм яңадан тигезлеге 

булмаган «халыклар дуслыгы» белән аклана башлады Чын шигърият диагнозны әллә 

кайчан кунган икән югыйсә Без мона чын күңелдән куанабыз, чөнки аңа җавап 

тапмыйча, без җир йөзеннән китмәячәкбез Шулай гына була күрсен нде 

Айдар ХӘЛИМ. 



Хәтер 

ИМАН САФЛЫГЫ 

Күренекле галим һәм язучы, батыр сүлле т 
Ибраһим Нуруллин үзенең гомер юлын чын көрәйтче булып 
узды. "Көрәшче" сүзен мактау итеп әйтүне хәзер 
килештермиләр Әмма әгәр дә кешенең иманы бар икән, 
ул хаклык-гаделлек дип тартыша икән, бу юлда максатка 
ирешү эчен ул кемнәргәдер каршы чыгарга, кемнәр 
бсләндер ачылышлы булырга мәҗбүр Димәк ул — көрәшче. 
Каты авырып урын өстеңдә ятканда да Ибраһим Нуруллин 
яшәү рәвешен үзгәртмәде соңгы сулышына кадәр каләмен 
кулыннан куймады, әдәби һәм иҗтимагый тормыш 
барышына хәл кадереңчә катнашты 

Алыйк аның гомеренең мәгънәсен тәшкил иткән өч 
өлкәне Беренчедән, ул — галим, әдәбият белгече Бу 
өлкәдә ул өр-яңа сүз әйтте, ачыш ясады, әдәбият фәнен 
яңа баскычка күтәрде, дисәк бу һич тә арттыру булмас 
Ул үзенен докторлык диссертациясендә татар әдәбияты 
тарихының мәгърифәтчелек реализмы дигән чорын тәгаенлә
де, шул терминның эчтәлеген ачып аны кулланышка кертеп 
җибәрде Хәзер безнең әдәбиятта мәгърифәтчелек реализмы 

чоры булганны бөтен галимнәр таный һәм ул терминны файдалана Бу татар әдәбияты 
өчең генә түгел, барлык төрки әдәбиятлар тарихында да яңалык булды, әдәбиятлар 
үсеше тәфсыйләтен баетып җибәрде, аны аклауны тирәнәйтте Үзбәкнең иң зур 
галимнәреннән берсе Иззәт Солтанов, бу юнәлештә барган бәхәсләргә йомгак ясап, 
Ибраһим Нуруллиннын "Вопросы литературы" журналында чыккан мәкаләсеннән сон 
төркиләрдә мәгърифәтчелек реализмы турында ике сүз булырга мөмкин түгел, диде 

Моннан тыш Ибраһим Нуруллин Габдулла Тукай. Фатих Әмирхан, Шәриф 
Камал кебек татар ШШСЫНЬШ данлы улларының тормышын һәм иҗатын җентекләп 
өйрәнде, алар турында китаплар я "-иш Габдулла Тукай, Фатих Әмирханнарның тормыш 
һәм иҗат юлын ЖДНЛЫ шеи тасвирлаган документаль романнар язарга аңа иҗади 
эшчәнлегенен икенче юнәлеше — нәфис сүз остасы булуы — ярдәм итте Чөнки бу 
китаплар бер яктан фәнни төгәллек Һәм тарихилык белән хикәя ителгән Е 
икенче яктан аларда бөек әдипләрнең тулы канлы образлары гәүдәләңдерелә "Тукай "нык 
рус, татар, үзбәк, казакъ телләрендә, Фатих Әмирхан' нын татар, рус телләрендә чыгуы -
моның саллы дәлиле Әлеге әсәрләр безнең өчен яңалык ук булмаса да. мәйданга 
шактый сирәк килә торган документаль-нәфис жанрны куәтләндереп жибәрде Кызганыч, 
соңгы елларда "Атаклы кешеләр тормышы" сериясе туктап калды, китаплар чыкмый 

Ибраһим Нуруллин нәфис әдәбият кысаларында да күп язды Аның зурлар Һәм 
балалар өчен сатирик хикәяләре, пьесалары бар Тукай турында хикәяләре Казанда, 
Мәскәүдә рус телендә аерым китап 6>лып чыктылар Мәскәүдә чыгару өчен бернинди 
рәсми оешмаларның яки кешеләрнең ярдәме тимәгәнне дә искә алыйк. 

Гомеренең буеннан-бүенл күп ШЭМ81 түккән өченче өлкәсе - әдәби тәнкыйть 
Бу юнәлеш ана нн күп борчулар, ил күп дошманнар бирде Чөнки әлеге мәйданда 
Ибраһим Нуруллин Хвхемдарларны мактал, хөкемдарларга ярал язганнарны түгел, ә 
рәсми kciuc4.>pi\> бик үк ошап җитмәсә дә әдәби әсәр буларак чын эстетик югарылыкка 
күтәрелгән халык күңелен ПАМ чвШЛДЫрпш язучыларның .«.-әрләрен яклады Шуңа 
күрә ул партия өлкә КОМИТМННа iHHH тәлинкәсен ялаучыларга бер лә ошамады 
Мәсәлән dMiipvm Гниьн Милла РасЯХШрНЫ рММШ тәнкыйть ааыр күсәк белән 

, „,,,, Ибраһим Нур) [ЛШ аларНВ ЛОЮО күтәрелде Әмма үте кирәк дип санаганда 
уд, ,ур яучыларга V ИНКЫН» СУЯМ •*» ввИ» Моның мисалы - ан 
турында нсоылв ыакалвес 

Кыскалык 



Ибраһим Нуруллиннын әдәбият алдындагы хезмәтен тулысыңча күз алдына китерү 
өчен тагын берничә сүз әйтми булмый. Ул -укытучы иде. Казан дәүләт универстетыньш 
профессоры, йөзләрчә мөгаллим, дистәләрчә язучы хәзерләп чыгарган кеше. Аның 
җитәкчелегендә кандидатлык диссертациясе яклаган галимнәр хәзер Уфада. Алабугада 
эшлиләр Аның дәреслекләре, ул язган әсбаплар бу эшне әле дә дәвам итәләр. 

Ибраһим Нуруллиннын исемен без Гаяз Исхакыига бәйләп тә тәкъдир итәргә 
бурычлыбыз Чөнки бөек әдипнең иҗатын, исемен Ватанга кайтару өчен ул фидакарьләрчә 
көрәнле Тартышу сәхифәләренен күп элеше гәзит сәхифәләрендә барганга җәмәгатьчелек 
моны яхшы белә Ул тартышуның әле күпчелек күзенә күренмәгән, Казан. Уфа, Мәскәү 
чиновниклары катында барган өлеше дә зур Хәзер Исхакыичылар күп һәммәсе бу 
мәсьәләне хәл итүнең ин зур кешесе итеп үзен атый. Әмма ул вакытта Нуруллин бер 

Ибраһим 
Нуруллин Бакый 

Урман че һәм 
Әмирхан Еники 

1980 елда Фатих 
Әмирханнар йорты 
каршында басып 

торалар 

ялгызы иде Ул иөрмәсә дә. Исхакыи барыбер кайтыр иде. диючеләр булуы мөмкин 
Ләкин Ибраһим Нуруллин шикелле фидакарь кешеләр большевиклык бастионын 
жимермәсә. белмим, кайтырлар иде микән Акчуралар. Исхакыйлар. Максудилар 

Гомеренең соңгы сәгатенә кадәр Ибраһим Нуруллин үз эшчәнлегснең һәр өч 
өлкәсендә дә иҗат итүен туктатмады. "Булган ул тәнкыйди реализм кебек гыйльми 
мәкаләләр. Фәнис Яруллин. Рафаил Төхфәтуллиннар иҗатының мәгънәсен укучыларга 
ачык күрсәткән бәяләмәләр, үз гомеренен истәлекле вакыйгаларын тасвирлаган хикәяләр 
әдәбият һәм мәдәният яшәешенә караган тәкъдимнәр белән гәзит-журналларда дистәләрчә 
тыгышлар ясады Тәнкыйть сүзе күп әйттем, яратуымны да белдереп калыйм әле. 
дигәндәй бер-бер артлы зарисовкалар чыгарды: Әмирхан Еники. Салих Багтал. Сахап 
Урайскии. Сафа Сабиров һәм башкалар турында хатирәләр язды Исәнгә — истәлек' 
дигән рубриканы кертеп җибәрде 

Бу хезмәтләр сугыш юлларында алган җәрәхәтләрдән газаплану, укытучы эшенең 
бетмәс-төкәнмәс мәшәкатьләре эчендә яшәп иҗат ителгән Шуларнын әҗере нәрсә 
булды дисәгез ике тапкыр партиядән чыгарылу, гомере буе рәсми оеитм.иар һәм шәхси 
кешеләр тарафыннан эзәрлекләнү Нәкъ менә шуның өчен ике дистәдән артык фәнни 
китап язган, фән үсешенә зур өлеш керткән галимгә бернинди мактамы н^см вә 
бирелмәде Әмма җәмәгатьчелек Ибра1игм Нуруллинны зур галим һәм яз\чы Я1М 
таныды. Гомеренен соңгы чорын Язучылар берлегенең Гаяз Исхакый исемендәге бүләге 
бизәде. "Атаклы кешеләр тормышы" сериясендә Мәскәүдә һәм Казанда чыккан Т.к. В 
китабы өчен ул Татарстан Дәүләтенең Габдулла Тукан исемендәге бүләгенә raei 
Бу китапның, әлеге бүләкнең язмышы әдәбиятны изге санаган намуслы кешеләр фикере 
белән хәл ителде. Шуларнын берсе — татар, рус. дөнья әдәбиятларын тирәнтсн анл.нан 
башкорт язучысы Әхияр Хәкимов Тукай" китабына мөнәсәбәтнең бүген дә бертөрле 
булмавын истә тотып без укучыларга анын 1978 елда язылган эчке рецензиясен тәкъшгм 
итәбез 

Розалина НУРҮЛЛИНА, 
филология фәннәре кандидаты 



ИМАН С А Ф Л Ы Г Ы 

Розалина Нуруллмна, Ибраһим Нуруллин. Саҗидә Сәләиманова һәм Әдип 
Маликин J97-J-B0 елларда Әлмәт шәһәрендә 

"ТУКАЙ" 

Бөек татар шагыйре Габдулла Тукай исән вакытында ук халык кунсиевдә 
үзенә бер аерым урын алды. Халык аны а и п н к мәгърифәт җырчысы, 
кимсетелгәннәрнең яклаучысы, дини хорафатларга Ңәм караңгылыкка каршы 

торучы итеп яратты Мәгърифәтчелек реализмы традицияләрендә тәрбияләнгән 
татар мәдәниятенең иң демократик юнәлешенең вәкиле булган Тукай татар халкының 
беренче милли шагыйре иле Ул шигърият телен хезмәт ияләренә якынайтты, 
әдәбиятны үз юманынын ин үткен, нн авыр мәсьәләләрен һәм ихтыяҗларын хәл 
итүгә хезмәткә җикте Тукай туры мәгънәсендә революционер түгел иле ӘНШ > л 
үзенең шигърияте белән халыкка хөрлек яулады, аның бөтен иҗаты ӨСПННВргә 
какямнэргә каршы nporeci 6j ш п яңгырады, мохтаҗлыкта интеккән авыл калкымын 
Һем шәһәр ярлыларының теләк-омтылышларын чагылдырды Тукай иҗаты татар 
[ВНЬЯСЫ I'ini.i i ген i к I.i\i I iii \ к исән вакытта ук аны бик күп төрки халыклар 
ДОТЫН укыдылар, совет власте елларында исә аныц исеме бөтен Союзга танылды 

Тукайның татар мәдәнияте гарнхындагы урыны рус культурасында Пушкжи 
биләгән дәрәҗәгә тин Aiu.iii иҗатын мәктәпләрдә, югары уку йортларында 
әнрәнә.г.ф дими шшмръл.фенә язылган җырлар һәр өйдә яңгырый, аның турында 
Илсөяләр, повестьлар поэмалар һем пьесалар языла ипли иҗатын өйрәнүгә 
дистәләрчә диссертацияләр йөзләрчә мәкале һәм монографияләр багышлана, 
урамнарга, уку йортларына колхозлар] i һәм геатрларп лшш исеме кушы 
халкынын бөтен мәдәни гормьшгы Тукай исеме һәм вжаты белән сугарылган 

Әмма' Гажәп \.м \i Ватанында һәм башка герка халыклар •расышв шулкадәр 
киң танылган һәм яратыл] ш шагыйрьнен даны Абай яки Шевченко шикелле бөтен 
дөнья күләменә гар.имаып Күнми мәгле әдәбиятыбыз тарихын яхшы белүчеләр 
генә аш.in исемен классиклар «5ойма сына кертәләр Ә ише шкъгн шигъриятенең 
идея сгетик чыганакларын өйрәнүгә минемчә гатардан башка милләт галимнәренен 
готынганнары ю юк Мондый гаделсеэлек"нен сәбәбе иңдә? 

Минемч I монын сәбәбе бер рус гелендә укучылар Тукайны Бжк аэ I 
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Анын шигырьләренең тәржемәләре (публицистикасы, фельетоннары һәм пародияләре 
турында әйтеп тә торасы юк) шагыйрь иҗатының рухын русча укучыга җиткерә 
алмыйлар. Алардагы шигъри нәфәсәтне һәм нәзакәтне, милли төсмерләрне 
тәрҗемәчеләр биреп бетерә алмый, укучылар аларны шәйләми. Татар галимнәре дә 
Тукай турында рус укучысына тәгаенләп хезмәтләр язмыйлар, анын исемен республика 
эчендә, болай да һәркем ана сөте белән Тукай сузен йөрәгенә сеңдереп үскән 
жирдә, данлау белән чикләнәләр Минем белүемчә, Тукай шигырьләрен русчага 
тәрҗемә итү буенча бер генә конкурс та оештырылганы юк. 

Кабатлап әйтәм, Тукайның үз Ватанында аның турында күп яздылар һәм 
язалар. Әмма ләкин шагыйрьнең тормышы, аның рухи биографиясе, идея-эстетик 
үсеше тулы бер төгәллек һәм эзлеклелек белән өйрәнелгәне, күзәтелгәне юк әле 
Дөрес, замандашларының истәлекләре сакланган, өлешчә генә булса да хатлары 
теркәлгән, кайбер кулъязмалары табылган һ. б. Шулай да бу юнәлештә әле эшлисе 
эшләр күп. 

Һәм менә, ниһаять, безнең алда — Тукайның тормыш һәм иҗат юлын 
җентекләп өйрәнүгә күт! еллар багышлаган галим һәм язучы И Нуруллин китабы 
Тукайның әһәмиятен чак кына булса да аңлату ниятеннән бәян ителгән хәлләр 
яктылыгында бу китапның кыйммәте ачыграк күренә Әгәр дә мин, И Нуруллиннын 
китабы аның Тукай яшәгән чорны, анын даирәсен, шагыйрьнең омтылышларын 
сөйгән һәм сөймәгән нәрсәләрен, көндәлек яшәешен тирәнтен белүенә һәм аңтавына 
нигезләнгән дип әйтсәм, бу бөтенләе белән гадел булыр иде, әмма тулы булмас 
иде. Авторның каләменә куәт биргән көчле хис —шагыйрьне чиксез ярату, халыкнын 
аңа булган тирән хөрмәтен чагылдыра алу. Ләкин И. Нуруллин шагыйрьнең кайбер 
караш-фикерләренсн чикләнгән булуын яшерми, моның Тукай яшәгән тарихи 
шартлар эчендә котылгысыз икәнен аңлата, анын характерындагы бөек шагыйрь 
исеме белән ярашмый дип саналган сыйфатларын да төшереп калдырмый. Минем 
карашымча, бу китапның кыйммәте дә шунда ки. ул Тукайның чын йөзен, үз 
йөзен гәүдәләндерә. Ышандыргыч документаль чыганакларга нигезләнеп алып 
барылган хикәяләү авторнын иҗади сиземләве белән баетыла, тулыландырыла 
Чөнки ул "уйланмалар" тарихи дөреслеккә каршы килми Китапта Тукайнын гаять 
авыр, мохтаҗлыклар, физик Һәм рухи сызланулар, төрле исемдәге, кыяфәттәге 
саламторханнарга каршы көрәш белән тулы тормышы бөтен дөреслеге, чынлыгы 
белән безнен күз алдына килеп баса Шагыйрьнең катлаулы характерын, даһиларча 
киләчәккә үтеп керә алуын, белеп яки белмичә эшләгән хаталарын аңлап тетрәнәбез 
Әсәрдә без Россиядә яшәгән милләтләрне уятып, аякландырып җибәргән 1905-07 
елгы революция шартларында Тукай шәхесенең рухи үсешен, чыныгуын күрәбез 

И. Нуруллинның китабы Тукай тормышы турында тәфсилле һәм эзлекле 
итеп матур язылган әсәр, әмма аның иҗаты турында монография түгел. Әлбәттә, 
шагыйрь тормышы турында язылган китапта анын иҗатына мөрәҗәгать итмә^ 
мөмкин түтел Бу дөрес тә булмас иде Автор әсәрен ЖЗЛ (Атаклы кешеләр 
тормышы) сериясе таләпләрен истә тотып язган. Бу серия язучының тормышын 
тасвирлап, аны шәхес буларак гәүдәләндерүне таләп итә И. Нуруллин әдәби 
проблемаларны гадиләштерми, шәхеснең иҗтимагый тормыш эчендә кайнап иҗат 
итүенә, шул даирәдә, шул тарихи чорда яшәвен гәүдәләндерүтә төп игътибарын 
юнәлтә. Шагыйрь тормышының теләсә нинди вакыйгаларын, детальләрен, теге 
яки бу әсәрнең язылу тарихын бәян итү төп максатка —бөек шәхеснең рухи 
биографиясен, рухи үсешен һәм яшәешенең катлау л ы тыгын тасвирлауга 
буйсындырылган. (Җәя эчендә генә булса да әйтеп китим, авторнын үзенең әсәрендә 
мондый купшы тәгъбирнамәләр юк диярлек) Тукайнын бөеклеген һәм анын тарихи 
әһәмиятен аңлауга, күзаллауга И. Нуруллин укучыны астыртын гына, әкеренләп 
алып килә: шагыйрьнең иҗатын аз белгән укучыны да ул Тукай яшәешенең кызыклы. 
гаять дәрәҗә да мәгънәле икәненә инандыра, әсәрләренең әһәмиятен ачып күрсәтеп 
бу ышанычны тагын бер кат ныгытып куя. 

И Нуруллиннын хезмәтеннән һәм башка чыганаклардан без Тукайның кыска 
гомеренең вакыйгаларга бай булмавын беләбез. Бала чагында кулдан-кулга күчеп 
каңгырып йөрүләреннән сон ул гомеренең ахырына кадәр төпләнеп Казанда яши, 
әлләни зур сәяхәтләр кылмый. Аның туган якларына кайткалавы, Әстерханда 
Мәкәрҗә ярминкәсендә, Уфада, Петербургта булганлыгы, кыргыз даласында кымыз 
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эчеп ял итүе мәгълүм Шәрекъ илләренә сәяхәткә чыгу хыялы тормышка ашмын 
кала. Анын тормышында шаккатырлык jyp вакыйгалар булмаган Ул гаилә бәхете 
татымаган, уэен-уэе онытырлык зур мәхәббәт тотмаган. Кунакханәмен кечкенә 
генә бүлмәсендә фәкыйрь генә яшәгән, үзенең кыяфәтеннән кимсенгән (кечкенә 
буйлы, ябык, төскә дә чибәр түгел), еш авырган һәм соңгы сүдышына кадәр 
эшләгән Ару-талу белән исәпләшмичә, сәламәтлеген саклау турында уйламыйча 
бөтен барлыгы белән лнкә чумган. Чөнки ,зенен халык алдындагы бурычын 
ижатынын иҗтимагый әһәмиятен иртә аңлаган. 

Әйе, Туканның тормышында зур вакыйгалар күп түгел Ләкин шушы тышкы 
бертөрлелек эчендә анын куәтле акылы, көчле рухы, саф җаны бертуктаусыз хәрәкәттә 
булган Нәкъ менә шушы эчке, яшерен хезмәте ана, кыска гомерле булуына 
карамастан, бик яшьли килеш тазар җәмгыятенең акыл иясенә, рухи юлбашчысына 
әверелергә мөмкинлек биргән Ибраһим Нуруллин китабының үзәгендә — шагыйрь 
биографиясенең нәкъ менә шушы ягы. 

Юлга-юл тәрҗемәсе пичек эшләнгәндер, әмма татарчасы буенча мин б> 
китапның тагын бер уңышлы ягың күрсәтергә тиешмен Һичшиксез. 6) китап гаять 
тирән белемле җитди галим һәм талантлы прозаик тарафыннан язылган Тәрҗсм,*;снл.> 
дә китапның бу сыйфаты саклансын иде 

Китапның композициясе, хикәяләү рәвеше, Тукай яшәгән чорны, ш.пынрьнен 
иҗтимагый әһәмиятен анлату буенча минем тәкъдимнәрем һәм тәнкыйди фикерләрем 
юк (кайбер теләкләрем бар, аларны түбәндә күрсәтермен). Әмма кулъязмада 
төзәтелергә тиешле дип саналган урыннар юк түгел. Алар китапның төп мәгънәсенә 
карамый һәм редакцияләү барышында төзәтелергә мөмкин 

1 Моннан берничә ел элек, башкорт галиме Ә Харнсовнын Башкорт 
халкының әдәби мирасы" (]%S) исемле китабы чыгу уңаеннан кайбер шагыйрьләрнең 
кайсы әдәбиятка караганлыгы хакында шактый күңелсез бәхәс булып алган иде Ә 
Харисов, мәсәлән, Габдулла Салихов, Гали Чокрыиларны башкорт МВбшЛЫНа 
керткән иде Бу Татарстан галимнәрендә зур ризасызлык тудырды И Нурмыни "\ 
китабында әлеге ӘДИПЛӘряе ПГГар шагыйрьләре дип атый Минемч.1. алармы икс 
тугандаш әдәбиятның уртак хәзинәсе итеп санасак, гадел һәм акыллы ип б) гыр 
иде Автор кырт кисеп, татар халык авыз иҗатында бәет лигән \кичәлекле бер 
Кшр бар, дип белдерә. Бу жанр башка халыкларның авыз иҗатларына да хас. 

2 Уральски мәдрәсәсендәге көнкүреш һәм гореф-гадәтләрне тасвя 
багышланган урыннар яхшы язылган Аларнын Тукай кичерешләре һәм күзаллавы 
аша. аның гомеренең бер олеше итен бирелүе әһәмиятле Ә менә Сабан туе 
күренешләрен тасвирла) озынгарак киткән шикелле Татар әдәбиятында (мәсәлән 
Г Ибраһимов әсәрләрендә) Сабан туе вакыйгаларының һәйбәт тасвирлануын истә 
тотарга кирәк 

3 Автор, "Тукайны 190S — 07 еллар революциясе тудырды" дигән дөрес һәм 
төпле фикерне әсәрнең бусннаи-бусна алып бара Бу фикерне раслаучы фактлар 
күп китерелгән, ләкин, минем карашымча, И. Нуруллин Россиянең Kai.inM.in 
башка шәһәрләрендә, әйтик, Мәскәүдә, Петербургта, Бакуда һ б барган 
вакыйгаларның Тукайга гаэсирена шешенче әһәмият бирми Шагыйрьиен либераль-
КОНСТНТУЦИОН иллюзияләрен аңлатканда да иҗтимагый -СӘЯСИ Һ.ӨЫ Ә (Әби 
охшашлыкларга, аналогияләргә гукта [Гаңда әйбәт бүлыр иде Тукай бш рус re иңдәге 
легаль әдәбиятны гына гугел, И Нурурллнм \ К үи әйткәнчә, яшерен әдәбиятны ла 

укыган Шагыйрьнен әсәрләренә бирелгән анализда бу чорда аны милли мәсьәләләр 
белән бергә ижгимагый-сәясн хәл rap дә борчыганын раслый Гадиләштермичә һәы 
"колагыннан гартмыйча" гына б) гурыда да әйтергә кое 

Йомгакл! Mm әйтәсем килә, и Нуруллин бик кирәкле һәм бик кызыклы 
китап язган Bj китап Гукайны бик куп халыкларга танытыр, ,тл каран урнашкан 
"гаделсезлек"не гөзөт, юлында җитди бер алым булыр. 

Әхияр ХӘКИМОВ 

И 

http://Kai.inM.in


Мәдәниятебез тарихына 

Хуҗи Мәхмүтов, 
филология фәннәре докторы 

ОРХОН ЯДКЯРЛӘРЕ 

Безнен эранын VI йөзе урталарында, (ягъни 545 — 551 еллар тирәсендә) 
хәзерге Төньяк Монголия биләмәләрендә төрки кабиләләрнең ( к ү к төркләр нен) 
зур дәүләт берләшмәсе — Беренче Төрки каганат барлыкка килә Беренче' дигәннән. 
төркләрнен шуңа кадәр үз дәүләтләре булмаган микәнни дип уйларга ярамый, әлбәттә 
Андый дәүләтләрнең безнен эрага кадәр дә, яна аранын алдагырак гасырларында лд 
яшәгәнлеге тарихтан яхшы мәгълүм. Әмма ул дәүләтләрнен һәм .шарны төзегән 
кабиләләрнең исемнәрендә "төрк" атамасы ул чакларда әле кулланылмаган Борынгы 
төрки телдә түрк" сүзе "көчле, куәтле" дигән мәгънәне белдергән (4 599) '. Беренче 
тапкыр бу исем белән V йөздә тарих аренасына чыккан Ашина : ыруы кешеләрен 
атый башлаганнар һәм ул тора-бара этноним (халык исеме) булып әверелгән. 
Беренче Төрки каганатка нигез салучылар һәм ике гасыр буе акын белән идарә 
итүчеләр шушы Ашина ыруы вәкилләре булганнар. 

Үзенең беренче каганнары Бумын*. Истәми* һәм аларның дәвамчылары үткәргән 
уңышлы хәрби походлар нәтиҗәсендә Терки каганат VI гасыр азагына гаять зур. 
куәтле империя булып әверелә. Аның чикләре, көнчыгышта Корея култыгын
нан башланып, көнбатышка Каспии диңгезенә кадәр сузылган булалар Хәлбуки, 
үзендәге эчке каршылыклар нәтиҗәсендә. VII йөз башында дәүләт ике өлешкә — 
Көнбатыш һәм Көнчыгыш каганатларга аерыла Озакламый Көнчыгыш каганат, узеңен 
мөстәкыйльлелеген югалтып. 50 ел чамасы Кытай хакимлеге астында яшәргә мәҗбүр 
була. 

679 елда төркләр Кытайга каршы зур восстание күтәрәләр, ләкин ул рәхимсез 
төстә бастырыла. Әмма төркләрнең бәйсезлек өчен көрәше монын белән тукталып 
калмый. Восстание җитәкчеләреннән берсе — Ашина ыруыннан чыккан, нәсел буенча 
тутун* дәрәҗәсен йөрткән Котлыг* тауларга качып котыла һәм үз тирәсенә янаддн 
гаскәр туплый башлый Ул үзенен якын ярдәмчеләре итеп Кытайда белем алган һәм. 
димәк, дошманның көчле һәм йомшак якларын яхшы белүче кешеләрне билгели 
Котлыг каган дип игълан ителә Шул вакыттагы йола буенча, каганчык дәрәҗәсе 
алган чагында аңа Илтәриш (Ил җыючы) дигән яна исем бирелә Үзенең зирәклеге, 
хәрби эшкә осталыгы белән танылган Таньюкук* каганның төп киңәшчесе итеп 
билгеләнә 

Илтәриш армиясе Кытай гаскәрләре өстеннән берничә зур җиңү яулый, төркләр 
үзләренең дәүләт бәисезлеген торгызалар. Икенче Көнчыгыш кагана! 1 1лтәриш каган, 
анын JHCCC Капаган* каган. Илтәришнең уллары Билгә* каган. Күл тәгин* баһадир, 
санап узылган каганнарның өчесенә дә кинәшче. бер үк вакытта күп кенә 

1 Җәяләр эчендәге саннарның берончесе сылтама 
ахырында бирелгән эдабнит исемлегендәге (алфавит 6yi 
ә икенчесе — аның безгә кирәкле битләрен белдерә 
2 Йолдызчык С) куелган сүзләргә азакта искәрмәләр бир> 
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сугышларда яу башы булган Таньюкуклар җитәкчелегендә икенче Төрки каганат 
яңадан үзенең элекке данын һәм куәтен кайтара, киң халыкара таныл\ таб.. Әмма 
Күл тәгин һәм Билгә каганнын вафатларыннан сон (731. 734 еллар) аларнын варислары 
әтиләренең эшен лаеклы дәвам иттерә алмыйлар Уйгурлар һөжумс нәгижәсенлә 
745 елда Көнчыгыш Төрки каганат дәүләт буларак яшәүдән туктый. 

Төрки каганат чорыннан күп кенә кыйммәтле мәдәни һәйкәлләр сакла
нып калган Борынгы төркләрнең фәнгә мәгълүм булган беренче әдәби әсәрләре 
H U ВМВ шул НКЫТП иҗат ителгәннәр. Алар рун (чәй) хәрефләре белән мәрмәр 
стелаларга* чокып языла торган булганнар Сүз атаклы каганнар, гаскәр башлыклары. 
алып-баһадирлар истәлегенә багышланган ташъязмалар уя замандагыча әйтсәк, 

бәнгүташлар" (мәңгелек ташлар) хакында бара Башлыча Орхон елгасы һәм анын 
кушылдыклары бассейныңда тупланганлыктан, аларны Орхон ядкярләре дип атау 
кабул ителгән. Күл тәгингә. Билгә каганга һәм Танымсукка багышланган язмалар 
күләм, эчтәлек, әдәби эшләнеш жәһәтеннән аеруча зур әһәмияткә ияләр 

Башта бу ядкярләрнен тышкы күренеше һәм алардагы язмаларнын эчтәлеге 
турында кайбер мәгълүматлар биреп узу урынлы булыр 

Язулы стслалар мәрхүмнәрне күмү корылмалары җыелмасына кергәннәр Бу 
корылмалар үзләре дә борынгы архитектура, сынлы һәм бизәү сәнгатьләренең гүзәл 
үрнәкләре булып торганнар Кул тәгин һәм Билгә каган хәзерге Улан-Батыр шәһәреннән 
400 чакрым кенбатыштарак — Кокшин-Орхон елгасы ярында күмелгәннәр 

Орхон ташъязмалары фән дөньясы эчен озак заманнар билгесез булып кала 
килгәннәр, бары тик 1889 елда гына ссбсрнс өйрәнүче Н М Ялршшсн Кокшин-
Орхон үгилегеңдә ниндидер сәер тамгалар төшерелгән мәрмәр стелалар! 
юлыга Болар Күл тәгинне һәм Билгә каганны күмү корылмаларының хәрабәләре 
булып чыга 

Н М Ядриннсв артыннан ук Орхон буйларына фин һәм рус археология экспеди
цияләре килеп житә, стелалардагы язуларнын мгаашалслары һәм фоторәсемнәре 
эшләнә 1891 елгы рус экспедициясенә атаклы тюрколог академик В В Ридов -китек
челек итә. Ниһаять, 1958 елда биредә Чехословакия һәм Монголия Халык республи
касының Берләштерелгән экспедициясе эшли. чех археологы Иисл борынгы 
корылмаларның шактый ук җентекле тасвирламасын да язып калдыра И В Стеб лева 
Һәм Л Н Гумилев хезмәтләрендәге мәгълүматларга нигезләнеп, Күл планнан жвняэа 
комплексын болайрак күз алдына китерергә момкин (14 149 — 130 ) )Я 129) 

Корылмалар салынган 80x40 м зурлыгындагы мәйдан көнчыгыштан кон багышка! 
табан сузылган Ул кирпеч белән түшәлгән һәм 2 м тирәнлектәге чокыр белән 
уратып алынган Чокыр артында — кирпеч (яки балчык) дивар Ул чирәп белән 
ябылган, штукатурланган һәм вгартылган 6j пш 

Мәйданы керү урыны көнчыгыш якта урнашкан (Ул төштә чокыр кашдмлым I 
Канканын икс- чгында — бер-берсенә каран ГОруЧЫ икс мәрмәр гаке ШНИЯрЫ Бераз 
нтаояя мәрмәр гашбака аркасына куелган язулы стела торган Гаши кылынганча 

Бу стала чирәп белән ябылган павильон эчендә буяган 
Мәйдан уртасында Ю,25 х 10,25 м зурлыгындагы жвнвза оарм аяшып юрган 

Анын иварлары штукатурланган Һәм тышкы яктан кызыл буя) белән ерсиән 
орнаментлар, сылан ясалган аждаля сурәтләре белая бмва цәм булган Эчке яктан ава 
виварлар Күл гәгиннен батырлыкларын гәүдәләндергән фрескалар* белән i 
булганнар Саранмын чирап түбәсен L.iiii нигезләр] i куелган Ifi a • 
Юрган Саран уртасында эчке дивар белән әйләндереп алышам ГЫМ 
анда Ку 1 с ә г а т е н һәм анын штыныкын мәрмәр сыннары куелган 6) или Ар 
ОЛӘНуЛӘр барышында Күл ГВПШ ШНЫНЬШ баШЫ пбЫЛПЯ Б) Ьлт т 
җәйгән бөркетне сурәтләүче биш налмнчыкпн горгаи пира* aoepcri ава к и булган 

Павильоннан кенаэа сараена илтүче аллшшьш ике яга б у й п о 
(урлыктагы кеше сыннары [вэелвп киткән Болар, гүяки, iyp гуреяврлм һәм сныәтче-
пардвн горгаи шәрәф и каравыл булган 

һ Лк т ә м көнчыгышта габа ию сафбувьш nun балбяллвр* чыявыры с]пыапи 
Алар барыш (ҺӘР ЧӘЧ », сакл т калыннары! К^ 1 гали Я] I I U ВЯ I 
саныңча 169 ж 

Инде чм 1 tan гашбака .н гендәге яз) ш леяага ваиәнеп ташыйк 1 
I нпрддн озынрак н кисек пирамиu форыасынаш ипләшәм \мым апрыгы 

алеик влииша up бе «н чорнал • пялян бвшточмвя u н шт щ ш и н т аяпягашы п а 

и -к v» J* * 
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Стелага Кул тәгин хөрмәтенә руник текстлар — Кече һәм Зур язмалар һәм эчтәлеге 
белән аларга тәңгәл булмаган кытайча текст чокып язылган 

Энесе Күл тәгин вафатыннан сон 3 кенә ел яшәгән Билгә каганнын женаза 
корылмалары да нәкъ шушы рәвешчә салынган булганнар. 

Таньюкук ядкаренә килсәк, ул 1897 елда Улан-Батырдан 60 чакырым читтәрәк. 
Орхон елгасы кушылдыгы Толанын ун ярында табыла. Аны ачу бәхете Казанда белем 
алган, соңыннан ире (тарихчы, археолог, этнограф ДА.Клемснц) белән бергә себергә 
сөрелгән Елизавета Николаевна Клеменцка насыйп була Каганнар нәселеннән 
булмаганга күрә, Таньюкукнын мемориаль һәйкәле бераз тыйнаграк итеп эшләнгән 
Ана багышланган руник текст җиргә казып утыртылган туры почмаклы ике таш 
баганага чокылган 

Мемориаль хроника характерындагы һәм шактый зур күләмле бу язмаларда 
күк төркләр империясенең оешу һәм яшәү тарихы, ул оештырган хәрби походтар 
атаклы шәхесләрнең батырлыклары тәфсилле төстә, зур әдәби осталык белән бәян 
кылына Күл тәгин, Билгә каган эпитафияләрендә хикәяләү Билгә каган исеменнән 
алып барылса да, аларнын авторы төгәл билгеле. Ул — каганнын туганнарыннан 
берсенең улы Йолыг тәгин Бу хакта язмаларның үзләрендә берничә кат искәртслә 
Мәсәлән. Кече язма мондый сүзләр белән тәмамлана: "Бу бнтиг битигмә атысы 
Йолыг пи ип' (15.74). Ягъни: бу язманы язучы анын бертуганының улы ЙОЛЫГ тәгин 

Дүртенче язмага килсәк, .шып авторы Таньюкук үзе булырга тиеш. дип саныйлар 
Һәрхәлдә, ядкяр анын кушуы буенча һәм хәтта анын җитәкчелеге астында әзерләнгән 
булырга ошый Моны "Түрк Билгә каган илиңә битнтдвм бән бил га Тонукук" 
(15.93) — ("төрк Билгә каган халкы өчен яздырдым, мин — зирәк Таньюкук) дигән 
юллар күрсәтеп тора. Вакьгигалар ла Таньюкукның үз исеменнән сөйләнәләр. 

Ядкярләр арасында Күл тәгиннең Зур язмасы эчтәлегенен аеруча тулы булуы 
белән аерылып тора. Анда барысы 53 руник юл бар. Ә һәр юл. үз чиратында, 
берничә җөмләне эченә ала Борынгы төрки әдәбият буенча танылган белгеч И В 
Стеблсва мондый җөмләләрнең төп бер фикер тирәсенә оешуын күрсәтеп үтә һәм 
аларны аерым шәлкемнәр (цикллар) дип атый Әсәрнең композициясе һәм эчтәлеге 
турында галимә нәкъ менә шушы шәлкемнәргә таянып сөйли (15.8-9). 

1-FV шәлкемнәр төркиләрнең иң борынгы тарихына* багышлана. Ташъязма: 
"Үзе кәк тәңри асра йагыз йир кылындукта әкиы ара киши кылынмыш" 
(Өстә — зәңгәр күк. аста көрән жир барлыкка килгәч, икс арада кеше пәйда булды) 
дигән сүзләр белән башланып китә Кешеләр белән җитәкчелек итү өчен тәхеткә 
Билгә каганнын ерак бабалары Бумын каган һәм Истәми каган утыралар Алар зирәк 
һәм батыр каганнар булалар, дүрт яктан янаган дошманнар өстенә күп тапкырлар я\ 
чабалар, күп илләрне һәм халыкларны буйсындыралар. Бәкләр һәм халык каганнарга 
турылыклы була. Күк төркләр империясенең куәтле, бердәм дәүләт булуының 
сәбәпләрен язма авторы әнә шунда күрә. 

V-X шәлкемнәрдә Төрки каганатның Бумын һәм Истәми каганнар вафатын
нан соңгы хәле сурәтләнә. Алар урынына тәхеткә утырган каганнар билексез һәм 
куркак булып чыгалар, бәкләрнең һәм халыкның каганнарга турылыклыгы какшый 
Моннан табгач (кытай) халкы бик оста файдалана, күк төркләр дәүләте узенен 
мөстәкыйльлеген югалтьгл, кытай хакимияте астына эләгә. Бу коллык 50 ел дәвам 
итә, төркләр берничә мәртәбә баш күтәреп карыйлар, әмма рәхимсез жинслүтә дучар 
булалар. 

XI шәлкемнән Күл тәгин һәм Билгә каганнын әтисе Котлыг ханнын тарихы 
бәян ителә башлый Котлыг үз тирәсенә көчле гаскәр туплый Ут каган тип игълан 
ителә һәм үзенә Илтәриш дигән исем ала. Илтәриш армиясе кытай гаскәрләре 
өстеннән берничә зур жинү яулый, төрки каганатның бәйсезлеге торгызыла Хикәя
ләүнең бу өлеше XV шәлкем белән төгәлләнә. 

XV1-XXIV шәлкемнәрдә Илтәришнен энесе Капаган каганнын күк төркләр 
дәүләтен ныгыту һәм үстерү өлкәсендәге эшчәнлеге, ул оештырган хәрби походпар 
турыңда сүз бара. Бу бүлектә күк төрк халкына тәүбә кылырга, үкенергә өнләп 
мөрәҗәгать иткән юллар бар Чөнки аның гаебе буенча буйсындырылган галыклар
ның, баш күтәрүенә юл куела Шунын нәтиҗәсендә каганат язмышы яналан кыл 
өстендә кала, ә Капаган каган һәлак була. 

XXV-XXX шәлкемнәр Билгә каганга (Могиланта) багышланганнар Монла 
нигездә ул оештырган хәрби походлар, ул яулаган зур җиңүләр санап чыгыла 
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Ниһаять, XXX ш ә б е м н ә н (төгәлрәге анын икенче яртысыннан) хикәяләр Күл 
тәгиннен үзенә, каһарманның тәржемәи хәленә күчеп китә, ул катнашкан күл санлы 
сугышлар, анын күрсәткән батырлыклары бәян ителә Зур азманын соңгы XL1X-LIM 
шәлкемнәре Күл тәгиннен куй елының 9 ае 17 көнендә 4"" яшенле 'очуы (үлүе), 
анын өчен гомуми сыктау-хәсрәтләнү-, баһадирны күмү йолаларында бик куп илләр 
һәм халыклардан вәкилләр катнашуы, алдан Маймыл елынын 7 ае 27 көнендә аның 
женаза сарае изгеләйттерелүе турында хәбәр итү белән тәмамлана (Хәзерге ел исәбе 
буенча бу 731 һәм 732 елларга туры килә) 

Орхон ядкярләренен жанрын, гадәттә, мемориаль хроника дип билгелиләр, ә 
С Г Кляшторный аларны хәттә "Төрки каганатның давыллы тарихы елъязмасы итен 
саный Дөрес, ул үзе үк күк төркләр дәүләте тормышының ядкярләрдәге сурәтләнеше 
һәм чыннан да булып узган тарихи вакыйгалар арасында шактый күп ярашмаулар 
булуын да күрсәтеп үтә (11.43.90.91.136) Кайбер тикшеренүчеләр хаклы рәвештә 
бигслеп узганча, хикмәт шунда: бу ташъязмалар тарихи-документаль чыганаклар түгел. 
ә әдәби әсәрләр ' Б у ядкәрләрдә". — дип яза X Күропы — б,1р нәрс,1 аа эгих 
стилендә бирелгән.. Хикәяләү тарихи материалга нигезләгән, әмма вакыйгалар эпик 
планда дәлилләнгән жинү вакытларындагы тантаналылык батырларның үлеме өчен 
сыктау, аларнын хәрәкәтен күпертеп сурәтләү. кабатлау. лгитсттар чыгыштыр улар — 
барысы да, тарихи хроник.кын бигрәк, эпос турында сөйли' (12.43) Шик юк ки. 
Йолыг тәгин дә, Танькжук та зур әдәби талантка ия булганнар, шул чордагы язмачылык 
кына түгел, бәлки фольклор традицияләрен лә яхшы белгәннәр И В Стебле па Күл 
тәгингә һәм Билгә каганга багышланган текстларга бу каһарманнар тирәсендә элегрәк 
туган героик җырларның тәэсире зур булгандыр .пи.ш кьныклы фикер дә әйтә (14 8) 

Чыннан да, сюжетларының генеалогик принцип буенча корылуы (хакимлекнең 
бабадан агага, атадан улга күчүе), гомумхалык мәнфәгатьләре, ил я IMMIIILI проблемада' 
рын күтәрүләре белән үк орхон язмалары төрки эпос әсәрләренә бик аваздашлар 
Мәсәлән үз дәүләтчелеген югалтып. Кытайга коллыкка төшкән күк төркләрнсн 
аянычлы-үкенечле хәлен тасвирлагаида яки галыкка киләчәктә уя\. бердәм булырга 
чакырып морәжәгать иткәндә, авторлар әсәрмен 1МОЦиональ көчен, күтәренке аһәңен 
арттыру очен риторик сорау, эндәш һәм өндәү кебек стилистик фигураларны еш 
кулланалар 

Түрк кара КВМЫГ булун nci.i ТЯМИС 
Иллиг будун әртим 
Илим әмти каны 
Кәмгә илиг казгвиурман тир врыжс 
Каганлыг булун өртим 
Каганым каны 
На катанка ксил күчш бирурм (р армис (15.76) 
|Төрк х,1лкының бөтенесе болай 1НДС 
Илле халык идем, 
Илем инде капла 
Кем иле өчен хәзер казганам? — диде 
Каганлы халык илем 
Каганым кайда. 
Нинди каганга хезмәтемне кичемне бирәм? - п и е ) 

Түрк огуа бәгләре будун ааидн 
Үзә төкри баомасар 
Асра нир тәлинмасөр 
Түрк будун плинии төрим кам вртаты (13 78) 

(Төрк. угыз бәктәре. халык ишетегез 
Өстән к\к Баема,iu 
Аста amp яри D 
Төрк халкы клвкна гур к кем һәлак ю 

Ядкярләргө хас эпик стиль алымнарын гашн кайбер иакыш.и .ршш и мәртәбә 
кабатлап бирелүендә. 6ali.Liiipni.ni с\ тышчан ЮЛДаШЫ № I 
вида һ.б дарда ачык күреп б) ш Янә ю Ви» ммһаш бер номип аюстат кебек үк, 
орхон rem 1 шры и буй иш буйга шн ьрн п |рч 11 р м а к ш 
вйтемнәр белән бизәлеп бара Алар .|рлч.ш и. күрәсен фолыморшм аләмппкш и. 
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.шторларның үз ижат җимешләре дә бардыр Кайчакта мәкальләр һәм образлы 
әйтелмәләр текстка туры сөйләм рәвешендә (димәк, үзгәртелмәгән хәлдә) килеп 
керәләр: 

Анта аныт киши анча бошгурур әрмис 
Ирак ә ре әр йаблак агы б ир ур 
Йагук әрсәр әдгү агы бирүр тип 
Анча бошгурур әрмис (15 72). 

(Анда яман кешеләр болай киңәш бирерләр 
(котыртырлар) иде-
"Ерактагыга арзан бүләк бирерләр, 
Якындагыга кыйммәтле бүләк бирерләр" — дип, кинәш 
бирерләр иде) 

Кече язмадан алынган бу өзектә табгач (кытай) ханнарының, мәкерле сәясәте 
фаш ителә. Алар башка халыкларны, әнә шулай алдалап, Кытай чикләренә якын 
китерә һәм үз йогынтылары астына ала торган булганнар. Ихтимал, шушы ачы 
тәҗрибә авазы буларактыр, төркләр арасында "'Табгач ханнын торкусы тәлим, тенләмә-
ден бычмас" (Кытай ханының ефәге күп, ләкин ул аны үлчәмичә генә кисми) дигән 
мәкаль дә туган 

Күл тәгингә багышланган Зур язмада төрки каганнарнын жинүле хәрби 
походларына йомгак ясау рәвешеңдә "Башлыгыг йүкүнтүрмис, тизлигвг секүрмүс" 
(Башлыларны баш идермеш, тезлеләрне тез чүктермеш) дигән сурәтле гыйбарә 
кулланыла. Ул өч мәртәбә кабатлана (15.74,77) Анда тагын "Чыганыг бай кылты 
азыт үкүш кылты" (15.77) (Чыгаины, ягъни, гидайны, ярлыны бай кылды, азны күп 
кылды), "Каныг субча йүгүрти, сөңүкүң тагча йатды" (15.79) (Канын судай акты, 
сөяген таудай ятты), "Ичрә ашсыз, ташра тонсыз" (1579) (Эчтә ашсыз, тыштан 
тунсыз, ягъни киемсез), "Түн удымадым. күвтүз олурмадым" (19.79) (Төнлә 
оемадым, ягъни, йокламадым, көндез утырмадым) һб.ш. канатлы әйтелмәләр дә 
очрый Соңгысын ике мәртәбә Таньюкук та файдалана: 

Түн йәмә удысыкым калмас әрти 
Олур сыкым калмәз әрти (15.88). 
(Төнлә ойыйсым, ягъни йоклыйсым килми иде. 
Көндез утырасым килми иде) 

Түн уды маты 
Күн туз олурматы 
Кызыл каным төкти 
Кара тәрим йүгүрти (15 93) 

(Төн оемыйча, ягъни йокламыйча, 
Көндез утырмыйча, 
Кызыл каным түгеп, 
Кара тирем йөгертеп, ягъни агызып...) 

Икс очракта ди әлеге шйбарәнең шактый үзгәргән булуын күрәбез. Беренчесендә 
мәгънә сакланган, әмма сүзләр алмашынган. Икенчесендә аңа "кызыл кан түгү, 
кара тир агызу" дигән тагын бер әйтелмә өстәлгән. Монда Таньюкук электән билгеле 
гыйбарәләрне ижади үзгәртеп кулланган булуы мөмкин Аның язмасында оригиналь 
афоризмнар ла бар Мәсәлән: 

Йуйка ариклиг топлагалы учуз әрмис 
Йинчгә ариклиг үзгәли учуз 
Йуйка калын болсар топлагылык алп әрмис 
Йинчгә Йоган болсар үзгүлүк алп әрмис (15 87) 

(Юканы туплау — җиңел. 
Нечкәне өзү — жинел 
Юка кылынайса — аны туплау авыр, 
Нечкә юанайса — аны өзү авыр) 

Сакынтым турук букалы 
сәмиз букалы аркада билсәр 
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СӘМИЭ бука турук бука тииин 
билмэз эрмиш тийин (15 86) 

(Мин уйладым, "арык үгезләр, 
симез үгезләр булганым б е л е , дә 
кайсы симез үгез. кайсы арык үгез икәнен 
аера белмәс") — 

Ягъни. Таньюкук монда, читләтеп к е н ә . булачак каган Котлыгнын кешеләрне 
мныи Ьәм дөрес бәяли алуына шик белдерә, ана бу жәһәттән л ә ярдәм күр< 
рәклегсн аил та 

Шунсы игътибарга лаек: ташъязма текстында менә мондый хикмәтле гыйбарәләр 
еш кына авторның, ягъни зирәк акыл иясе Таньюкукнын уйлануларыннан фикер 
йөртүләреннән туган сөземтә, хөкем-нәтижә рәвешендә тәкъдим НТСЛӘЛ-Ф V u p 
алдыннан, гадәттә, "сакынтым" (уйландым, фикер йөрттем) анчл сакындым (шулай 
уЙЯЯДЫм) кебек с ү ш ә р килә Гүяки, без монда мәкальләр, афоризмнар туунъш жднлы 
бер процессы б е л ә н очрашабыз. 

Котлыгнын (булачак Илтәриш кагаинын) Кытай х а к и м л е г е н н ә н котыл] өчен 
оештырган азатлык көрәшенә килеп кушылганда. Таньюкук Ашндә ыруы башлык.ларын -
н.щ берсе була by ыру Котлыг (һәм башка каганнар) чыккан Ашинә ыруына бик 
•КЫН горган Таньюкукнын, Котлыг каган лип игълан ителгәч үк ачын кинәшчесс 
ител билгеләнүе бер нәрсәне ачык күрсәтә димәк ул чыннан i 
u p ] башлыгы б) н а н Т а ш ъ я з м а д а а н ы н исеме алдыннан һәриакьп iHp .к юнтеты 
куелуы ( б и л ю Тупукук) да шул хакта сөйли 

Ә бит нәкъ м е н ә шундый ыру башчыклары б е т е н мокальләребстен Бар 
лыкка килүендә канчамдыр бик мөһим роль уйнаган булганнар Н И с ә н б ә ! 
б о р ы ш ы ы р у ч ы л ы к җ ә м г ы я т е н д ә " х ө к е м , i ртии ип i «ре тә димәк ки i 
гажгтбәсе, ижали фикерләре булган и ә к а л ь л ә о е ю башта а н ы н (ыр) б а ш л ь п ъ ш ы и 
Х.М.) сүзе яки мәгькуль күрүе аша тәгъбир ителгән булса кирәк Кыскасы сәнгать 
Ьәм и д е о л о г и я н е б е р кулга җыйган бер җитәкче кеше булган Ьәм 
сихри к у ә т ! ә р н с бупсыпдыру да ( чөнки ул шмвнда габигатькә I й ы н г а н н а р ) р ш ж 
ки б о р ы н г ы мәжүси дини идарә тә башта анын кулЫНДЯ б) • ш I. 
г а д ә п 'н и.нп с и х р и куәта i пи кеше дип караганнар Мон i 
хикмәт с , т ә р е , кабиләнен аерым әгъзалары гарао>ынн ш rj D 
әйтүе аша гына хөкем к а г ы й д ә дәлил булып кулланы [уы би деле Ул гын 
ул үзе лә иәкаль чикмәт т\дырышудд төп урын тоткан кебек ином ь> i 
алскксләрне д ә y i күбрәк саклаган булырга гиеш (8 68) 

Шул рәвешчә. Орхоп ядкярләрендә Вәм бигрәк I • Ган 
Без халык |форизмцары гврихыш к талышлы мөһим фактларны 
иәа 1 i үз ь'кыгында X Г Күроглы да игътибар ИТКӘН "Н Анын гарихн шәхе» 
Ганыгясук & юн ;пнк герой Коркьп па арасын ы • льде ш ш.ч ianei 
Ганьюкук свйләменен мәкальләр белән (уарланган булуын күрсәтеп галим монын 
үзенә күрә шпик бер күренеш икәнлегенә басым кый Дада Кеям 
ш апа киңәшче б> [ыл ropi 1нлыгын и ы н свйләменен юхалык >•<:< •• 
һөы әйтемнәр белән гулы б, гуын әйтә Ьәм канр гарихын eftpair, - ч и 
мөһим момент шунда Двдө Ксяжыт сүзләре ашыннан • 
рәвешендә яшәүләрен дәвам ителер М * i XVI м и , . 
,.,к ш к ш а н л , м л Р сүзе исемле борынгы вментызггвгы барльо i 
1әдә Коркыт исеменнән китереләләр (12 47) 

Орхон ядкярлә|Жннәналдарак10ЖР!1КШВИвэе1С1юрве 
иткәнсездер шардагы күп кенә сүзләр безгә бүгенге птар щ 
яхшы таге. р Б) сүзләр иаэлвр составы ^ кушым 
, . , , .,, реп хәзерге татар теленен 1ексик фондынд 
Мәсәлән И < [ишк имеш Камга кемгә Күчк 
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төрле кабиләләр (угызлар, уйгурлар, кыргызлар, кыпчаклар һ.б ) тарафыннан кулланы
лыш тапкан (17.81-82). 

Борынгы уртак төрки әдәби телнсн язу системасы, ягъни рун алфавиты ла бик 
күп регионнарда файдаланылып килгән. Мондый язма истәлекләр Үзәк һәм Урта 
Азиядә, Якутиядә, Алтайда, Көнчыгыш Төркстанда, Азов — Донда, Төньяк Кавказда, 
Кара диңгез ярларында, шулай ук Идел болгарлары җирләрендә табылдылар һәм 
һаман да табыла киләләр Мәсәлән, Татарстанның хәзерге Лаеш районыңда урнашкан 
Имәнкискә авылыннан табып алынып, моннан күп еллар элек Финляндиянең милли 
музеена сатып җибәрелгән бер кылычтагы язу кызыклы. Аңа рун хәрефләре белән 
"Имәнкискә үзә бәкү алкыиш киши күчлүш Жикүгии сүңуш кылычы" ("Имәнкискә 
бәге данлыклы кеше көчле Жикүгнен сугыш кылычы') дигән сүзләре язылган Чулман 
елгасының сул ярында, элекке болгар авылы урнашкан урыннан табылган, саргылт-
кызыл төстәге таштан (сланецтан) ясалган орчык башында да руник язу очрый 
Дөрес, ул кыска: Багыш күбәзи" ("'күз күрке") дигән ике генә сүзне эченә ала 
Тагын Лсниногорск районының Сарабиккол авылында табылган руник язулы ташны 
("сү баш", ягъни "гаскәр башлыгы, хәрби житәкче" дип язылган) һ.б. ларны күрсәтеп 
үтәргә мөмкин (7.12-19). 

Без иңде Орхон ташъязмаларындагы сурәтләү чаралары белән өлешчә танышып, 
алар арасында фольклор элементларының, төгәлрәге мәкаль, әйтем һәм башка төр 
халык гыйбарәләренең зур урын алып торуларын күреп узган идек Димәк, бүгенге 
татар афоризмнары тарихын өйрәнү өчен дә без тулы нигез белән шул ук Орхон 

S4>: шъ : мен*: TIT : ws: HrMrf: *ъч> *<&>л 
хм*: түеа: )»><J: гз*: RTM : НҮГХ : РТГНЧН : *• 
н: к х: №: *пглмно: метүе*: п$т : .гс 
: шп: )мч: m : м***: » н т т : rxrf'xx: r&f 
4D: нчаүгкж: m: егл*хх: птлг: -DYH : АҮЛЗ 
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Күл төгян ташъязмасыннан кәгазьгә күчереп язылган текстның өзеге 

ядкярләренә мөрәҗәгать итә алабыз. Моның иң нәтиҗәле алымы, әлбәттә, борынгы 
һәм хәзерге текстларны үзара чагыштырып өирәну. булачак. 

Ташъязмалардагы руник текстлар язылу рәвеше ягыннан тоташ чәчмә әсәргә 
ошап торалар. Әмма алар эчеңдә ге мәкаль-әйтемнәрне шигъри үзенчәлекләре буенча 
жинел танып була. Зур язмада автор Күл тәгиннең үлемен тасвирлаганда анын абыйсы 
Билгә каган авызыннан мондый сүзләрне әйттерә 

Иним Күл тигин кәргәк болты 
Өзим сакынтым 
Көрүр көзим көрмәз тәг 
билир билигин билмәз тәг болты (15.84) 
(Энем Күл тәгин һәлак булды. 
Үзем сагыш-хәсрәткә төштем: 
Күрер күзем күрмәстәй 
белер белегем (акылым) белмәстәН булды.) 

Текстның астына сызъпгган өлеше шигъри эшләнеше камил дәрәҗәгә җиткән 
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ике юллык строфа тәшкил ит,. Монда рифма да. тартык һәм вузы* а к л а р катланышы 
да бар (көрмәз тәг - билмәэ тэт, кө-кө-көр. би-бил-бил) Игътибар итегез бер төрче 
авазларның кабатлауы бер юл белән чикләнә Бу исә тскстнын нәкъ ике аерым юлга 
бүленеп язылырга тиешлегенә өстәмә ишарә булып тора 

Инде ритм мәсьәләсенә килсәк, һәр шигырь юлынын 7 шәр иҗектән (4 Һам 
3 ижеклс ике буыннан) торуын күрербез Дөрес, икенче юлда язылыш б\снча 8 ижек 
килеп чыга, әмма укыганда "билигим" сүзенең уртадагы " и " авазы тш 
(синкопа күренеше) 

Хәзер без күреп узган поэтик чаралар барыннан да элек, фольклор шигыре 
өчен хас Бәлки шуңа күрәдер, Хатип Госман бу икеюллыкны берәр фольклор әсәрен
нән алынгандыр дип фараз кылган иде (18 7Ь> Чыннан да. соңрак Н Хисамов анын 
угыз ЭПОСЫ ' Китаби Дәдә Коркытта" очравы турында язып чыкты Дорсс текст анда 
бераз үзгәрәк вариантта килә: 

•Дәли Домрулын көрүр көзү көрмәз олду, тугар әлләри тутмаз анод i Шашкан 
Домрулның күрер күзе күрмәс булды, тотар куллары тотмас булды) (19 264-265). 

Димәк, без мондый нәтижәгә килә алабыз: Күл тәгингә куе нан ташъязмадагы 
"күрер күзем күрмәстәй булды' гыйбарәсе үзенең чыгышы белән ijio.n,к юрга карый 
әмма ул бик күптән үк әдәби телгә дә үтеп кергән, андагы тотрыклы сү i формулаа I 
булып әверелгән. 

Безне кызыксындыра торган бу гынбәрә. гомуытархн кулланылышта йоугич 
ихтимал, борынпл чорда Идея буенда иҗат ителгән әдәби әсәрләргә дә кереп калгандыр ' 
Шулай ук анын тагар халык авыз иҗатында сакланып калган бул\ы да бик МӨМКИН 
бит'' 

Бу юнәлештәге башлангыч эзләнүләр үк болай гоман итунен шпене икапкген 
күрсәтте Атаклы ' Нәһҗел-фәрадис" әсәрендә әйтелмә үзенең иң зур (дүрт өлеше) 
вариантында кулланылган булып чыкты 

"Күрүр күзүн күрмәз, тугар илкең тутмаз. иүрүр аэакун йүрмәз с\ •• юр гллнн 
сүзләмәс булган" (20 280) (Күрер күзен күрмәс готар кулын готмас, йөрер аягын 
йөрмәс, сөйләр телен сөйләмәс булыр ) 

"Нәһжел-фәрадис"нең авторы — Болгар шәһәрендә тутан һәм Cap 
ижат иткән Мәхмүд бине Гали Үзенең бу әсәрен pi 1158 е т ы н * I22I гыйнварендв 
тәмам иткән (13 144 — 145) 

Шул рәвешчә, vil l итмен беренче яртысында Орхон с гасы буенда рун 
хәрефләре белән ташка чокып калдырылган гыйбарәне без 6 гасыр үткәч НДВЛ 
буенда гарәп язуы белән кәгазьгә төшерелгән ХӨЛСЗШВ очратабыз! 

Инде әйтелгәнчә, Орхон адхярлөре I ssi* C.LU гына ачылалар Әле конарчы 
фәнгә билгеге булмаган яна алфавитны расшифровкалау буенча ашыгыч ли Башлана 
1893 елның 15 декабрендә профессор В Томсен Дания король академиясе vrup ынл 
руник язмаларны» кичек УКЫЛЫШЫ какыңда доклад ясый Ягъни, я.ткяр i..p фәнни 
әйләнешкә кереп КИТӘ 

Ә шуңа кадәр нәкъ 13 ел элек — 1880 елда KajaH мөгаллиме Мв) 
< алихов Гвбьштмвклар һәм һартөрлс халык арасында әй и л ә горган ы 
исемле жысптык бастырып чыгара Кш.шпып 14 бнтенда ИОНЛЫЙ Ю i орНЫ укыйбы I 
"Киләсе каза булса, күрер күзен күрмәс булыр, имештер колагын НИН гы 

Шик юк ки, бу шул ук борынгы, әле Күл тә: ип ишаннарында ув Нартам безгә 
таныш гыйбарә Тик бу очракта ул инде ташъязмада гугсл, в калык галенд 
хәтерендә сакланып калган М.Салнхов җыентыгының исемен.' тагын бер 
игътибар итегез халык арасында әйтелә юрми мә1 

1.\ гыйбарөнен XIX йөз птпгчнд? актив кч 11анылыш1 \ 6j гуын күр< 
фавн iap (в бар Билгеле 6j нанча күренекле гатар башкорт казакъ шагыйре Мифта-
чс in IN Акмулла (1831-1895) уа шимрышрвядв ииыи макмьяаакш һәм яйтемнөрен 
ифрат кип файдалана Алар арасында кваер без гикшера горган вйтс 
Vi [л tup микән минем кебек бадәнсез дип Ьвпдаиучы шигырь гукыыасына 1сертелган 

Бал i килсә күрер куэ күрмәз . 
Каза ки iv.' аклар Itopi 

Борынгы вия менеп алере XX Явага чыккач га ш 
(Хужн Бө nit ыш аны \ инен \ нык аоабнаты Макалыир паантыгына керте (1А7) 

и \к I Җаләй н БорЬаном I Маямүтовалар геааган 
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фразеологиясе, мәкаль һәм әйтемнәре" җыентыгында да урын алган, акын. бик нык 
алдану" дигән күчерелмә мәгънәсе дә күрсәтеп үтелгән (16.217) Ниһаять, "Татар 
теленең фразеологик әйтемнәрендә тарихилык һәм үткән белән бүгенгенең чагылы
шы" дигән мәкаләсендә Н.Исәнбәт шушы әйтелмәгә дә тукталып узды Дөрес, ул 
анын мәгънәсен башкачарак шәрехли: "Күрер күзем күрмәстәй булды, күрә торып 
күрмәс, ишетә торып ишетмәс булу Бу әйтемнәр бездә хәзер күрәсе дә, ишетәсе дә 
килмәү, тую, тәмам гарык булу, яки күрә торып күрмәгәнгә, ишетмәгәнгә салын) 
мәгънәләрендә", - ди (10.126-127). Безгә калса, борынгы гыйбарә үз семантикасын 
хәзер дә саклап килә, ә Н.Исәнбәт санаган мәгънәләр "Күзем күрмәсен иде", "Күрәсем 
дә килми". "Колагым ишетмәсен иде" кебек башка әйтелмәләргә күбрәк туры киләләр 

Хәзер, без карап үткән барлык вариантлардан чыгып, әйтелмәнен җыелма 
текстын" да бирергә мөмкин: "Күрер күзең күрмәстәй, белер белегсн белмәстәй, 
тотар кулың тотмастай, йөрер аягын иөрмәстәй, сөйләр телен сөйләмәстәи, ишетер 
к а ш ы н ишетмәстәй булу" Жанры ягыннан бу — әйтем. Ул кешенең йә авыр кайгыдан, 
йә ярсу-кызудан, йә (М.Салиховча) күрәчәк, тәкъдир буенча үз-үзен бслештермәстәй, 
үз әгъзалары белән идарә итә алмастан бер халәткә төшүен образлы төстә тасвирлап бирә 

Орхон ядкярләрендәге сурәтле әйтелмәләрне бүгенге татар әйтемнәре белән 
чагыштырып күрсәткән махсус мәкаләсендә Н Исәнбәт "Тәңре ярлыказын" — "Алла 
ярлыкасын", "Кара тәрим иүгүрти" — "Кара тир түгү", "Көзин көрмәдүк, колакын 
эшидмәдүк" — Күз күрмәгән, кодак ишетмәгән", "Түн удуматы, к\ндүз олырматы ' — 
"Төн оемау, көндез утырмау", "Тәңрс-иир" — "Күк-җир"; "Отча бакрача" — "Ут 
чәчеп, буран уйнатып" кебек янәшәлекләр тикшерелә (10.125-127). Без Н. Исәнбәтнең 
игътибарын җәлеп итмәгән тагын берничә мисалны өстәп китәбез 

Ол өлкә күл куллүг болмыш әрти 
Күн күнли! болмыш әрти 
Иниси әчисин белмәэ әрти 
Оглы канын билмәз әрти (1578) 

(Ул заманда кол коллы булды, 
Көн көнле булды, 
Энесе абыйсын белмәде, 
Улы атасын белмәде ) 

Бу өзектә Торки каганатның Илтәриш восстаниесеннән сон яңадан мөстә
кыйльлек алып, гаять нык үсеп, көчәеп киткән вакытлары сурәтләнә Кытайлар кул 
астында 50 ел кол булып яшәгән күк төркләр үзләре кабат колбиләүчеләр булып 
әвереләләр, аларның кол хатын-кызлары инде үзләре көннәр-кәнизәкләр тота баш
лыйлар Дәүләтнең чикләре шундый кнн, территориясе ш\ т кадәр зур була ки, төрле 
төбәкләрдә яшәү сәбәпле энесе абыйсын белми, улы әтисен белми! 

Шунысы кызыклы, әле китерелгән юллар үзләрендәге күтәренке рух, хис-фикер 
тирәнлеге һәм хәтта ки җөмлә төзелешләре, лексик составлары белән дә борынгы 
төрки чичәннәр иҗатындагы сарынтулгауларга бик охшап торалар Чагыштыр\ өчен 
бер мисал да китерик: 

Заман ахыр булганда 
Ата телен ул алмас. 
Ана телен кыз алмас, 
Байнык телен ярлы алмас, 
Ханнын телен кара алмас, 
Әйтә биреп кайтаем. 
Үле телен тере алмас 

Күренә ки, Н.Исәнбәт билгеләп үткәнчә, с арын-тулгаулар "бер ише мәкальләрне 
тезеп" ясалалар. Билгеле, чичән "ул мәкальләрне тышкы охшашлыгына карап механик 
рәвештә генә төземи, шагыйрь һәм хәким буларак, үзе дә шул типта мәкальләр ясый, 
алар белән теземне цементлап, бөтен бер фикер һәм хис әсәренә әйләндерә" (8.67). 
Үз нәүбәтемдә сарын-тулгау онытылу яки башка сәбәпләр аркасында аерым өлешләргә 
таркалырга, аңдагы һәр шигъри юл үзенә бер мөстәкыйль мәкаль булып әверелергә 
мөмкин Күл тәгиннең Зур чшасыннан әлеге өзеккә шул җәһәттән күз салыйк 

Гәрчә Кол коллы булды" җөмләсен мәкаль дип расламасак та, аның гади 
әйтелмә генә түгеллеген икърар итергә кирәк Монда мәкаль җанрына хас булган 
хикмәтле бер хөкем сизелә: һәр нәрсә үзенең капма-каршысына әверелә' Коллар һәм 
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колбиләүчеләр турьшлагы мәкальләрдә ул аеруча ачык чагып 'Кар башына кар 
жкгә. би башына кол җитә Бер колга 'Азат булдын". — дигәннәр' Алан булгач, 
акча табам да. кол сатып алам1' — дигән 

Улы атасын белмәде" гыйбарәсе дә ялхярдә әле үзенә күчерелмә мәгънә 
хасил итмәгән булса кирәк, ләкин монда инде гипербола, антитезалы тасвир, ата 
белән ул арасындагы гайре табигый мөнәсәбәт ачык ярылып ята Бүгенге көндә ыгы-
зыгылы, чуалчык вәзгыятьне сыйфатлау өчен кулланыла торган "Ата утны белми, ана 
кызны белми" дигән татар әйтеме әнә шул дәверләрдән килә б>лса кирәк 

Күл тогин, Билгә каган, Таньюкуклар җитәкләгән дистәләрчә хәрби походларда 
катнашучы торк гаскәрләренә катлаулы табигый киртәләрне биек тач сыртларын 
тиз агышлы кин елгаларны, калын кар катламы астында калган юлсыз яланнарны 
кичеп үтәргә туры килгән Ташъязмаларда бу хакта кат-кат әйтелә' Бәнглитәк тагыг . 
Йәнчү* үгү'Үг I >^ртиш үгузүг кәчә кәлтимиз" (Бәнглигәк тавын . Энж, елгасын 
Иртсш слисын кичеп килдек). "Сөнгүг батымы карыг сөкипән (Сөнге багымы 
карны ерып) һ.б (15.92,91,81.95). Карнын тирәнлеген сөңге озынлыгы белән чагыштыру 
аеруча еш кулланылган булса кирәк. "Сөнге буе" (вариантлары: сөлге буе. көянтә 
буе) рәвешендә ул татар телендә хәзергәчә сакланып калган "Кояш сөнге буе күтәрел
гәч'дигән тотрыклы әйтелмә дә бар Н Исәнбәт аңлатканча, ул жәйгс сәгать тугыхтарла 
иртәнге кояшнын офыктан күтәрелү чамасын белдерә (10406) 

Даими чагыштырулар, эпитетлар, метафоралар ярДВМЯНДВ яса иш ИГьСирларлам 
Орхон Ядкярләрендәге "сөлек кыз" әйтеме игътибарга лаеклы Ул Күл тәгиннсн Зур 
язмасындагы түбәндәге өзектә очрый: 

Бәгилиг уры оглын кул болты 
Силик кыз оглын күн болты (15 79) 

(Нык ир нәселен кол булды. 
Сөлек кыз нәселен кәнизәк булды). 

"Силик" сүзен ядкярнс өйрәнүчеләр гадәттә саф. пакь" дип тәрҗемә п а л а р 
Әмма ул. алда әйткәнебезчә, "сөлекнең борынгырак язылышы Булырга и бго 
мөмкин Татар халкының эстетик карашында "сөлек кебек чагыш 
электән үк мактау билгесе булып йөриләр Алар сылулыкны «фалыкны U 
"Сөлек - кыз" янәшәлеге безнең матур әдәбиятта да. фольклорда да төрле формаларда 
кулланыла. Әйтик, табышмакта сөлекнең үзен Уыз' дия иетафоралашты 
шушы борынгы традиңиянсн йогынтысы сиэе к ә кир >к 1Ь.и ш чарлак эчен» кара 
кызлар чиендә" (Җавабы — пыяла банкадагы сөлекләр.) 

Б\ мәкаләгә йомгак рәвешендә академик МЗәкиевНСН гүбәНДвге үзләрен 
китерү урынлы булыр кебек Орхон ядкярдәре. галиы в у 1Н и кул [аны шш , «ләлеге 
белән мемориаль характерда булса да игелеге һәм жлмрт i 
матур әдәбиятка карый Шулай булгач, хәзерге гөрки re i юр гена прт i катта гөркн 
әдәбиятлар да кэләренен сурәтлә* чаралары ягыннан менә шул борынгы гөрки 
әдәбиятына барып тоташалар. Димәк рун язмалары барлык гөрки гелләржн гч^иышв 
гына түгел, әдәбиятлары тарихында да тиешле урыннарын алырга хаклылар (5.146) 
БУ юлларга без гатар фольклоры тарихында .ы .тип кенә өстер идек 

И С К Ә Р М Ә Л Ә Р 

"Ашаша" атамасы «ТАМ аермага бщ "" белдерә Ул 
монголча -шоночино- (бүре) сүзенә кытай телендәге хермәт ихтирачн, 
торг*,, „ , ч >,фмко.т KVH.V i-лы б-чән ясалган Кытай авторуары өчен төрек 
ханы" һәм "бүре сүзләр.- синоиммвар булып торган Тарклөрнв* байракларын 
алтын бүре башы сурәте бизәгән Болар бар,, Фуьшын. бүрене 

тот^иишггыруы үзенең к в с « в« ' « Ф » 
Алтайда барлыкка килгән бер ЮГӨНДМВ «ЮГӨНЭД v-шманнар Атихла 

державасына к.- П "уннар"- ' * " * * • " **»" 
„к в д а . бөр малай гына „сан . удрын чавып « а 

, , И М 1 К 1 „ 1 „unvna ф АИД. бер бүре шуу малайдан ЙӨК*, узган Дошманнар 

£ г р чи. - •*» I **** " " K H T" 
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алган Анда ул 10 ир бала тудырган Шулар үрчи-үрчи. имештер Ашина ыруы 
барлыкка килгән (3.22-23) 

Бумын — төрки каганатны оештыручы Тәхеткә утыргач Илхан дигән 
титул кабул иткән Вафаты — 552 елда 

Истоми — Күл тәгиннең Зур язмасында тәхеткә 'Бумын каган. Истәми 
каган утырчыш" дип күрсәтелә (1574) Монда, күрәсең Бумын каганның энесе 
Истәми түгел, ә улы Исиги күздә тотыладыр Әтисе вафатыннан соң Исиги 
тәхеткә менә һәм Кара Иссык хан (ягъни Кара Кайнар хан) дигән титул ала 
Ул 553 елда серле шартларда үлеп киткәч, каганлык Бумынның икенче улы 
Кушуга (МугвН ханга) күчә (3 2Ө) Шуңа күрә, И В Стеблеваның үз искәрмәсендә 

Истәми |Исиги] каган" дип күрсәтүе урынлы булырга тиеш 114 151) 

Бумынның энесе Истәмигә килсәк. ул каганатта ' ябгу" дәрәҗәсе 
нврткән ягъни хакимияттә, каганнан кала, икенче кеше булган Әмма ябгуга 
тәхет варисы булу хокукы бирелмәгән (3 5| 

Тутун — борынгы төркләрдә офицерлык дәрәҗәсе 
Котлыг (соңыннан — Илтәриш каган) — Кытай хакимиятенә каршы 

восстание җитәкчесе Канчыгыш каганатның дәүләт бәисезлеген торгызучы 
Вафаты — 691 елда 

Канаган каган — Илтәриш каганның (Котлыгның) бертуган энесе һәм 
дәвамчысы Мочур (Кытай чыгынакларында — Мочжо} 691-716 елларда каганлык 
итә Каганат эчендәге чуалышлар вакытында (716 елда! үтерелә 

Билгә каган — Илтәриш каганның |Котлыгның| олы улы Могилан Билгә 
каган (зирәк каган) исемен тәхеткә утырганда ала. 716-734 елларда хакимлек 

Күл тәгнн — Илтәриш каганның кече улы, Билгә каганның бертуган 
энесе, атаклы баһадир, гаскәр башлыгы 685-731 елларда яшәгән Күл тәгнн 
дигән ир-ат исемен 10 яшендә ала. Тәгин — каган гаиләсендәге ир балаларга 
бирелә торган титул, тәхет варисы. 

Стела — вертикаль торыштагы яэулы яки сурәте булган таш плита 
Фреска — кибеп җитмәгән штукатурка өстенә махсус буяулар белән 

ясалган сурәт 
Тиара — борынгы Иран һәм Ассирия патшаларының баш киеме 
Балбал — яу батырларының каберләре янына куела торган таш сыннар 

(яисә гади ташлар] ул үтергән дошманнарны һәм аларның санын белдерәләр 
... төркиләрнең иң борынгы тарихына — ядкярдән аңлашылганча аның 

авторы Төрки каганатны дөньяга кешеләр яратылу вакытыннан ук яшәп килә 
дип күзаллый Л Н Гумилев моны һуннар державасы белән төрки каганат 
арасындагы традицияләрнең өзелгән булуы, төркиләрнең борынгы бабалары 
һуннарны белмәүләре белән аңлата (3 28) Хәлбуки, монда ташъязма авторының 
— каган гаиләсе әгъзасы Йолыг тәгиннең идеологик максатларда, гипербола 
кулланып. Төрки каганатны дөньядагы иң беренче дәүләт итеп тасвирлаган 
булуы да ихтимал һун-төрк бәйләнешләренә килсәк, төркләр моны бөтенләй 
үк онытып бетермәгәннәр булса кирәк Бу мәсәлән, алда Ашина ыруы 
турыңда китереп үтелгән легендадан күренә 

Бәңглигәк — Урта Азиядәге бер тау исеме 
Йәнчү (Энҗе) — Сыр-Дәрья елгасының борынгы исеме 

А 



* Китап 
күзәтү 

«Идел* журналы редакциясе инде берничә ел рәттән 
иганәчеләр ярдәмендә матур-матур шигъри җыентыклар нәшер 
итеп килә Узган ел, мәсәлән, шагыйрь Сөләйман һәм Фәиз 
Зөлкарнайләрнең шигъри тупланмалары дөнья күргән иде 
Быел иделчеләр шигърият сөючеләрне тагын бер яна басма 
белән куандырдылар — күптән түгел генә сәнгать белгече, 
шагыйрә Розалина Шаһиеваның «Кара мәрҗән- китабы басылып 

РОЗАЛИНА — ГӨЛСУКМАК... 

Розалина 
Мина калса, бик тә шигъри исем Роза гөлле шәрекъне до, тина, urn, 

сина кушымталы гарспне дә берләштерә кебек бу суэтезмв Фамилиясе лә Шаһ 
сүзенә бәйле Шаһи кызы — Шаһиева Хәер, шагыйрәнең исеме Хөббиҗамал йә 
Миңлсмәрвәрниса булса да. үзен күргәч, бу сүзләр дә шигъри яңгырар иде 

Кем сон ул Розалина Шаһиева' Бүгенге интеллектуаль мохит аны яхшы 
белә Гавәм арасында белмәгәннәр дә табылыр Сорауга җавапны үземчә шәрехлим 
Белгәннәр — исләренә төшерер, белмәгәннәр күңеленә сеңдерер 

Розалина — халкыбызның гүзәл бер кыз баласы Өч бала тәрбияләп 
үстергән шәфкатьле Ана. Табигать алдында үз бурычын үтәп мәңге яшь кала 
алган сөйкемле кыз. "Баласыз чагымны хәтерләмим". — ди ул "Хәзер 6eiro 
форсат: пакъ яралу, гамәл кылу камил токыммы 

Розалина — галимә, этнограф, сәнгать белгече Заманында пединститутта 
укыткан, сынлы сәнгать буенча аспирантура тәмамлаган. 25 еллап гомерен 
доныкына багышлаган Музейлар, күргәзмәләр, кжядн конференцияләр... 
Деньяньгн төрле кыйтгаларында фәнни докладлар белән чыгышлар, татар сәнгатен 
җиһанга белдерү буенча хезмәтләр Сәяхәтләр - Багдад, Мәскәү. Истанбул, 
Абу-Даби, Баку, Амман, С Петербург һ. б. Төп максаты: төрки халыкларның 
бердәм рухи хәятен киңәйтү, дөньяга таныту 'Шигърият, дип әрни арты щжным, 
фән, дип калган яртым кабатлый " 

Розалина — тәрҗемәче, тарихчы һәм геллөр белгече Студент елларында 
ук, ул инде шәрскъ классикасы үрнәкләрен татарчага, үзебезнен татар ошыйрьлөрен 
русчага тәрҗемә иткән Хөйям, Дөрдмөнд, С Хәким Галимнәребеэнен ди< 
фәнни хезмәтләре шч-ергацияләре русчада аның тырышлыгы аша дот 
(К Насыйри X Госман ) Аның шәрскъ телләрендә иркен аралашуын, татар 
һәм рус телләрен камил белүен күреп, аксакал әдипләребез - Н Исвнвәт, С 
Кәким Розалинага зур өмет баглаганнар иде ише. 

Розалина— безнең өчен, дуслары һәм өдөбшл сөючеләр өчен, шәүвәл — 
Шагыйрә Әйтергә кирәк, ходайдан талаш күәсе MJ I салынган гур Шагыйрә 
Имим әхесененб) узончалеге гурын» ш башта sk әтеры кирәк m и.штыр 
Әмма алда саналган гормыш бусагалары, хвамая щя аша к а т а р * ивжбур fij ош 
ул бүгенге iyp Поэтяга 
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Ул — Казанда туып, шәһәр тәрбиясе алган әдибә. Бездә алдыйлар бармак 
белән генә санарлык. Шуна күрәдер дә анын шигърияте үзенчәлекле, күбебез 
күнеккән тезмәләрдән шактый нык аерыла. Үзенсн экспрессивлыгы, сурәтлелек, 
тарихилыгы белән аерыла. Ижатыннан кайбер үрнәкләр китерик "Казансулар 
буйлап йөзеп килгән алтын сандык — минем үткәнем", "'Илаһи бөек мәгънәнен 
бер тамчысы — Гомер", "Яшел-сары, кызыл-зәнгәр — авазларның тасмасы", 
"Телсез иптәш кызым, җан ачкычым — хөрлек, миһербанлык чишмәсе", "Бәрәңге 
чәчәкләренең күгелжем төтенендә" (Игътибар итегез, төсләр куе!) "Дәүәтием 
аткан кызыл болан, күзләрендә үлем сагышы Сөлек-сөлек елан балалары тоягына 
беткән ябышып 

Шагыйрә ике телдә — татарча һәм русча яза Кайсы телдә уңышлырак 
ижат итә'* — бу хакта мина хөкемдар булу кыен Ихтимал, ике телдә бер дәрәҗәдә 
язу мөмкин дә түгелдер "Татарчада — рухым, русчада — шигъри эстетикам" ди 
ул үзе. Татарча шигырьләреңдә стиль чатаклыклары юк түтсл Тик шунсы бар 
оригиналь фикер ташкыны, сурәтләр тезмәсе, көтелмәгән ассоциацияләр сине 
бөтереп ала, әсир итә, шуна да кайбер вәзен төгәлсезлекләрен сизмисен, яки 
сизәргә теләмисен... Мастер (оста) һәрдаим эшләргә (янарга) тиеш шул! 

Әйткәнемчә, сәнгать белгече, нәкыш дөньясы кешесе буларак, анын 
ижатында картина-сурәтләр, салават күпередәй балкый. Тикмәгә генә әйтмәгәндер 
ул: "Сәясәткә гүзәл хыял өрдем, дау куәте бирдем Сәнгатькә". Кайбер шигырьләре 
үзе бер картинаны яки төсле сурәт-детальләрне күз алдына китереп бастыра 
"һава чөмср\'че атларың", "Яса мина, рәссам, кызыл төлке'", "Күңелемдә җирән 
бураларын", "Кара күзле жәйрән — Төркия!"... 

һ ә р әдибә — үзе бер дөнья. Ул — Ж Сайд йәки А. Ахматовамы, Г 
Сәмитова йәки С Сөләймановамы — алар үтә катлаулы шәхесләр. Алар бәргәләнә, 
очына, фейерверк була, көлгә әйләнеп яңадан ялкынга әверелә. Розалина да 
шулар нәселеннән. Ул — җен-пәриләрнскеннән генә түгел, Алиһәләр нәселеннән 
Шигырьләренә багыйк. Нигә әле ул "Багдад урамында Зөләйханы күреп' 
(Сыйрактагы хәлләрне кичереп), Самосырово (Саумосырово — әнисе әйткәне 
буенча) чүплегендә казына, нигә әле ул, кыз-хатын башы белән Азатлыгыбыз 
өчен бәргәләнә'' "Без коллыктан АЗАТ!!! Безнең алда — әле күренмәгән яна юл1 

Яна тылсым, кодрәт: инанулар, гүзәл илаһларга табыну" ди. Шушы хәлиткеч 
чакларда да үзе турында гына уйлап яткан каләмдәшләре хакында болай дип тә 
өстәп куя. "Борча булып, парча язып яттын 

Розалина ун яшьләреннән бирле шигырь яза. Җиденче сыйныфта укыганда 
"Ялкын" журналында беренче шигырьләрен бастыра. Аннан озак еллар тынлык 
Сәбәпләре дә булгандыр. Әмма ул һәрвакыт язды. Өзгәләнде, ярсыды, ү-кседе 
Соңгы елларда гына анын матур-матур гына шигырь бәйләмнәре чыкты "Казан 
утлары", "Идел", "Аргамак" һ. б. Ниһаять, аның беренче китабы дөнья күрде 
һәм ул сезнең кулларда. 

Kap.i, соры. ак аргамак җиктем 
Киләчәккә юллап барышы 
Үлгәндә дә күзем ачык калыр 
Күзәтергә алар чабышын. 

Без бу китап чыгуга ихлас сөенәбез Халык язмышының Бөеклек һәм 
Фаҗига бишегендә тибрәнгән Ана-Сабый өчен. 

Равил ФӘЙЗУЛЛИН 

$ 
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МАҖАРАЛЫ ПОВЕСТЬЛАР 

Әдәби иҗатка төрле кеше төрле яшьтә килә Госман Гомәр шактый олыгаеп, 
тормыш тәжрибәсе туплап, журналистикада каләм чарлап килде Алын каруы бер-бер 
артлы мавыгып укырлык повестьлар иҗат итте. 

Госман Гомәрнең биографиясе тыйнак Ул озак еллар дәвамында республикабыз 
матбугатында эшләде, Татарстаныбызны аркылыга-буйга гизде, кызыклы ла мөһим дә 
проблемалар куйган очерклар, мәкаләләр, фельетоннар язды Газета аша ул үэенен укучысын 
тапты, абруй казанды Аннары, алда әйткәнемчә, нәфис әдәбият солдатына әверелде Ул 
лл танылган язучы Мәгъсүм Насыйбуллин кебек җинаятьчел дөньяга каршы сугыша 
нагация, прокуратура, суд хезмәткәрләре хакында яза Юрист түгел, мәгәр ул дөньяны 
белеп яза, өйрәнеп яза 

Темалар уртаклыгы бу ике шәхесне "әдәби агалы-энеле затлар" итә Бу — бер дә 
начар түгел, чөнки укучыга тансык жанр иҗатчылары ишәя Бугенңәрлә, җинаятьчелек 
туктаусыз үсә барганда, бу төр әдәбиятның тоткан роле, әһәмияте нык арта Әлбәттә, 
әдәби әсәрләр генә җинаять кылучылар сафын кырып салмаслар, әдәби китаплар — 
җәмгыятьтәге яман шешләргә каршы бердәнбер чара түгел, ләкин ул әсәрләр йөз меңләгән 
гади кешеләрнең күзләрен ачарга, яшәү мәгънәсе һәм кылган гамәлләребез хакында 
төбеңә тоз коеп уйланырга этәрәләр Җитди уйлана башлаган адәмнәрнең күпчелеге кыек 
юлга басмый, әшәкелек эшләүдән үэ-үзен тыярга тырыша 

Бу язмада сүз Госман Гомәрнен "Казан утлары" сәхифәләрендә дөнья күргән өч 
повесте турында барачак Алар түбәндәгеләр 

"Юлбарыс тырнагы", маҗаралы чынбарлык (1992 ел, № 8); "Шаһыиран" маҗаралы 
повесть (1994 ел, № 9); "Мөһер", маҗаралы повесть (1996 ел, № 8) 

Күрәсез, ел аралаш бер повесть Сан җәһәтеннән, бу — әйбәт Ә сыйфат ягыннан 
ничегрәк'' Сүзнең кендеге шул хакта Әлеге җәһәттән гомуми бәя язмакын исемендә 
бирелгән иле Хәзер инле әсәрләргә конкретрак килик. 

"Юлбарыс тырнагьГ'нын мәгънәсен ачыйк Моның өчен әсәрдән кыска бер өзек 
китерим Бу тиклесе — җинаятьче Илмир Саркинны яклап КИЛГӘН берәү белән тикшерү 
бүлеге начальнигы ХатыЙП Хәбибуллин сөйләшүе 

" — Шулай да сез кая барып төртелгәнегезне онытмасанаJ икән! 
Хәбибуллинның әңгәмәдәше янаулы тонга күчте Тагын ни әйтәсе калган икән 

сон моның9 Бәлки, тәмам ачылып бетәр 
— Кая барып төртеләчәк инде мин' 
— "Юлбарыс тырнагы", лиләр аны, эләктереп алса — ай-һай нык каптыра тыныгыз 

да чыкмас 
— Туктагыз әле, тукта Саркин үзе да әйткән иде миңа ул тырнак хакында 

төшенеп җитмәдем, башкалардан да колакка чалынды, кем ул "Юлбарыс ГЫр* 
— Муен тамырларыңнан каптырып алмыйча белмисен инде анысын, ХврНӘТЛе 

начальник 
Барысы да 'Юлбарыс тырнагы" турында сөйлиләр, а аның кемлеген яшерәләр, 

куркалар, димәк, яшерен эш йөртүче булып чыга Эзенә юшарга гьфЫШШ 
Хәбибуллин, ләкин шушы көнгәчә берни дә ачыклый алмады Тирән базда утыра явыз " 

Әйе, ул явыз - Назыйм Тәлгатович Яраганов, әсәрде шактый урый билеген 
Толбаевка (республикада беренче кеше"') таянып, ниләр генә кыланмый Ул - кафвп 
баш IUKтарының эреләреннән Шулар кулы белән ко;. 
исраф ителә, намуслы яшьләрнең язмыш Череп таркалган 
җитәкчеләрнең, сасуы турында бу повесть 

Финал өлешендә автор тормыш кортларына карата аерата аяусыз Том персокажлар-
нын берсе булган Назыйм елга өстеннән сузылган асылмалы ич |агоныянаи сикереп 
гомерен ЧИКЛИ 

Шәхси мин үзем, әлеге манзараны уйлап автормын гом; i 
Г\я ул әйтә "Соры кортлар күпме генә илермәсеннәр, .изарны пычрав 
кабахәт юкнен финишы - курлыклы улан 

"Шаһмиран' - елата кушамат повестька исем шерерлек 
башланган бу әсәр и как балан иахакнын керешенә 6ai •• кылыктан 
мафиячел геркамнериак башында Де, абый (Әмир ш иөктөбвнда 
белем цгган Лруйлы постлар билеген бу бвндвнен кградацнж ш Мшя 
гаянычы Яшьләр уэөгвндй гернекленап киткән, взошяп i • чумган 
верней г-аппыгы Шура - Шаһмиран \жпр юл очын оста яшәре 
ка .ш гулы камны обрезым тудыруга вдощам 
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Хәер, бу повестьта "эшсез" персонажлар юк диярлек Козгыннар оясындагы һәр 
кабахәт җанга эш табылган Бушка иләк иләп йөрүчеләр булмаганга да әсәр саллы, 
сүрелмәс кызыксыну белән укыла. Гап-гади укылу гына да түгел бу, уйга сала, жирәндерә-
укшыта һәм азакта барыбер хәшәрәтләргә каршы позициягә басарга өнди 

"Шаһмиран" повестенда үзенчәлекле бер обра< бар Тормышта без андыйларны 
сизеп, хәтта күреп торабыз, ләкин фаш итү мөмкинлегеннән чәхрүмбез Чөнки аларнын 
бер кулы эре җитәкчеләр иңенә таянган була Әдәбиятта исә андыйларны кояш астына 
чыгару сирәк Болан дигәндә, мин милииия майоры Александр Алаевны — мафиячеләр 
башлыгы Шамил Бакаевның шымчысын — күздә тотам. Ул, антын бозган сатлык, мафиягә 
тартып алынган һәм гадел, кыю чекистларның эшенә зур зыян китергән хаин, әсәрдә 
укучының нәфрәтенә дучар булырлык итеп тасвирланган 

"Мөһер' повестында исә сүз гыйльми китапханәдән гаять кыйммәтле борынгы 
заман әдәбияты үрнәген урлап сату турында бара. Шуна күрә минем шәхси фикеремчә 
бу әсәрнең укучылар даирәсе беркадәр таррак булу ихтималы да бар Әлеге әсәр минемчә 
зыялыларга исәпләнгән, һәрхәлдә, борынгы кулъязманың ни нәрсә икәнлеген аек 
бәяләүчеләргә, тарнхи-әдәби документның ил хәзинәсе икәнен төшенүчеләргә Мәгәр 
моңа карап маҗаралы әсәрнең әһәмияте аз гына да кимеми Ә автор фән-гыйлем дөньясында 
да "төтене туры йөргәнлекне ' ачык раслый 

''Меһер"нен персонажлары чагыштырмача күп түгел Бу җәһәттән ул нәкъ менә 
повесть таләпләренә тәңгәл килә Хәтер почмагында урын алырдай геройлардан аспирант, 
артист Касыйр Черкиевне, Ташкенттан килгән галим Сәйдел Тураевны, китапханәче кьп 
Кәүсәрия Галимованы, китаплар җыючы Абрам Моисеевич Мусинны атап китү зарурдыр 
Вакыйгалар нигездә шулар катнашында бара, повестьның идеясе лә, рухы да алар аша 
ачыла Монда, бер яктан, китап җыюга маньякларча ябышкан тип, анын хәйләләре 
ачылса, икенче яктан акча-мал бәрабәреңә саф мәхәббәтне дә пычрак итек белән таптап 
узу фаш ителә. 

Янә бер нәрсәне искәртү кирәк: Госман Гомәр фән дөньясынын да кара якларын 
аңлаганнар а>шарлык итеп күрсәтә Гыйлем сарае да бөтенләй үк чиста түгел икән ләбаса' 

Ошбу язманы укырга алынган укучы сизәдер, мин аңлы рәвештә әсәрләрнен 
эчтәлеген сөйләмәдем Болай итү1 күлмәк аркылы кытыклау гына булыр иде Чын-чынлап 
ләззәт аласың килә икән, журналларны кулына тотып укы1 Шулай ич?! 

Инде язучыларның укышлары яки "минуслары" турында язылганнар белән 
килешмисен икән, повестьларны игътибар белән җентекләп укыгач, бүрек сугып 
бәхәсләшербез. 

Госман Гомәрнен унышлары нәрсәдә9 

Барыннан да әүвәл, тормышны белеп язуында Төгәлрәге — белгәнен генә язуында 
Янә дә килеп, әдәби әсәрне кору кануннарын әйбәт белүдә. Шуны гамәлдә раслап 

оста сюжет төзи алуында Бу җәһәттән аңа дәгъва белдереп булмастыр 
Ул сюжет белән генә укучыны алдарга азапланмый, тасвирлы итеп яза. 
Фани дөньяда һәммәсен дә белүченең әйтүе мөмкин: "Ну, агай-эне, син Госман 

Гомәрне тәмам да фәрештә иттек, классик ясадың, бер генә дә килмәгән жире юкмыни 
сон бу бәндәнең'1'" — дияр. 

Бар. туганнар, бик бар анын "минуслары" да. 
Әйтик, повестьларның башында ук персонажларны шыплап тутыра Атарга сулар 

һава житмәстәй тоела Укучы кемнең кем икәнен отып калырга өлгерми 
Кереш өлешне артык сузынкы иткән чагы да юк түгел. Мәсәлән, "Мөһер" повестеның 

баш өлеше сузынкы Укып китәсе килми башлый диярлек. 
Күрсәтү-сурәтләүдән читләшеп, гап-гади сөйли башлаган урыннарын ла хуплап 

булмастыр Әйтик, "Шаһмиран" повестеның кызып барган бер урынында шундый хәл 
күренә ("Казан утлары", N° 9, 126 бит) 

Безнең күбебезгә хас кимчелек - "кайда'' белән "кая" ны буташтыру Госман 
Гомәрне дә читләтеп үтмәгән Мисалларның берсе: "Гарнпов дачасы анализлары кая1" 

Сүзләрнең (төшенчәләрнең) мәгънәсен анык белмәү язучыны бизәми Моны Госман 
Гомәр дә белә, ә үзе "карт байтал" дип яза (Ne 9, 115 бит) Байтал карт була алмый 
"Татар теленеп аңлатмалы сүзлеге "не н беренче томында (112 бит) болай диелгән "БАЙТАЛ 
— и. Яшь бия. өч яшьлек бия". 

Чүпли китсәң, "борчалар" тагын да табылыр иде. Максат ул түгел бит Әйтергә 
теләгән сүзнең йомгагы мондый Госман Гомәр дигән өметле генә каләм иясе бар безлә 
Аңа уңышлар телик. Тик масаеп китә күрмәсен Остарасы да остарасы әле ана. Хәер. 
барыбызга да. 

Барлас КАМ АЛОВ. 



Яшь тәнкыйтьче сүз ала 

НИГЕЗЕН КАКШАТТЫЛАР... 

Илебездә башланган үзгәртеп корл яңарыш нәтиҗәсендә татар мәдәниятын татар 

әдәбиятын түлырак карау тикшерү мөмкинлеге туды Хәзерге татар әдәбияты т а р т ы н 

фәнни объективрак бәяләргә юл ачылды М о н д ы й шартларда элвгә кадәр ничектер 

әдәбият тарихыннан читтәрәк калдырып киленган әдипләр иҗатына да игътибар арта 

башлады Ш у н д ы й әдипләрнең берсе - И б р а һ и м Са\а\ов Әлбәттә игътибар артма 

байтак д ә р ә җ ә д ә а н ы ң Колыма хикәяләре д и г ә н әсәре б а с ы \ ы п чыг\ да этәргеч 

ясады 

60 елдан артык вакытны эченә алган иҗат гомерендә Ибраһим Салалов үз ка\әмен 

әдәбиятның төрче өлкәләрендә с ы н а п карый һәм әдәбияттагы \ ң ы ш ы н п р о з а д а аның 

да иң күләмле ф о р м а с ы булган р о м а н жанрында тапты 

Ә д и п н е ң глүкчәтау далаларында һәм колыма хикәяләре әсәрләре бер-берсена 

аваздаш Соңсы р о м а н ы н д а яктыртылган мәсьәләләрне \ \ инде 1965 е\дә басылып 

чыккан Күкчәтау д а л а л а р ы н д а ук башлый һәм һәр ике очракта да үзенең шәхси 

биографиясенә таяна 

Роман ж а н р ы н д а г ы беренче тәҗрибәсе булган Күкчатаү далаларында әсәрендә 

әсирлектәге елларында б и к сак эш итәргә алдын артын карап кына ф и м р i 

ӨЙрВНГӘН ә д и п хикәяләүне ике планда алып бара Үл беренче планга кув1 

идеология рухына түры килгән ч и р ә м җирләрне үзләштерү темасын ямыртырг 

Бү эш асар эчтәлегенең күзгә бәрелеп торган өске катламын тәшкил итә Ш\ л . • 
автор ү з е н е ң шәхес культы елларында к ү р г а н - к и ч е р г а н н е р е н ә нигезләнеп совет 

с и с т е м а с ы н ы ң гаделсез якларына да и г ъ т и б а р б и р ә һал| б\ хакта хикәяләү әсәр 

эчтәлегенең икенче катламын хасил итә Әлбәттә язлчының үзенә менә шлшы икенчесе 

якынрак һәм м ө һ и м р ә к Романның өакыт сынавын үтә ала г орган кыйммәте до шлшы 

катлам белән бәйләнгән Б у я к т а н Күкчәтаү далаларында* алтмышынчы елларда 

п р о з а с ы н д а чагылыш таба башлаган бер тенденциягә килеп кушыла Сүз юталитар 

системаның гаделсез якларын безнең әдәбиятта да теге яки бү формада дктыр1 i 

турында б а р а Боларга мисал итеп Э Кәсыймовның Гомер и м килми Г лхүновның 

Идел кызы М Хәсәновның Язгы аҗаган" р о м а н н а р ы н алырга м ө м к и н Хаким алеге 

әсәрләрдән аермалы буларак үз р о м а н н а р ы н д а ааторшахси кичергәннәренә HI 

Әйтик Күкчатал далаларында" р о м а н ы н ы ң төп герое Сәет Батталовның п р о т а ш б ы 

булып \л үзе Күкчәтау далаларында" тора Бл л ңаидан бер лптымл.1 . л С Б а п а л о е -

мин ул', д и п язды 

Күкчәтаү д а л а л а р ы н д а ' әйтергә теләгән төт! фикер с т а л и н и з м ч о р ы н ы ң 

гадвлсезлеклэрен к и ң җәмәгатьчелеккә җиткерү ө ч е н авторның Күкчәгаү далаларында 

бара г о р г а н ү з г ә р е ш л ә р г ә м ө р ә җ ә г а т ь и г ү е о ч р а к л ы нәрсә түге/ 

карашлары шактый т р в н э й т а н һәм җитлеккән Ибраһим Салвхов 60 

эшенә тагын да щитдивраи 1вств алына Аңарда гормышны тагын да киира* i 

масштаблырак итеп слратлэү теләге кочая Доньяга карашларының *итлвгү< 

тормышка тарихи яссылыкта карал омтылышым ла квчайта Ә бү я> i 

чирәм җирләрне ү элвШТвр* тарихи әһәмиятле ак i ИТвП каралды А н ы ң шл ндыи әһәмиятем 

V8 калкурак күрсәтергә омтылып . n u n мвсьалвгв i |рихи я с с ы л ы й i HI i 

бүгенгене үткән белен бәйләт һәм чагыштырып күрсәтергә омтыла Ә 

ителгән вакытта гомү м вдебияттв ДВ көчәя башлаган тарихилык рүхынын 

булган Ч ө н к и гарихилык ркы всернең башланып китүенда 

омлы бер тынлык |ченде авыр xecpai бел1 м 

күчеп Йөргән цейлеүларв! чап к а й ч а н д ы р к ү з M I 

беткән *лка күленнән аерылып иң кадерле кешеләре 
ятим калдырып билгесез язмышка атлый Нерсе көтә 1ларны и i 
ш и п j \ \jh глерв» һәлакәтме? 



ЛӘЙЛӘ ӘХМӘДИ ЕВА 

Ибраһим Салаховның Күкчатау далаларында р о м а н ы м о н н а н й ө з еллар элек 

казакъ даласында булып узган фаҗигале хәлләрне үзенең гүзәллеге белан дан тоткан 

Күкчатау далаларында корылык елларын сурәтләү белән башланып китә күлләр кипкән 

үләннәр көйгән җәйләүләрдә мал үләксәләре каберләр 

Менә ш\шы хәрабә хәленә килгән даладан кәрван килә Каравыл ыруы кеше\эре 

ачлыктан хәлсезләнеп билгесез тарафка китеп баралар 

Әлеге хәлләрдән соң романдагы төп вакыйгалар инде безнең көннәргә кайчандыр 

ташланган кибеп-корып хәрабә хәленә килгән Күкчатау даласында "Алка күл совхозы 

төзелә башлаган көннәргә күчерелә 

Сәет Алка кул совхозына май аенда кинәт башланган буранлы бер көндә килеп 

төшә Әлбәттә авторбу күренешкә зур бер символик мәгьнә сала озак еллар дәвамында 

халык дошманы исемен күтәреп й ө р г ә н с о ң г ы вакытта аклану нәтиҗәсендә яңа 

квартира әйбәт кенә җиһаз тыныч тормыш" белән яши башлаган Сәет яңа тормыш 

төзүчеләр рәтендә булырга теләп яңа җирләргә ашкына һәм аның күңел тынычлыгы 

совхозга килеп төшкән сәгатьтә үк юкка чыга биредә герой 18 ел элек көтмәгәндә 

аерылышкан беренче хатыны хәзер инде Алка күл" совхозы директоры Тояк Бөркетбаев 

хатыны - Гайшәне очрата Бер-берсен оныта алмасалар да. еллар үтү белән үзләренең 

язмышы белән килешеп тыныч кына яши башлаган Сәет белән Гайшәнең күңелендә 

кинәт яңадан кабынган хисләр да автор сурәтләгән язгы .өндә купкан давыл кебек 

Шлшы арында автор лирик чигенешләр ясап героеның үткәне белән таныштыра үги 

ана кллында үскән Саетне яшьтән үк Казан аның югары уку йортлары үзенә тарта 

Әмма зур хыяллар белән ашкынып Казанга килгән егетне җиңел тормыш көтми Зур 

авырлыклар аша техникум бетергән Сәет авылга укытучы итеп җибәрелә Аннан Совет 

Армиясендә хезмәт иткәннән соң кабат институт аудиториясенә куча Институтта лкып 

йөргән көннәрендә үл Гайшә белән таныша Яратышып өйләнешәләр \әкин хәвефле 

еллар башлана Беренче балалары дөньяга килер алдыннан гына Сает Батталов нахакка 

гаепләнеп кллга алына Шул еллардан с о ң 18 ел вакыт үткән. 

Гайшәнең с и н төрмәләрдә лагерьларда бер гаепсезгә михнәт чиктең Мин 

ннститлттан куыллдан куркып синнән ваз кичтем Бердәнбер кызыбыз Зәйтүнә үзенең 

туган атасының кем икәнен дә белми читтә азаплана Кем гаепле'" дигән соравына 

каршы Сәет болай дип җавап бирә 

Kexi гаепле' Мин 18 ел буе бл сорауга җавап эзләдем Без бит әңа атабызга 

ышанган кебек ышандык Совет кешеләренең барлык батырлыкларын җиңүләрен аңа 

багышладык аңа табына башладык Ә ул" шәхси данын ха чыкның вөҗданыннан 

өстен куеп и ң рәхимсез рәвештә таптап узды. Менә без кел1нең корбаны бүлдык 

Шулай итеп әсәрнең икенче катламы Сәетнең катлаулы һәм авыр язмышын 

чагылдыру рәвешендә язылган Шул үк вакытта герои язл1ышы рол1анда шактый киң 

иҗтимагый яңгыраш та ала Чөнки бу язмыш тоталитар режимны үзенә бер гаепләу 

акты бч чып яңгырый һәм шушы \к яңгыраш инде шактый ук киң урынны биләп авторның 

Колыма хикәяләре әсәрендә дәвам иттерела Гәрчә Ибраһим Салаховның Колыма 

хикәяләре" татар әдәбиятында шәхес клльты елларын ачык текст белән яктырткан 

беренче әсәр булса да башка әдәбиятларда бл тема инде шактый кутәречгән иде 

Моңа мисал итеп Е Гинзбургның Текә маршрут А Солженицынның Г\ лаг архипелагы 

А Р ы б а к о в н ы ң Арбат балалары А Кестлерның С у к ы р а й т к ы ч караңгылык В 

Шачамовның Колыма хикәяләре" кебек әсәрләрен кигерергә мөмкин Татар Әдәбиятында 

Ибраһим Салаховтан с о ң бу темага Аяз Гыйләҗев Йәгез бер дога" Ө ч тәгәрлшчле 

арба Р Мөхәммәдиев Сират күпере" Г Тәвлин Афат Коллык сәхифәләре \ 

Бадыйкшан М ө р т ә т кебек әсәрләрендә мөрәҗәгать иттеләр Колыма хикәяләре 

басылып чыкканнан с о ң әсәрнең сәнгатьчелеген жанрын телен образлар системасын 

төрле яклап анализлаган Талгат Галиуллин Ф о а т Гачимл лчин Фәрваз Миңнулчин Рафаэль 

Мостафин һ б әдәбият белгечләренең мәкаләләре дөнья күрде һәм гомумән тәнкыйть 

әсәрне шәхес культы корбаннарына куелган һәйкәл дип бәяләде Бл - бик дөрес бәя 

Чөнки а н ы ң язылу максаты да бит авторның төрмә лагерь юлларында очрашкан 

дусларының исемнәрен аклау аларны халыкка кире каитарл авторның үзсузларе белән 

әйтсәк меңләгән й ө з меңләгән хаксыз һәлак булган революция фидакарьләренең 

фаҗигасен күрсәту 

Колыма хикәяләрендә шәхес культы ч о р ы н ы ң бөтен мәкерчелеге социализм 

идеяләренең гарипләнуе Сталин һәм аның тарафдарлары тлдырган системаның совет 



НИГЕЗЕН КАКШАТТЫЛАР 

кешесен кол д ә р ә җ ә с е н ә т ш е р ү \ а р е авторның аянычлы язмышы аша ачылган 1өп 

герой И Салахов белән бергә вакыт д и н а м и к а в а к ы й г а л а р - автор фикеренең үзәгендә 

юра Һәм алар шул ч о р п а н о р а м а с ы н тудыра 

Геройның үсеш юлы гади түгел һәм бу ышандыра да Чөнки әсәрсә ШУУ ч о р 

сулышы Сталин р у х ы н ы ң ныклыгы сизелеп тора Үзе дә сизмәстән ч о р н ы ң ю к к а чыгару 

сферасында яшәгән Сталин р е ж и м ы к о р б а н ы булган И Салахов озак вакытлар Сталинга 

тугры булып кала Кулга алынгач та әле студент егет балаларча болай д и п фикер йөртә 

Көтмәгәндә Х о д а й үзе т ө р м ә капкаларын ачты бит а\е Тик менә төрмәгә кертмичә 

кайтарып җ и б ә р м а с ә л э р генә ярар иде (бар план җимерелә бит) р о м а н бетмичә ярты 

юлда калачак 

Әмма илда ю г а р ы у р ы н дәрәҗә өчен кешеләр язмышын хәл итүчеләр рәтендә 

булу өчен каты к ө р ә ш б а р г а н бу чорда иреккә чыгу «иңел бЧлмый Җәзалар чиктан 

ашканда кеше характеры холыклар арасында булган эерымлык\әр югала диләр Ш у ң а 

күрәдер В Г р о с с м а н н ы ң б е р герое термада намуслы кешенең н а м у с с ы з кешедән 

аермасы - беренчесенең н а ч а р эшләрне теләмичәрәк кенә эшләвендә дигән фикерне 

айга М ө г а е н ү\ ү з е н ч ә хаклыдыр Ч ө н к и тоткыннарның язмышлары бер-берсеннэн 

аерылмый а л а р н ы ң язмышлары уртак 

Ә г ә р Колыма хикәяләре әсәрендәге образлар системасын төп ике лагерьга 

беренчесе - Сталин һәм а н ы ң тарафдарлары икенчесе - тоткыннар ләгерынә бүлеп 

карасак бу бигрәк тә ачык күренә 

Әсәрдә г е р о й л а р гаеп тануның б е р н и ч ә вариантын үтә Кыйнаулар ач тоту 

кешелек горурлыгын таптау көне 6ve бастырып IOTV һ б кыргый алымнардан с о ң ярым 

аңын җ у й г а н тоткын тикшерүче язган кәгазьләргә күл куя да нәрсәгәдер өметләнеп 

судны көтә Башкалар белән бергә И б р а һ и м Салахов та югары ю р и д и к орган безнең 

гаепсез булуыбызны аңлар" д и п ышана Әлбәттә арада кайберәүләр хөкемнең инде 

чыгарылган булуын с у д н ы ң әзер карарга кул гына куячагына төшенәләр 

Мисалгә Тека маршрут китабы авторы Е Гинзбург судта үз эше тикшерелунең 

7 минутта төгәлләнсен яза Аннан с о ң СУД 2 минутка киңәшергә чыга һәм к а р а р укыла 

Язучы фикеренча әлеге карарны машинкада басу өчен генә дә 20 МИНУТ вакыт кирәк 

булган булыр иде 

- Гаепләү кәгазен алдыгызмы? 

Төксе эндәшү 
- М и н халык д о ш м а н ы түгел бервакытта да 

- Җ и т ә р 1 к а р а с и н әле суд алдында да җинаятьче булуыңны танырга 

1С лә м и с е ң 1 

- М и н 

- Молчать1 

Чыннан да суд дигәннәре Хәрби коллегия дигәннәре шушымы» М и н бит 

судта с о р а ш ы р л а р аз булса да с ү з л ә р е м ә колак салырлар х а к ы й к а т ь н е а ч а р г а 

тырышырлар д и п өметләнгән идем чвбВСв 

И б р а һ и м Салахов һәм башка "халык д о ш м а н н а р ы н а накь менә шушы рәвештә 

суд була һәм I9J7 елда булган хөкем яшь язучы И Салаловны тубандәгелардә гаепли 

1 К о н т р р е в о л ю ц и о н милләтче о е ш м а н ы ң члены буларак Беак Гуран v*YAtn 

төзергә әзерлек алып барган 

2 Партия җитәкчеләрен Сталинны физик юк итарга план коруда катнашкан 

5 И Салахов язучылар студентлар арасында контрреволюцион эш алып барган 

Ф А л м а к а в в н ы ң ялган күрсәтмәләр бируо нәтиҗәсендә И Cavaxoe W статья 

н и г в з в н д а г а е п л ә н ә 10 ел а е р ы м р е ж и м д а г ы т ө р м ә г ә ябылу һ ә м т ө р м а с р о г ы н 

тутырганнан с о ң биш елга гражданлык хокукларыннан мэлрул, м л д ы р у 

Казаннан с о ң Бөгелмә Vcpa Свердловск Чилабе Төман төрмә юуларын И Салахов 

Г И Республиканец Н В А к и м о в А М Нижегородцев М Әбҗәлимов һ б тоткыннар 

белән б в р г п үте ллар м-umay уарга и г ы и б а р итмичә уз тәҗрибә беуемнәрем '• 

балан ч у к л а ш а и ң авыр вакытта .%.» pyit» ипгвн бвр-берсен баеталар Кайчан да 

булса х а к л ы к н ы ң җ и ң е п ч ы г а ч а г ы н . i ы ш а н а л а р Кешеләрнең б е р - б в р с е н а бллган 

дошманлык көнчел** хисләренә нигезләнгән готалитар системаны ачып биру бвлан 

, v , l l t u t ,p көчлвүнвң килап чыгымын т ы р м а форма насларга 
тәэсирен да ЮСВИрлыЙ ШуҢв «VP* n l • « * > • OflpHHIMHH тыш эсерда тагын тип ике 

җыелма о б р а з көчлву нвч иулланл Һам <гүр«У в а р Куркл - әсар п е р с о н а ж л а р ы н ы ң 

13 iK I •••• I 
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хәрәкәтләре белән идарә ита Курку куркытып тору әсәрнең сюжет композиция факторы 
буларак тоткыннарның эчке дөньялары чатта әһәмиятсез вакыйга\ар белән дә эш итә 

Әйе көчләү - тоталитар системаның төп нигезе Ул җәмгыятьтә аерым бер 
курку атмосферасы гына тудырып ка\мый ә бәлки аларны үзенең коралына бер-
берсенә алак (донос) язу коралына әйләндерә Бу фикеребезне дәлилләү йөзеннән 
мисалга Бикчәнтәев образын китерү дә җитә 

Эчке рухи дөньясы ярлы һәм тышкы кыяфәте белән дә ерткычларга охшаган 6v 
шәхеснең бөтен вәхшилеген И Саләхов үз әсәрендә ачып бетермәгән кечкенә гена 
өлешен биргән икән Е Гинзбургның "Текә маршрут ( Крутой м а р ш р у т ! әсәрендә да 
Бнкчәнтәеене очратырга м ө м к и н 

Бикчантәевның сарыкныкы кебек күзләре маңгаена сикерде 
Бушка узган берничә сеанстан с о ң Бикчәнтәев бик эшлекле кыяфәт белән үзем 

гаебемне танымау сәбәпле иртәгедән минем гаебемне ачуны шаһитлар ярдәмендә 
башлап җибәрәчәген белдерде Күрка б ә б к ә с е н е ң бу хәбәре көлке иде шулай да ул 
мине бик кызыксындырды һәм дулкынландырды Бу вакытта ул с а р ы к н ы к ы кебек 
мыйкылдап аңгыра\ык чәчеп торган тупас танавы бе\ән ялтырап ө ч телефон аппараты 
торган өстәл артында бик эшлекле кыяфәт белән утыра иде 

Е С Гинзбург белән күзгә-күз китереп сорау ал\дан югалып калган Дьяконовның 
белмим" ишеткән идем кебек сүзләрен Бикчәнтәев түбандагеча редакцияли Әйе 

мин редакция каршысында яшерен контрреволюцион группа эшләп килгәнен раслыйм 

Китерелгән өзекләрдән күренгәнчә Е Гинзбург һәм И Салаховның бу шәхескә 
б и р г ә н бәяләре т у р ы килә Бу хал и с ә үз ч и р а т ы н д а г е р о й н ы ң т о р м ы ш т а г ы ч а 
бирелгәнлеген тагын бер кат раслый 

Тарихи мәгълүматлардан күренгәнчә. 19J7 елның октябрь аенда Бикчәнтәев үзе 
дә НКВД органнарына кереп контрреволюцион эш алып барган дип гаепләнә һәм иң 
каты җәза - үлемгә хөкем ителә Гаепләүнең сәбәбе билгеле палачлар артык күп 
беләләр күп вакыйгаларның шаһите булганнар Әмма үлем җәзасы башкалар өчен тиз 
тормышка ашырыла торган бухса да Бикчәнтәев белән эш башкачарак тора Ул 1940 ел 
башында иреккә чыгарыла 1950 елларда аның хәтта мәктәптә у кытып йөргәне дә мәгълүм! 
Д Гыйлаҗевның Йәгез бер дога әсәрендә бирелгән кизү офицер-надзирате\ь Пронин 
шәхесе кебек Төрмәдә башка тоткыннар белән бергә А Гыйлаҗевның да җанын ашап 
бәгырендә казынып гамагын туйдырган бу кеше авторның илле еллык бәйрәме алдыннан 
аңа кочак-кочак хатлар котлау открыткалары ташый У\ Седов фами\иясе белән почтада 
эшли башлаган икән Анкеталарыннан күренгәнчә гомере бле мәктәптә физкультура 
укыткан икән 

Әйе тарих хаклык тирән яшерелгән бик к ү п эш ялган битлек күләгәсендә 
башкарыла Шулай итеп 60 елларда язылган "Күкчәтау далаларында' романында әле 
автор сталинизм дәверен бөтен чынбарлыгы белән ачып бирә алмаган булса Колыма 
\икәяләре"ндә исә беренчеләрдән булып татар әдәбиятына шәхес культы чорын тоталитар 
дәүләт белән шәхес арасында булган проблема үзара мөнәсәбәтне реаль чагылдыра 
алды Репрессия елларында тоткыннарның язмышын кыйблаларын диспотизмга каршы 
хиснең тууын үсүен күрсәтте Дистәләгән татар зыялыларының язмышын аларның төрмә-
лагерь юлларын ачып бирде 

Ләйлә ӘХМӘДИЕВА, 
Казан дәүләт педагогия университеты укытучысы 
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Имеш-мимеш түгел 

Уйга килгән алга килә 

Моннан күп еллар элек, төгәле 1972 елнын сентябре башында, төшемдә бала 
чагыма кайтканым булды Малайлык елларыма. 

Буа районының Янтуган авылында яшәгән вакытыбыз икән 
Сугыш чоры 1942 ел 
Әни мәктәптә укыта, мин алтынчы класста укыйм 
Авылга Ржев шәһәреннән балалар йорты кучеп килгән иде 
Ничегрәк танышып киткәнбе щер. хәзер инде ваклыклары хәтердән нуеяпи 

балалар йортында тәрбияләнүче, әнидә укучы (Фатыйма Насыйбулла кызы Камалова — 
Чистай кызы, русчасы бик шәп иде, детдом балаларына да рус теле әдәбияты һәм 
телен укытты) ике малай — Стасик Антипенко белән кытай малае Юрий Су безнен 
өйгә килеп йөриләр иде Малайлар дәресләргә кагылышлы аны-моны сораштыралар. 
бергә уйныйбыз Ә Стасик белән авылдан шактый ерак Карлы елгасына сирәк кенә 
балыкка баргалыйбыз. Икебез ике жиргә утырып, кармак салабыз Төшкә дә балык 
тоткан чагыбыз керде. 

Егерме алты яшендә итәк тулы бала белән тол калган әни. юмарт л^ш С исик 
белән Юрийны бик кызгана һәм үзебезгә дә такы-токы ризыктан аяарп 01 ВЯПШ 
чыгара иде "Үз балаларым да шулар көненә калырлар дип куркам". — ди торган иде 
ул (Күңеле дөрес сизенгән булып чыкты Кырык дүртнен язында әнисбез дә вафат 
булды Әти утыз алтынчы елда ук гүр иясе булган иле Без дүрт б.1лл шыр ятим 
калдык) 

Сугыш көнбатышка чигенеп, Калинин өлкәсе немецлардан II.II Ю е л т , балалар 
йорты да Янтуганнан китте 

Ул елларда кемдә кем кайгысы, балалар йортындагы балалык дуслары белән 
ара өзелде, бихәбәр яшәдек. Малайлык дәверендәге хәлләр еллар таманына гөренел 
тоныкланды, һәм менә төштә ретрокүрснеш накышалар 

Үземә кызык кына тоелды Һичнигә юрамадым да, берәүгә дә сайпыздш 08 
1972 ел сентябрендә мине Татарстан Язучылар берлетснен ИДара рәисе шагыйрь 

Зәки Нури абый чакырып алды 
— Белоруссиядә бер атна буена СССР халыклары әдәбияты коми,.ре узачак 

Сине шунда җибәрергә булдык Барып кант Яна дуслар, ПШЫШЛар габарШН Бер 
0 1ахи әбзәң партизанлыкта йөргән төбәкне күрү дә булыр, лиле 

Мин шатланып ризалаштым Мәскәү аша Мннсжига КИПСМ 
Белоруссии башкаласында Союзның һәммә весп^блнквдврЫШПН к и н ә н 

язучыларны алты төркемгә бүлеп. Беларусьның алты өлквсенв чибәрлеләр 
Мин Могилев өлкәсе төркеменә кертелдем Башкортстаквви Гыйлемдар абын 

Рамазанов та безнен белән булды Өлкә башка ысын ы ка, ОШ районнарында да 
чыгышлар ясадык. 

Могилевның лифтлар заводындагы очрашу бик күңелле узды Ө минем очен 
ул әйтеп бетергесез истәлекле булды 

Очрашу башында ук безне озатып йөрүче белорусь шагыйре Николай АвраМЧМК 
кичәгә килгән язучылар белән таныштырды Без Ьвммәбеэ ю үз әсәрләребезне 
укыдык Мим 1Чвян"да басылган Хлмшгулла агай риза" ачтан юмористик хнкмыке 
укып йөрдем 

Төрле милләт язучыларынын русча чыгышларыннан сон эшчеләр инженерлар 

рахмөт сү шәре әйттеләр 
Ис\ начальнигы урынбасары Сганвс ш Чнтнпенко шгышынын ашында бик 

<tviKi.HMiLUii.nl |»н.1Ч чиле һ ә м м и н е ә л л ә НЯНДИ ИЛвТКВ I 
М и н Гатар I ГУЧЫСЫ Бар Ж КМЮЯОШЮЛ т а п а п б е р ЮП а е р ы п ,ПЫИ г ө б р и к л н м 
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Мин Бөек Ватан сугышы елларында алар авылында детдомда тәрбияләндем. Без 
балачак дуслары идек. Мин аның әнисен — Фатыйма Нлсыибулловнаны да укытучым 
буларак хәтеремдә саклыйм... 

Күңелемдә яшен сызылды 
— Стасик бит! Стасик! 
Станислав Николаевич трибунадан төшеп, сәхнәдәге өстәлгә юнәлде, мине 

килеп кочаклады, үбешеп күрештек 
Мин елак адәмнәрдән түгел шикелле, әмма бу минутларда күзләрем тулы яшь 

иде. Станислав исә фәһемгә дә китермәгәндә күрешү шатлыгыннан тартынып та 
тормый елап җибәрде. 

Культура сараенда алкышлар озакка сузылды. 
Станислав Антипенконын өенә кайтсак, мине икенче могҗиза көткән икән 

Аның хатыны балалар йортының ин чибәр кызы Наташа Дроздова булып чыкты 
Белгечлеге буенча экономист, ул мине дә, әнине дә яхшы хәтерли икән. 

Менә шундый гажәсп хатирәле очрашу булган иде. Шуннан сон мин төшкә 
ышана башладым бугай. 

Барлас КАМАЛОВ 

Оча торган тәлинкәләр 

Хәзерге вакытта оча торган тәлинкәләр турында күп сөйлиләр, матбугатта да 
еш язалар. Ә мина аларны солдатта хезмәт иткән алтмышынчы елларда ук күрергә 
туры килде, жәмәгать. 

Виктор исемле Саратов егете белән Мәскәүнен төнге күген саклап, иртә белән 
дежурдан" кайтып килә идек. "Төп бина'дан шәһәрчеккә кадәр ике чакрымлап 

җәяү тәпилисе. Ләкин шул вакыт артыбыздан йөк машинасы куып житте. Шофер 
Гыйльметдиннең постта торучыларга иртәнге ашны таратып иөр*е икән. Ә аның юлы 
шәһәрчек яныннан ук уза бит. Кул күтәреп туктаттык тегене 

— Утыртып кайт әле, — дибез. 
— Урын тапсагыз, пажалысты, — ди Гыйльметдин, кабинадан карчыга 

томшыгыдай борынын сузып. 
Кузов та, тагылма әрҗә дә аш-сулы флягалар, савыт-саба белән тулы. Төшеп 

калырга җайлы булыр дип. тагылма әрҗәгә үрмәләдек. Урын җайсыз булса да җырлап 
кайтабыз 

Әнә инде урман аланына сыенып утырган шәһәрчегебезнең тәбәнәк йортлары. 
КПП капкасы, ашханә һәм мунча торбалары да күренә башлады Ашханә торбасыннан 
сыек кына төтен күтәрелә. Димәк пешекче Вася безне дә иртәнге аш белән сьшларга 
әзерләнә... Инде шунда, юл чатында төшеп калсак та була. 

Әмма, ни хикмәт, машинаның туктарга исәбеңтә дә юк. бетон юлдан алга 
җилдерүен дәвам итә! Әллә инде Гыйльметдин безнең турыда онытып ук җибәрдеме7 

Кабина түбәсенә төяр идек. тагылма әрҗәдән анда ничек сузыласын 
— Туктат! Туктат! — дип кычкырабыз — тавышыбыз җил белән артка таба 

очып китә, әттәгснәсс1 Машина безнең тавыш тизлеген узып. алга оча Юлдашым 
Викторның урысча тозлап-борычлап кычкырган сүзләренең дә тәэсире булмады Шуннан 
аның зәңгәр ут чәчеп торган карашы әрҗәдәге савыт-сабага төште Шактый саллы 
әлүмин тәлинкәләрне берәм-берәм алып. машина алдына коелдыра башлады бу! 
Шофер шуны күреп, туктатмасмы, янәсе Ләкин моңын да файдасы булмады 
Тәлинкәләр оча, аларны узарга теләгәндәй, машинабыз алга таба җилдерә. 

Шулай да дистәләп тәлинкә очканнан сон, күрде бугай Гыйльметдин, туктатты 
машинасын. Ләкин инде без шәһәрчектән шактый ерак китеп өлгергән идек Бетон 
юлга сикереп төшүгә, Виктор сүгенә-сүгенә кабина ишеген төеп алды 

— Нишләп туктатмадын, чучмек, фәлән-фәсмәтән! — дип Гыйльметдингә 
ябырылды 

Ә Гыйльметдингә нәрсә, мыек астыннан елмаеп тик утыра 
— Онытканмын, егетләр. Гафу! — ди. 
— Соң, кабинаң алдына очкан тәлинкәләрне күрмәдеңмени'' — дим тегенә 
— Күрдем, — ди Гыйльметдин — Тик мин аларны теге ни. , космик 

тәлинкәләр дип белдем бит 
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Әллә шаярып әйтә бу карчыга борын, әллә чыны шулай — аачамассын. 
— Ярый, мин замат әйләнеп киләм, ала кайтырмын үзегезне. Әлегә "оча 

торган тәлинкәләр"нс җыя торыгыз. — дип кузгалып та китте 
Без ул кенне иртәнге ашка сонга калдык, әлбәттә Ризыксыз калдык Анын 

каруы солдатларга көлеп сөйләргә тагын мул гына жан азыгы булды Н\ Гынлъметдин. 
оча торган тәлинкәләр кайсы планетадан иделәр сон'1 Бәлки алар Америкадан килгән 
хәрби очкычлар булгандыр Нигә ракетачыларга тревогч бирыәден?Г - дип көлеп 
рәхәтләнделәр... 

Шамил МАННАПОВ 

А ш к а т а р а к а н т ө ш ү 

Ашка тар»кан төшү дигәннән, моннан егерме еллар элек бер күңелсез кал 
булган иде Малайның теле ачылуга мин моңа Равил Фән i\ длинный өч кенә ютлы 
"Горурлык" дигән шигырен өйрәттем 

Шулай бер ял көнне, танышларга сугыласы иттек Без килгәч, чәй өстәле 
әзерләнә, шешә-рюмка тавышлары чыга башлады Самавыр да чыжларга маташа 
Шулвакыт, кушмаган килеш. Нияз сандалигын салып, диванга басты дә 

"Таз эчендә орчык чалам 
Пар эчендә па елмаки 
Арка ышкыргл кешем бар 

дип теге шигырен сөйләп ташлады бит. 
Шунда хуҗабикәнсн йөзе зәңгәрләнде һәм п о арада чынаяклар өстенә 

ашъяулык кире ябылды. Самавыр штепселе тартып чыгарылды Минем аркада баш 
төзәтергә өметләнеп утырган хуҗа аягыма китереп басты Мена ш) I «изге да гене 
боларның балалары булмавы башка китереп сукты 

.„Шуннан тавыш-тынсыз гына кузгалырга иәжбүр бул пик инде һам борынны 
салындырып, малай тересен эчтән генә сүгә-сүгә, икенче танышларга - Ир 
йортка киттек Равил Фәйзуллин шигырен сөйләргә 

Гаилә җанлы Роберт 

Бертөрксм Татарстан журналистлары Венгрия.ми кипми кила 
бер тапкыр комплекслы ризыклар Бирөлар бит ипле Мажяр lapw ЕИ к> I явын 
иннөтле гартыаларьтвя гартмя эчендә тартма икән 

— Бушагач, моның тартмасын балллары аЛЫН ВИ СОрвДЫ 
радиотапшырулар редакторы Рәзин Нуруддин 

Әмма танылган шшъгирь Роберт Мнннулшш I 
редакторы) барыбызга караганда ал гвюв инлырш 
ачты да тартма шунда "чумды", һәм ипле гене и к п 

- Исән-сау кайтып җиткәч, бөтен гаияө бвлви утырЫП Ш 

диде 

Ә р ә м и т ә л ә р б и т 

Яндвыл районының (Башдзхпстлн) Саби i әдай 
зур делегациясен озатабыз Район чигендә cay6j 11 i 
ашау-эчү ю бар инде Мина курналнс! шрны йөз ит> пеклам >н i 

Bai «ым Гатарстан гаэигеннеи кип.... " ! Шакиржанм п а 
би, Читк..р..к китк.ш икон Ълрсм фотоанп 
гена сувенир кебвгрвв шврвв салып маташа "•• 

— MIUIVH абый, нишлисен мин йгәы 
- Мен. гыгып куга ә ж *•*• Ч * " и т е п 

бетера 1Өр аны 



Латин имласында уку күнекмәләре 

Ildar Jyzief 

Сь1ь jaqqa ozatbp qaldbm 
Jaz qoslarbn. 
Qo$lar belan ox§a$ гшкәп 
Jazmb§larbm? 
Тойам яанныъ иркь-назща 
Tartbslarbn. 
£ь1ь ketep uzdb qemerem, 
Bar qb5lan>m. 
Ocbrsam da куде1етпец 
Aqqoslarbn, 
Ĉ an Cblbsbn көтә haman 
Jaz, qbslarbm. 
Ocar idem taslap salqbn 
Aq qb5larbn, — 
Boz tawbna boojaulagan 
Jalcjbslarbm... 

Mars §abajef 

Idel aqcarlaojbna 

Sine jane кугәт тепә^ 
Tirbalesen, кугкәт депә 
Irken Idel кукгәдепЙә, 
Aqcarlagbm! 

Aqcarlaoibm, aq cdken sm, 
Qaj ara kilep citkensen,, 
Nice duigezlar kickenseri, — 
Argansbn,dbr. 

Argansbndbr Шәг gizep, 
Ilemnen, ajaz кук jezen 
Кутппсә sin nisek tyzderi? — 
Idellersez? 

Idellersez Шәг jemsez. 
Sizgensen., qo$bm, belgansen,, 
A$qbnbp qajtbp kilganseu — 
Rexniet sma! 

Raxmet sma, aq gilkanem, 
Ilkejem, dip ah ltkensen,... 
Qitte zarbqbp ketkan ken — 
SejenderdenJ 
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Fanis Jarullin 

Agbmsu 

Ә] agbmsu, agbmsu, 
СаЬаяьд jarsbp jarsbp. 
Кетпәг seren sejlamegan 
SiJien, jarlarga basbp. 

Ә] agbmsu, agbmsu, 
Gslaren, dulqbn dulqbn 
Курте qajgb-xasratlerne 
Dulqbnnar belen jottbn.? 

Ә] agbmsu, agbmsu. 
Jarlar/ьп, qatlb qatlb. 
Лагьда кетпәг jazmb$b 
Qom ta$lar bulbp jattb7 

Ә) agbmsu, agbmsu, 
ЛиПагьц borma borma 
Sin da turb agalmbjsbn — 
Berelasen ицда sulga. 

Ә] agbmsu. agbmsu. 
Bik bolgangan sularbn 
Qajsb xalbq сапь a.?a 
Ytte ikeii jullarbn? 

Radif #fatas 

/о)әгә1/ 

Men. soraunbu tapsa ber gawabbn dim 
Qan denjannbn geywasb — <;апьт minem 

Denja seren acqanda] awaz salbr1 — 
Bygen, дәтпәп, ?aulbj tik qanbm mineral 

Sin — Ьогьпдь Terki qbzga tin gorui 
Axrb octb. кур qajnap, аеЬыът i 

Ләэәу fanen gasbjqlardan uqbdbm — 
Tik tojgbga kitte aqblbin mineml 

Nik qaldl.roj.in son alar ut mirasb? — 
Wanslbqqa lajbqmb asblbm minem?! 

Sinen denjan — or jana давы ә ul — 
Вә(ә1әгте bu xis altbnbm minem? 

Bygen mi Kaq daulasa 0| • 
Ni — irtaga sina ul danbni mil 



ЛАТИН ИМЛАСЫНДА УКУ КҮНЕКМӘЛӘРЕ 

Robert Minnullin 

Үгдәгәк! 

Тьгьзьр ta, 1ыта$ьр ta, 
Yrelep t a у г т ә 1 ә р , 
Atlbgabbz Ы е к к ә г ә к , 
Omtblabbz угдәгәк! 

Urbnbbbz bulsbn dibez 
Juqarbraq, tyrdarak.. . 
Tik tyrdoge игьппагпь 
Betergennar Ьу1дә1әр. 

•Jazinur Morat 

§ao)ir awblb 

Rest эт аЬцср 

Bu tarixta qbjtqalar da 
Кегдәп, anbsb, дугдә. 
Ә bygen ber awbl wafat — 
Basbgbz ajaqyre. 

Ә bugen ber awbl wafat, 
§aqir awblb — Joldbz. 
Ве1әт, Mingalim, awblsbz 
Мәцде1ек jatim, tol bez. 

Ләзәр buladbr jalgbz da, 
Ләдәр buladbr — belem. 
Kosmik jalqbzlbq saqb$bn 
Sendergan kyzlerenjien. 

I 
Tanbjm s inen awblbnnb, 
Tanbjm da... tbnbp qalam. 
Ә п ә , qbzlar suga tө5Ә 
Ciramle tbqrbqlardan. 

Әпә, ә п к ә ц k e t y qua, 
Ә п ә , sin... malaj садьц. 
Ве1ә гшкәп ul t e p jortta 
М ә д д е д ә qalacaojbn. 

Ве1ә п и к ә п ul — 
Ylemsez 
Qbrqa awere lasen. 
Ә]е, bezga bu denjada 
h a r c a q awbr, belasen.. 

Әгет1е nigez e s t e n d a 
С'Иэг uqbj ginaza. 
§agirnen awblb wafat -
Тьп qalbqbz berazqa. 
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Шәүкәт Галиев 

ХИКМӘТЛЕ СҮЗЛӘР 

Гомерең — мәңгелекнең бер өлеше 

Еллар — гомернсн чакрым баганалары 
Кояшын баш өстендә — күләгән аяк астында! 
Секундлык теленә эләгеп торган кеше гасырларны әйләягсрә 
Кеше — гомер сәгате, анын аркылы еллар агыла. 
Кеше гомере — биләү белән кәфен арасы 
Мәңгелек тынлыкка күчкәннәрне минутлык тыятык белән искә ялалар 
Бар дөнья өчен сызланып йөри дә кеше, үз сызлашыннан дөнья куя 
Деп-дөрес йөрдек дөньяда, ялгыш кына китеп бардык 
Туу белән үлем — бер гомернсн ике очы 
Алга бара-бара да кеше юлының соңына житә... 
Кеше дөньяга вакытлыча килә — сөенәбез Мәңгелеккә китә — коснәбс! 
Дөньяга тәмам күзе ачылганда күзе йомыла кешенең 
Онык күзе — офыкта, бабай күзе — шәфәктьта 
Оныклар — бездән соң булачак бабайлар 
Шәҗәрәсе — кешенең дәрәжәсе 
Мәрхүмне сагынабыз — исәннең кадерен белмибез 
Киләчәк заман — көләчәк заман. 

Хакыйкатьне кабатлау да ярый — яшәвең белән! 

Көчле усал көче белән, үчле усал үче белән. 
Тарихка арт ишектән кереп булмый Артына тибәрләр 
Көн яктырыр алдыннан төн куерып ала. 
Кешеләр азрак булган саен бердәмрәк 
Тәҗрибә байлыгы югалтулар бәрабәренә туплана 
Сукыр — колаклары белән "күрә", чукрак — күзләре 6CI.UI иакл > 
Сафлыкта — шатлык. 
Алтын алып салыр идем, кесәм тишек булмаса 
Чын алтынны таныр өчен аз микъдары да житә 
Салкын тимерчыбыктан каннар >т йөгерә 
Күпләр ирешкән биеклек жиргә ЯКЫНЫ 
Кеше шмер-гомергә ирек колы 
Бәхет — тырышлык кына түгел, отыш та — һәркемгә чыкмый 
Үзең мактану — уңайсыз, мактасалар — бик ундЙ! 
Тыйнаклар түзем — бүтәннәр мактаганны ЮП 
Кешенең ялгышы шунда — ялгышны гел бүтәннәрдән оля 
Дан асра дуслардан. 
Кеше тиз үзгәрми, тиз яраклаша гына 
Боерырга «рагучыдан бигрәк, буйсынырга ярагуш күбрм 
Ялгышын яшертен ялгыша 
Акыллырак JT хуҗасын шндарл м.'ж^р 
Энв ку ie сукыр була. 
Энә күзенә жеп кере., генә йөри ала 
Кандиль — лампочкалар ЮрЫ 
Күләгә — яктылык ЮЛДаШЫ 
Караңгы v күләгә булмый. 

http://6ci.ui
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Кое кыен казыла 

Кыйбласы табыну — абыну. 
Рух хәерчелеге яманрак. 
Кем белемен куллана алмый, кем наданлыгыннан файда ала 
Кешене укытып та надан калдырып була. 
Тар карашлы кеше — фара яктысына эләккән куяндай. 
Ми сырлары кысар. 
Берне яза, күңелендә — ноль. 
Аз белгәндә минбеләмлек күбрәк була. 
Ике ахмак бергә килсә, бер-берсен акыллыга саный. 
Мин акыллы, дип йөрергә алай ук жүләр түгел лә! 
Кемнәр алдында без көчле, кем безнең алда көчле. 
Миннән түбән дип кимсетмә, синнән югарылар да бар. 
Бик дөрес кешеләрдән дә кайчакны ял итәсе килә башлый. 
Өнем чыкмаганга җенем чыга! 
һәммәсен дә алдан күрсәң, киләчәктә кызык та калмыйдыр 

Җайлы тормыш та каршылыкларны җиңеп бара 

Уңайлык — ун айлык, кыенлык — уң еллык. 
Тормыш — үзенчә бормыш. 
Камбала — океан үтүкләгән балыктыр-
Шулхәтле ашыга кеше — үзен-үзе этә-төртә бара. 
Бергәләп ял итүе күңелле Бер-береннән ял итүе — бигрәк тә... 
Биюченең уе аягында 
Эткә кешечә мөнәсәбәт, кешегә — киресенчә. 
Кыерсытылганны күрмиләр — яклыйсы була. 
Тәмле ризык — үзе кыстый 
Ябык ашханә янында симез хатын сагыз сата. 
Чибәр сатучының товары тизрәк үтә. 
Универмагта уйный бармак. 
Чебен чистаны яр атмый. 
Саф һаваны да танышлык белән итәк астыннан җибәрәләр, ди... 
Кибеткә ачу итеп, тунны утка якмыйлар. 

Башыңда уй булса, дала да буш түгел 

Күңеле бай бала далада да ялгыз түгел. 
Бәйсез кеше дә үз фикеренә бәйле. 
Уйлы көннәр озын. Уйсыз гомер тиз үтәдер. 
Буе биек — өстән күрә, уе биек — тирәннән. 
Фикер биреп байыйсың. Фикер алып та фәкыйрьсең — кешесенә карый. 
Күп ваклыкларны бергә кушсаң да зур ваклык кына булыр. 
һәркем берәр акыллы сүз әйтсә, дөнья зирәкләнер иде! 
Һәркемнең үз фикере булса, уртак фикер тизрәк табыла. 
Фикер уртаклашмыйча фикердәш табылмый 
Күп укымышлылар да белмәгән әлифба бар — морзе әлифбасы! 
Галимнең наданлыгы үзенчә. 
Тозсыз сүзләр диңгезендә фикергә сусыйсын. 
Уй басмаса май баса. 
Жәяү фикерләүченең уе канатсыз. 
Канатлы уйлар, жәяүле фикерләр... 
Буйга җиткән, уйга җитмәгән. 
Хәтер офыгында сүнгән фикер аҗаганнары 
Көн ыгы-зыгысында онытылган уйлар — учакка эләккән күбәләктер. 
Очы-очка ялганмаган уйлар өзелгән чылбыр сыман. 
Уймак тулырлык та уе юк. 
Ми буразнасына эт эчәгесе үскән... 
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Укучы сүзе 

Исен булса, быел 15 апрельдә татар х а л к ы н ы ң асыл бер улы Мәхмүт 
Хөсәенгә (Мәхмүт Хафиз улы Хөсәеновка) 75 яшь тулган булыр иде. Арабыздан 
иртәрәк китеп барды шул фронтовик иптәшебез, шагыйрь дустыбыз... 

М. Хөсәен белән мин сугыштан сон,, 1945 елны Ленинградта, Нева 
проспектындагы 4 иче йортта — татар телендә чыгучы "Ватан өчен" газетасы 
редакциясендә т а н ы ш т ы м . Ул чакта Мәхмүт үзенең "Туган ил өчен" дигән 
беренче ш и г ъ р и җ ы е н т ы г ы н чыгарырга йөри иде. Әле дә хәтеремдә: булачак 
китабының кулъязмасын н ә ш р и я т к а тапшыру алдыннан газета редакциясендә 
җитди к и ң ә ш м ә үткәрелде. Мин дә шул к и ң ә ш м ә д ә катнашып, шагыйрьнең 
шигырьләренә карата үземнең фикерләремне әйттем. Уңай якларына тукталып 
кына калмыйча, кайбер кимчелекләрен дә күрсәттем. Мәхмүт ул чакта гвардия 
майоры булса да, м и ң а — әле академиядә укып йөрүче өлкән лейтенантка — 
шул тәнкыйть сүзләре өчен дә рәхмәтле булды, әйтелгән кимчелекләрне тиз 
арада төзәтте. Гомумән, кеше сүзенә колак сала белүче, ифрат дәрәҗәдә 
игътибарлы-ихтирамлы кеше иде Мәхмүт. Китабына килсәк, ул 1945 елның 
азагында Ленинградта, Оборона халык комиссариаты хәрби нәшриятында 11 
мең данәдә басылып ч ы к т ы һәм тиз арада таралып та бетте... 

1946 елда м и н хәрби м е д и ц и н а а к а д е м и я с е н т ә м а м л а п , а в и а ц и я 
частьләрендә табиб булып хезмәт иттем. Аннары гомер юлым авиация-кос мое 
институты белән бәйләнде, 1979 елга кадәр шунда гыйльми эштә булып. Ю. 
Гагарин к е б е к г а л ә м л а ч ы н н а р ы н о ч ы ш к а х ә з е р л ә ү д ә т у р ы д а н - т у р ы 
катнаштым.. . 

Мәхмүт дустым белән яңадан очрашу бары тик 40 ел үткәч кенә насыйп 
булды. Дөресрәге, мин аңарда кунакта булдым. Мәхмүт инде танылган шагыйрь 
булса да, элеккечә гади, эчкерсез, аралашырга яратучы җир улы булып калган 
— мине бигрәк тә әнә шул сыйфатлары сөендерде. Аннары ихлас дуслыкның, 
кадерен-бәһасен белүче ч ы н кеше дә булып ч ы к т ы ул. Олы ш а т л ы г ы н 
уртаклашып, үзенең дөнья күргән һәр я ң а китабын миңа бүләк итә торган 
иде. Аларны әле хәзер дә, күз карасы кебек, үземдә кадерләп саклыйм. 
Мәхмүтне сагынган минутларымда теге я к и бу китабын кулларыма алып, 
шигырьләрен кат-кат у к ы й м . Култамгалы (автографлы) ул китаплар безгә 
Мәхмүт д у с т ы б ы з н ы ң күңел җ ы л ы с ы н һәрчак тоеп яшәргә ярдәм итәләр 
(гаиләбез белән бик ярата идек үзен! Менә а н ы ң "Мәхәббәт һәм м о ң " исемле 
китабына 1983 е л н ы ң 15 апрелендә үз куллары белән язган шигъри юллары: 
Ахирәтем Әхәт дуска! 

Бик кыска минем теләк: 
Җыр сөюче синең йөрвк, 
Гомерга ннсын дөрләп! 

Җ ы р дигәннән, Мәхмүт иң беренче нәүбәттә халыкка үзенең җ ы р булып 
әверелгән шигырьләре белән танылды. Бу хакта күренекле композиторыбыз 
Җ ә ү д ә т Ф ә й з и дә заманында ассыэыклап янтеп узган иде. Әйе, Мәхмүт 
дустыбыз үзе дә халкыбыз йөрәгендә үлемсез дәртле бер җ ы р булып я ш и . 
А н ы ң а һ ә ң л е а в а з ы әле бик к ү п л ә р н е ң к ү ң е л л ә р е н д ә в а л а р , һәртөрле 
к ы е н л ы к л а р н ы җ и ң е п чыгуда ярдәм итәр, хәтер сагында һәрчак уяу торырга 
ч а к ы р ы р , . . 

Әхәт УРМАНЧЕЕВ, 

Санкт Петербург шәһәре 
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Татар телендә язылган әдәби әсәрләрне, оста каләменнән тамган гап-
гади мәкаләне дә ләззәтләнеп, тәм табып укыйсын.. Ә менә татарча сөйләм — 
радио-телевизордан яңгыраган интервьюмы ул, я к и урамда очрашкан ике 
татарның әңгәмәсеме — ни өчендер күңелгә бер дә сары май булып ятмый. 
Нинди хикмәт бар монда? Ни өчен бер ук телнең язма һәм сөйләм вариантлары 
арасындагы аерма — җир белән күк арасындагы кебек? 

Башта мин "татар теленең кулланыш мохиты тар" дип кызып йөрүчеләр
нең берсе булдым. Үзебезнең поселокта татар гимназиясе ачтык. Татар телендә 
никадәр күбрәк сөйләшүче булса һәм никадәр күбрәк сөйләшелсә — ана 
телебез шул ук д ә р ә җ ә д ә ү с ә р , к а м и л л ә ш е р кебек тоела и д е . . . Әйе, 
сөйләшүчеләр күбәйде. Ләкин хәзер мин урамда үз телендә сөйләшүче 
балаларга инде " э р е п " китмим, киресенчә, күңелдә бер борчулы фикер 
үскәпнән-үсә бара: ни әйтсәгез дә марҗа баласы үз телендә безнекеләргә 
караганда остарак та, шомарак та сөйләшә. 

Хәер, балалар гына да түгел. Татар авылында ничек сөйләшәләр соң? 
Инде монда татар телендә сөйләшү аз, яисә башка тел йогынтысы комачаулый 
дигән сәбәпләрне сылтау итү мөмкин түгел. Монда ничек бар — халык сөйләме 
шул инде ул... Йә, колак салыйк. Миңа калса — и ашыгалар, и йоталар 
сүзләрне... Гап-гади генә сүзне дә гади итеп кенә әйтергә курыккандай, аны 
урысчалаткан булып яисә б а ш к а төрле к ы з ы к л а н д ы р ы п , җ о р л а н ы р г а 
азапланалар. Җ о р теллелек — яхшы нәрсә, әлбәттә. Бар ул андый табигатьле 
кешеләр, һ ә м шаян сөйләшү аларга килешеп тә тора. Ләкин х а л ы к н ы ң йөз 
проценты да гади генә телдә сөйләшүдән тайчана башласа — бу инде көлүдән 
узган эштер. 

Кыскасы, ничек кенә әйләндереп карасаң да, телисеңме-юкмы, күңелсез 
н ә т и җ ә г ә к и л ә с е ң : татар сөйләм теленең бүгенге хәле хәвефле, ул — 
камилләшүгә түгел, һаман да бозылуга, яраксызлануга таба бара. 

Күп миллионлы татар халкының яратып укыган төп әдәби журналы 
"Казан утлары" татар сөйләм теле турында уртак сөйләшү оештырса, файдалы 
һәм кызыклы булыр иде. 

Илдус МИННЕХАНОВ, 

Кама Аланы посе\огы. 
Түбәң Кама районы 

Татарның әхлак кануны 

Журнал тышлыгының икенче битендә урнаштырылган -Татарның 
әхлак кануны- проектының төп нигезен язучы Туфан Миңнуллин әзерләде 
(Бу эштә галим М. Госманов. шагыйрь Р. Вөлиев һәм сәясәтче Р 
Ягъфәров һәм башка милләт хадимнәре дә катнашты). Берничә ай элек 
бу проект "Заман-Татәрстан , -Татарстан яшьләре» гәзитләрендә һәм 

Татарстан журналында басылып та чыкты Авторлар фикеренчә, бу 
кануннар татар балаларының һәм яшьләренең әхлак нигезләрен ныгытуга, 
аларның акыл эшчәнлеген, хис-омтылышларын изге максатларга юнәлтүгә 
ярдәм итәчәк Әйткәнебезчә, канун өлегө проект хелендө Киләчәктә аны 
милләтебезнең асыл акыллары тагын да тулыландырыр, чарлар, аны чын 
мәгънәсендә канун-законга әйләндерер, халкыбызның ерак гасырлардан 
килүче хыялларын тормышка ашыруда юл күрсәткеч итәр дип ышанабыз 
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Безнең календарь 

Мөнир Мазуновның тууына 80 ел 

Студент чакларымда мина Мөнир Мазунов Җитәкләгән 'Татарстан кооператоры" 
гәзите редакциясендә эшләп алырга туры килде. Мөнир абый инде байтак китап 
чыгарган күренекле шагыйрь, тәҖрибәле Журналист иде. Матбага эшенә, тәрҖемә 
күнекмәләренә беренче практик дәресләрне аннан алдым диясем килә Гәзит 
битендәге һәр сүзгә үтә дә Җаваплы каравы белән ул "бәйләнчек" дәрәҖәсендо 
таләпчән иде. Хәтта ачу да килеп куя торган иде һәм хәзер, еллар үткәч, аңладым, әнә 
шул "бәйләнчеклеге" белән ул безгә - редакциядәге яшь егетләр һәм кызларга сүз 
тәмен, сүз кадерен белергә өйрәткән икән Ул чордагы өлкән буын әдипләр. 
Журналистлар барысы да шундый таләпчән, үз эшенең чын остасы иде шул. 

Мөнир Хәсән улы Мазуновзур тормыш юлы узган кеше иде Ул 1918 елнын I 
апрелендә Пенза өлкәсенең Лопатин районы Иске Карлыган авылында туган Авылда 
Җидееллык мәктәпне тәмамлагач, 1935 1938 елларда Әстерхан педагогия технику 
мында белем ала, аннан бер ел Удмуртия башкаласы ИЖауда урта мәктәптә татар теле 
һәм әдәбияты укыта. 1939 елда армиягә алынып, сугыш елларында Ерак Көнчыгышта 
хезмәт итә. "Тревога" исемле фронт гәзите хәбәрчесе буларак япон гаскәрләренә 
каршы сугыш хәрәкәтләрендә катнаша. 

1946 елда М. Мазунов Казанга килә. Татарстан радиосында эшли. читтән торып 
педагогия институтында укый, бераздан тагын армия хезмәтенә алына: 1949-1933 
елларда Польшадагы урыс гаскәрләре төркеме өчен чыгарылучы гәзит редакццясендо 
эшли. 

Армиядән кайткач, М. Мазунов тагын радиода эшли, аның Җитәкчесе 
дәрәҗәсенә күтәрелә, китап нәшриятында өлкән редактор була, ә инде 1967 елдан 
"Татарстан кооператоры" гәзитен Җитәкли 

М Мазуновның беренче шигъри тәҗрибәләре матбугат битләрендә сугыша 
кадәр үк күренә башлый Сонрак ул ике дистәгә якын китап чыгара Аның шагыйрь 
буларак иҖади йөзе нәниләр өчен язган шигырьләрендә һәм бигрәк тә Җырларында 
чагыла Аның әсәрләренә үз вакытында ике йөздән артык Җыр язылган ~Язгы хисләр" 
(Р Яхин көе), "Туган як" (М Мо3асрфаров көе). "Әниемнең Җылы кочагы" Ә Бакиров 
көе) һәм башка дистәләрчә Җырларәлс бүген дә сәхнәдән һәм радиодан яңгырап тора 

Беренче редакторым булган Мөнир абый инде күптән арабызда юк. Әмма мин 
өлкән шагыйрь һәм мөхәррирне с ү3 белән эшләргә, полиграфия сәнгатенә өйрәткәне 
өчен һәрвакыт хөрмәт белән искә алам. 

Флүс ЛАТЫЙФН 



190 

Сәет Кальметовның тууына 80 ел 

Драматург Сәет Кальметов 1918 елның 20 апрелендә Башкорстанның Яңавыл 
эшчеләр поселогында хезмәткәр гаиләсендә туган. 

Яшүсмер малай чагында ул Ташкентка туганнары янына китә. шунда Җидееллык 
мәктәпне һәм сәнгать студиясен тәмамлап. 1937 - 1938 елларда - Ташкент. 1939 -
1941 елларда Чиләбе татар театрларында худоЖник декоратор, ә Ватан сугышы 
башлангач прсяазводстводаагитплакатларчыгаручыхудо>кникбулыпэшли. 1943елның 
Җәендә ул үз теләге белән фронтка китә һәм Беренче Украина фронты гаскәрләре 
составында Берлинга кадәр сугышчан юл уза. 

Сугыш бетеп, армиядән кайткач, С. Кальметов 1959 елга кадәр Ютазы, Буа 
колхоз-совхоз театрларында реЖиссер. худоЖник булып эшли 1947 елда. үзенең 
беренче сәхнә әсәрен - "Безнең кияү' исемле бер пәрдәле комедиясен яза. Пьеса Буа, 
Мамадыш театрларында куела. 

Драматургның икенче әсәре - "Тын алан шаулый" (1951) пьесасы да. Г Камал 
исемендәге Татар дәүләт академия театры сәхнәсендә куелып, тамашачыларда 
кызыксыну уята. 

1950 - 1960 елларда Әлмәт драма театры белән иЖади элемтәгә кереп, үзенең 
"Нуриянең дуслары". "Соңгы очрашу". "Йолдызлар балкый". "Ышанычлы юлдаш' 
"Уйланырсың, кодагый". "Зәкия". "Сөенеч һәм көенеч" исемле драма һәм комедияләрен 
иЖатитә. 

Сәет Кальметовның дистәдән артык драма әсәрләре төрле елларда "Үсү юлы". 
"Күңелле сәхнә" кебек күмәк Җыентыкларда һәм авторның үз китапларында басылып 
чыкты. Драматург бер пәрдәле пьесалар, скетчлар, юмор-сатира әсәрләре, хикәяләр, 
фельетоннар авторы буларак та билгеле. 

Сәет Кальметов 1992 елда вафат булды. Ул 1965 елдан СССР Язучылар союзы 
әгъзасы иде . 

Якындагы саннарда укыгыз: 

Суфиян Поварисов Күкнен җиденче катында Роман. 
Туфан Миңнуллин Сөяркә Пьеса 
Мәгъсум Хуҗин Тар тыкрык сукмагы. Хикәя 
Габделбари Баттал Таймас Мин бер матурлык эзләгән идем 
Китаптан өзекләр 
Фәнзаман Баттал Сатирик хикәяләр 
Роберт Миңнуллин, Нур Әхмэдиев, Газинур Морат, Клара 
Булатова шигырьләре. 
Имеш-мимеш түгел Язучылар тормышыннан 
Журналда шулай ук хәзерге заман шагыйрьләренең әсәрләре 
латин имласында тәкъдим ителәчәк 
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РӘСМИ ХӘБӘРЛӘР 

ПРЕЗИДЕНТ САРАЕНДА 
ОЧРАШУЛАР 

28 февральдә Татарстан Респуб
ликасы Президенты М Шаймиев Казан 
Кремлендәге резиденциясендә танылган 
шагыйрә һәм драматург — Г Тукай 
исемендәге Дәүләт премиясе лауреаты 
Гөлшат Зәйнашева. аннары җөмһүрия
тебез симфоник оркестрының сәнгать 
җитәкчесе һәм баш дирижеры — 
Татарстанның һәм Казахстанның халык 
артисты. Г Тукай исемендәге Дәүләт 
премиясе лауреаты, Рогсиянең атказанган 
сәнгать зшлеклесе Фуат Маш уров белән 
очрашты Җөмһүриятебез Илбашы Г 
Зәйнашева белән Ф Мансуровны 70 
яшьлек юбилейлары болом ихластан каннар 
тәбрикләде, аларга Татарстанның күпмил
ләтле халкы файдасына яңа иҗат 
уңышлары теләде 

2 мартта М Шәймиеп Кремльдә 
Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхаковны 
кабул итте. Президент кунакны җылы 
сәламләп, аны республика мөфтияте 
Г> ,М,|П,| 1114-11 1 ,111 \iiuyi.i бСЛӘН гәбрнк V.i.V 

Мөфти белән әңгәмәсендә Илбашы 
Казанда Ислам университеты ачу һәм 
аның уңышлы эшләве ечен дәүләт 
органнарының борлык кирәкле шартларны 
тудырырга әзер торуын тагын бер кат 
раслады 

ҮЗ УЛЫН ОЛЫЛЫЙ ХАЛЫК 

25 февральдә Чистая районының 
Яушнрмә авылында һәм Чист аһәренең 
ү иэнде татар вдвбияты KABI Гаяз 
Исхакыйныц тууына 120 
багышланган очрашулар уздырылды Әлеге 
тантаналарда Гаторстш i [ремьар министры 
jrp бвсары И Х»*руллян Дая, \яп 
Советының даими комиссия ранее Р 
Мнңнуллин Татар! гая Я |учылар оерлап 
идягнн е [ • е Р Мехеммадивя Чи та! 
районы һем шаһаре сакимняп башлыгы 
\ Кәйр) 'иш Гвтврстви Фекивр агам кня 

синнән Ьам Коде вяүдап унииарентатыннаи 
галимнәр һ б катнашты 

-мәдәни тормышыбыздан 

Бөек әдипнең юбилеена багышланган 
чара-тамашалар 27 февральдә Г Камал 
исемендәге Татар дәүләт академия театры 
бинасында зур кичә белән тәмамланды 
Аңа Татарстан Республикасы Президенты 
М Шаймиев һәм Дәүләт Советы Рәисе 
В Лихачев та килгән иде 

ӘДИП ИСЕМЕН — МӘКТӘПКӘ 

Татарстан Республикасы Министрлар 
Кабинетының 1998 ел, 19 февраль карары 
нигезендә якташлары үтенечен инминциви 
дереп Теләче районы Олы Мәтәскә урта 
мәктәбенә Татарстанның халык язучысы 
Г Тукай исемендәге Дәүләт премиясе 
лауреаты Фатыйх Хөсни исеме бирелде 

ХАЛЫК ЯЗУЧЫСЫ — 
МАКТАУЛЫ АКАДЕМИК 

Башка илләрдә һәм халыкларда 
күренекле әдәбият һәм сәнгать әһелләрем 
академик итеп сайлау гадәте НШвО кич.. 
Ниһаять м." 1..Ц.1ИМ.Ч, Һ 
Җөмһүриятебезнең Фәннәр an.i.v 
(оңлагфак булса да. алвге 
тергә карар кылды академиянең еллы! 
гомуми җыелышында Татарстанның халык 
язучысы Гарифҗан Ахунҗан улы Ахуноа 
|Гариф Ахунов| ТФАның мактаулы әгъзасы 

ТАТАРСТАН ЯЗУЧЫЛАР ВЕРМ.ГЕНЛ' 

ӘДӘБИ ЕЛ ЙОМГАКЛАРЫ 

5 мартта Татарстан н аучыларының, 
Г Тукай исемендәге клубында . 
йомгакларына багышлат ш •*>;• \ 

\и vi ТР Н п/чылар Sep* 
бүгенге хәле һәм алдагы бурычлар турында 
идарә рәисе Р Меавмыаднея 
фонды эшчәнлеге турында аның дмреяторы 
Д i ВАНХоа чыгыш ясады Аннары аерым 
жанрлар буенча сайлашу үткаредм 
прозабыз турында — Г Ахуноа Ф 
Галимуллин поэзия турында — 
мүдов. драматургия турыңда — Г 
балалар әдәбияты турында — Г ! 
HOI рус әдәбияты турында i 

file:///iiuyi.i


н о т ы к т о т т ы л а р " К а з а н у т л а р ы 
ж у р н а л ы н ы ң үткән елдагы эшчәнлеге 
хакында баш м ө х ә р р и р Р Фэйзуллин 
сөйләде Аннары ф и к е р алышулар булды 

Җ ы е н э ш е н д ә ТР Дәүләт Советы 
рәисе урынбасары, шагыйрь Р Харисов 
һам ТР Мәгълүмат һәм матбугат министры 
И Әхмәтҗанов һ 

КАЛӘМДӘШЕБЕЗ БӘЙРӘМЕ 

Татарстан я з у ч ы л а р ы н ы ң Г Тукай 
исемендәге клубында Казан утлары" 
журналының бүлек мөхәррире — шагыйрь 
һәм публицист. X Ямашев премиясе 
лауреаты Ш а һ и н у р М о с т а ф и н н ы ң тууына 
50 я ш ь тулуга багышланган кичә 

булып үтте Юбилярны Татарстан Язучылар 
берлеге идарәсе р ә и с е Р Мөхәммәдие в 
"Казан утлары журналының баш мөхәррире, 
шагыйрь Р. Фэйзуллин, Татарстан Дәүләт 
С о в е т ы н ы ң даими комиссинсе рәисе 
шагыйрь Р Миңнуллин Татарстанның 
халык язучысы Г Ахунов Татарстанның 
халык шагыйре Ш Галиев. галимнәрдән 
Ф Галимуллин Н Н ә к к а ш һәм башка 
кун санлы дуслары Мамадыштан һәм 
Кукмарадан килгән якташлары кайнар 
котлады Кичәдә И Баһманов, Гөлэада 
ханым. Ф Валиәхмэтов М. Галиев, С. 
Әхмәтгалиена кебек танылган артистларның, 
җ ы р ч ы л а р н ы ң катнашуы нур өстенә нур 

Матбугатта 30 ел буе н ә т и җ ә л е 
эшләгәне өчен, Ш Мостафинга Татарстан 
Журналистлар берлегенең Алтын каләм е 
һәм Мактау дипломы тапшырылды 

И Җ А Т ОСТАХАНӘЛӘРЕНДӘ 

Т а т а р с т а н Я з у ч ы л а р б е р л е г е 
каршындагы Проза һәм драматургия 
остаханәсе". Балалар әдәбияты остаханәсе 
белән берлектә (җитәкчеләре — Татар
с т а н н ы ң халык язучысы Г Ахунов. 
Татарстанның халык шагыйре Ш Галиев) 
"Казан утлары журналында бүлек мөхәр
р и р е булып эшләүче я ш ь п р о з а и к Алмаз 
Гыймадиевның Татарстан китап нәшриятын
да дөнья күргән Озын т ә н ә ф е с " исемле 
китабы буенча ф и к е р алышу үткәрделәр 
Сөйләшү барышында А Гыймадиев иҗаты 
нигездә, уңай бәяләнде һәм ул, бертавыш-

. Татарстан Язучылар берлегег 
;ка тәгъдим ителде 

" Ш и г ъ р и я т о с т а х а н ә с е " (җитәкче
се — Т а т а р с т а н н ы ң халык ш а г ы й р е И 
Юзеев) ү з е н е ң чираттагы у т ы р ы ш ы н 
ш а г ы й р ә Флера Т а р х а н о н а н ы ң Татарстан 
китап нәшриятында чыккан Синең кайнар 
сулышың исемле китабын тикшерүгә 
багышлады Ф и к е р алышулардан соң, Ф 
Тарханова (ктаханә исеменнән. Татарстан 
Язучылар берлегенә әгъзалыкка тәгъдим 

Ш А Г Ы Й Р Ь КИЛДЕ МӘКТӘПКӘ 

Бөтенроссия күләмендә " Е л н ы ң иң 
яхшы мәктабе дип табылган Кукмарадагы 
3 иче урта мәктәптә (директоры — 
Татарстанның атказанган мөгаллиме Факил 
Галиев) кыэыклы-мавыктыргыч кичәләр. 
очрашулар әледән-әле булып тора Бу 
өлкәдә татар теле һәм әдәбияты укытучысы 
методист Т^ухидә Ә х м ә т җ а н о в а аеруча 
т ы р ы ш л ы к күрсәтә Күптән түгел генә 
биредә, районның татар теле һәм әдәбияты 
у к ы т у ч ы л а р ы к а т н а ш ы н д а к ү р е н е к л е 
шагыйрь — Казан утлары ж у р н а л ы н ы ң 
бүлек м ө х ә р р и р е Р ә д и ф Гаташ белән 
очрашу үткәрелде 

К О Т Л Ы Й БЫ31 

Күренекле галим шагыйрь публи
цист һәм җәмәгать эшлеклесе филология 
ф ә н н ә р е д о к т о р ы Татарстан Ф ә н н а р 
академиясенең әйдәүче хезмәткәре Н у р м ө 
хәммәт Шаһвәли улы Хнсамовка Татарстан 
Республикасы Президенты М Ш ә й м и е в 
Указы нигезендә Т а т а р п а н Республика
с ы н ы ң атказанган ф ә н л и л е к л е с е дигән 
мактаулы исем бирелде 

Х а л ы к л а р а р а с ы н д а д у с л ы к н ы 
ныгытудагы уңышлары, тарих һам мәдәният 
өлкәсендә зур пропаганда эшчәнлеге алып 
барганы очен. Татарстан Республикасының 
Аксакаллар Шурасы Рәисе Р ә ф и г у л л а 
Н а с ы й б у л л а у л ы Х ә м н д у л л н н Татарстан 
Республикасының Мактау грамотасы белән 
бүләкләнде 

Тышлыктагы сурәтләр 

Тышлыкның беренче битендә: рәссам Рафаи\ КАДЬ1ЙРОВның .Чәч 
тарау» картинасыннан фотосурәт 



ЯҢА КИТАПЛАР 

БАТУЛЛА. Тузга язмаган жәлләр. Мәзәкләр 
— Казан Тат кит нәшр . 1997 - 448 б 
Тиражы — 7000 данә 

Мәгълүм булганча, язучы Батулла озак еллар 
буена "тузга язмаган хәлләр" җыю белән шөгыль
ләнеп килде Соңрак мондый язмалар газета-
журналлар битләрендә дә урын ала башлады һәм 
менә, ниһаять, куп санлы язма чыганакларда һәм 
халык күңелендә, аныи авыз ижатында чәчелеп 
яткан энжс бөртекләрен, ягъни халкыбыз тарихына 
һәм аерым шәхесләре — язучылары, артистлары, 
музыкантлары, гыйлем ияләре — язмышы белән 
бәйләнешле йөремсәк мәзәкләр, гыйбрәтле вакый
галар тупланган җитди хезмәт дөнья курлс Ул 
"тузга язмаган", хәзер инде ташка басылып чыккан 
хәлләр-мәзәкләрдә халыкның сүнмәс рухы, кунсл 
җылысы, күз яшьләре, борчу-сагышлары һәм. 
әлбәттә, кинаяле көлүе 

Автор китапнын кереш сүзендә, укучыларга 
аңлатма рәвешендә, мӨЭӨКЛӘр турында \ ten си 
карашын белдереп болай я и an 

"Әдәбият-сәнгать ксшссснсп иҗаты 
галимнәр ШӨГЫЛЬЛӘНӘ, ӨДОбя ӘСӘрЛӨрГВ анализ 
ясаганда алар кайчакларда мәшһүр швхеснен фани 
дөньядагы тереклеге, мәхәббәте, сәерлеге, тузга 
язмаган маҗараларга тал булуы турында на язга 
лыйлар, ләкин шәхеснең андый Якларын Өйрәнү, 
язу, аңлатырга тырышып карау галимнәрнең төп 
бурычы түгел Минем иаКСаТЫЫ ИСӘ нәкъ ИГУЯ 
шәхеснең язмышы, анын дәреслекләргә кермәтвн 
мәхәббәте, гаиләдәге тормышы, ү кичәлекләре, 
сәер гадәтләрен өйрәнеп, алар турында п л ш 

телендә, матбугатта, кулъязмаларда, хатларда сакла-

нып калган мәгълүматы гуплап, халыкка кайтару " 

Китапнын мөхәррире - Наш Гамбәр 
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